
توسعه با پوِل دولت 
ادارۀ یــک خانوادۀ  برای 
80 میلیونــی، نیاز به پول 
داریــم، این پــول باید از 
یک جایی تأمین شــود؛ 
پیــش از ایــن، مســیر 
فــروش  پــول،  تأمیــن 
حاصل از نفت خام، منابع 
معدنــی، صنعتی،  خــام 

درآمــد گمرکات و تا حدودی مالیات و ... بود. 
اما حاال اصلی تریــن درآمد دولت یعنی نفت )به 
عنوان تامین کنندۀ هزینۀ خانواده( به پایین ترین 
حد ممکن رسیده اســت، اما هزینه های خانواده 
باال مانده اســت، این پاییــن آمدن »درآمد«، و 
بــاال رفتن »هزینــه«، روی کیفیت زندگی، نان و 
خوراک، تفریح و گشــت و گذار و ... خانواده تاثیر 
گذاشــته اســت. حال و روز اعصاب و روان افراد 
خانواده هم چندان مساعد نیست! باید چه کرد؟
در چنین شــرایطی، نخســتین مســاله ای که به 

ذهــن افــراد خانواده 
می رســد این اســت 
کــه بایــد درآمدها را 
بــاال برد، حــاال یا پدر 
خانــواده باید بیشــتر 
کار و تدبیــر کنــد، یا 
ســایر اعضاء هم باید 
در ایــن تأمیــن مالی 

شرکت کنند. 
دولت هــا در این چند 
دهــه، نشــان داده اند 
که هــر چقدر بیشــتر 
تــاش کننــد بــاز از 
هزینه هــای  تأمیــن 
هستند،  عقب  خانواده 

این عقب بودن از تأمیــن هزینه ها به معنای این 
نیســت که پول برای ادارۀ خانــواده به حد کافی 
حاصــل نمی شــود، بلکه به این معناســت که به 
اصطــاح عوام »َبرج« دولــت از »خرج« دولت 
بیشــتر اســت. حتما  ایــن را هم شــنیده اید که 
می گوینــد »دولت، گران اداره می شــود«؛ یعنی 
دولت »َبرَجش« زیاد اســت. بنابراین اگر حتی 
دولــت  بتوانــد درآمد خوبی هم ایجــاد کند، اما 
برج هــای متعددی وجود دارد کــه بین دولت و 
مــردم باعث می شــود، پول حاصل آمــده، وارد 

زندگی خانواده نشود!  
از بروکراســی اداری گرفتــه، تــا هزینــۀ نیروی 

اشــتباهات مدیریتــی در  ناکارامــد،  انســانی 
تصمیمات که هزینه بر هســتند، فســاد اداری و 
اختــاس در برخــی مواقع و ... که باعث شــده 
دولــت از آنی که باید گرانتر اداره شــود. به بیان 
خیلی ســاده تر، دولت )پدر خانــواده( خودش 
خرج هایــی دارد که اساســًا »برج« محســوب 

می شوند. 
حــاال در این شــرایط اعضای خانــواده چه باید 
بکنند؟ اول اینکه کار ما نیســت شناســایی اینکه 
پــول کجا مــی رود و چــرا مــی رود و ... اما در 
موردش مطالبــۀ جدی داریــم و تقاضای اینکه 
مراجع رســمی داخل کشور این مورد را با جدیت 
پیگیری کنند؛ اما آنچــه خرج در رفته برای دولت 
می مانــد فقط می تواند برای بخش های توســعه 
و عمران هزینه کنــد. جاهایی که به اصطاح زیر 
ســاختی هستند. از راه آهن، پل، جاده و فرودگاه 
گرفته، تا ســد و بــرق و آب و گاز و ... . بنابراین 
وظیفه فعلی دولت این شــده که زیرساخت ها را 

تأمین کند تا بر اساس آن، سایر اعضای خانواده 
هــم بتوانند برای کمک وارد میدان شــوند. حاال 
دیگــر اعضای خانــواده یعنی همیــن مردم، چه 
زمانــی وارد میدان می شــوند؟ زمانــی که ابر و 
بــاد و مه و خورشــید و فلک آماده باشــند! چه 
زمانــی ابر و بــاد و مه و خورشــید و فلک آماده 
هســتند؟ زمانی که دولت یعنی پدر خانواده - و 
صــد البته ســایر ارکان حاکمیــت - صادقانه با 
آن ها سخن بگویند! اعتماد عمومی آن ها را جلب 
کرده باشند، زمانی که آن ها را در سودهای بزرگ 
خودش مشــارکت داده باشــند، زمانی که آن ها 
مزد زحمــات خود را آنگونه که باید، ببینند و ... . 

بخــش خصوصی در ایران، پســر بــزرگ همان 
خانواده است، می تواند بیاید دست پدر )و سایر 
ارکان حاکمیــت( را بگیرد! پســر تخصص دارد، 
نیت سودآوری برای خود و اعضای دیگر خانواده 
را هم دارد، اما می گوید همین زیر ســاخت هایی 
کــه شــعار می دهید برای مــن آمــاده کنید، به 
عــاوه اینکه او رفتار حرفه ای را از پدر خانواده )و 
ســایر ارکان حاکمیت(  انتظار دارد، او به همین 
ســادگی می گوید مگر گرفتار نیستید و نیستیم؟ 
مگر مشــکل اشــتغال و درآمد و ... نداریم؟ چرا 
وقتی من وارد میدان کار می شــوم هزار جور ایراد 
و  مشــکل جلــو راه من می گذارید )بروکراســی 

اداری(؟ 
مــن به عنوان فرزند َخلف که برای کمک آمده ام، 
کدامش را بــاور کنم؟ این را باور کنم که خانواده 
مشــکل دارد و وارد یک جنگ بــزرگ اقتصادی 
شده اســت یا اینکه ما وقتی وارد گود می شویم 
اصًا احســاس فضای جنگی در این افراد وجود 
نــدارد! و انگار ما هزاران ســال 
بــرای انجام ایــن کارها فرصت 
داریــم و اصا نــه نگــران باید 
باشیم و نه عجله ای برای اصاح 

امور داریم. 
در ایــن شــرایط اولین ســوالی 
که برای اعضــای خانواده پیش 
می آید چیســت؟ آیا نمی گویند 
شــدن  حــل  بــرای  اراده ای 
مشــکات خانواده وجود ندارد؟ 
آیا نمی گویند کســی بــه فکر ما 

نیست؟
البتــه ایــن را هــم می دانیم و 
تاکیــد هم کردیم کــه برای حل 
شــدن این مشــکات فقط پدر 
خانواده نباید همۀ مشــکات را به دوش بکشد، 
همــه می دانیم که اختیارات پــدر خانواده هم به 
طور مســتقیم برای حل مشکات کافی نیست، و 
باید دستگاه قضا و نمایندگان و حتی ائمه جمعه 
هــم وارد موضوع حل شــدن قانونی مشــکات 
مردم بشــوند؛ اما واقعًا باید تاش شود که مردم 
احســاس نکنند، بــزرگان خانــواده در امنیت و 
آسایش و راحتی هستند، اما اعضای خانواده در 
گرفتــاری و فقر و نگرانی از آینده! این یعنی آغاز 
آفت بی اعتمــادی که فرزندان ناگــواری خواهد 
داشت. باید با امید و همراهی همۀ اعضای عزیز 

خانواده، ایران شریف را ساخت. 

حسن گوهرپور 
 روزنامه نگار
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آیا شهرداری وظایفش را در بخش شهری در مورد 
کودکان انجام داده است؟

همدان؛ 
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اجرای کشت نشائی خیار برای 
نخستین بار 

گیاه خیــار، گیاهی اســت یکســاله با نام 
تاکنــون  و   Cucumis sativus علمــی 
حدود 30 گونه آن در آســیا و آفریقا به ثبت 
رسیده است. پژوهشــگران معتقدند منشأ 
پیدایش گیاه خیار، کشــور هند است. خیار 
به سه شکل یافت می شود، خیار مخصوص 
خیارشــور، خیار بی دانه )گلخانه ای( و خیار 
بریدنــی )یا خیار مجلســی(. خیار در اصل 
بومی آسیای جنوبی است اما تقریبًا در همٔه 

قاره ها رشد می کند.
در برخــی پژوهش ها آمده کــه حدود هزار 
گونه خیــار وجــود دارد که البتــه همه آنها 
خوراکی نیستند. بعد از انتخاب زمان کشت 
باید بذر مناســب و خوبــی انتخاب کنیم که 
بر اساس تقســیم بندی اقلیم های مناسب 
صورت می گیرد. مثا برای مناطق جنوبی که 
زمان کشــت از اوائل مهرماه شروع می شود 
و تا آخر خرداد ســال بعد می توان برداشت 
محصول داشت و یا مناطق شمالی و مرکزی 
که کار کشت از اوائل دی ماه شروع می شود 
بذرهای تک گل پیشــنهاد می شود که دارای 
برگ هــای کوچک و مقاوم به ســرما بوده و 
جهت دوره های طوالنی مناســب است؛ ولی 
در اقلیم های که دو فصل کشــت دارند بهتر 
است از واریته های پرگل که محصول زیادی 
در زمان کوتاه دارنداستفاده شود. شایان ذکر 
است که بسیاری از کشاورزان بدون توجه به 
نوع واریته و زمان کشــت آن و تنها به علت 
پر گل بــودن آن اقدام به کشــت در فصولی 
می کنند که مناســب حال آن بذر نیست در 
نتیجه با مشکاتی مواجه می شوند که برای 
آنها اندکی ناشــناخته و غریب می نماید. در 
کل با توجه به شــرایط گلخانه و بسته بودن 
محیط آن از ارقام بی دانه در کشت گلخانه ای 
خیار اســتفاده می شود. به طور کلی بهترین 
ارقام خیار آنهایی هســتند که فقط گل ماده 
تولید می کنند )بکرزا یا پارتنوکارپ( و نیازی 

به گل نر ندارند .
اما در همین راستا مدیر جهاد کشاورزی بهار 
با توجه به اجرای شــدن کشت نشائی خیار 
برای نخســتین بار در شهرستان بهار گفت: 
کشت نشــایی محصوالت سبزی، صیفی و 

جالیزی در شهرستان بهار انجام شد.
عبدالحسین اکبری مدیر جهاد کشاورزی بهار 
در گفتگو با مهر از کشــت نشایی محصوالت 
ســبزی، صیفی و جالیزی در شهرستان بهار 
خبر داد و اظهار کرد: پرورش دهندگانی که از 
نشاء استفاده می کنند، با توجه به زود رسی 
محصول می توانند از قیمت باالی بازار نوبرانه 

بهره مند شوند.
وی افزود: از مزایای کشــت نشایی می توان 
به کاهــش دفعات آبیــاری، زودرس کردن 
محصول، افزایــش عملکرد محصول، تراکم 
مناسب بوته، رسیدن به حد اعای یکنواختی 
کشــت، کاهش هزینه بذر، نیروی انسانی، 
هزینه های جاری و اســتهاک سیستم های 
آبیاری و عدم انتقال بیماری ها و آفات اشاره 

کرد.
مدیر جهاد کشــاورزی بهار ادامه داد: در شهر 
مهاجران و روســتای گنج تپه ســعی شده 
کشــاورزان خیار کار به کشــت نشایی خیار 

ترغیب شوند.
وی گفت: یک هکتار کشــت خیار نشایی در 
شهرســتان به صورت الگویــی و با پرداخت 

یارانه نیز اجرا شده است
اکبری بیان کرد: نشــاهایی کــه در گلخانه 
پرورش می یابند از کیفیت مناسب برخوردار 
بوده و عاری از هرگونه عوامل عوامل بیماری 
زا و آفات هستند و کشت این نشاء در زمین 
کشــاورزی باعث افزایش راندمان در تولید 

می شود.
الزم بــه ذکر اســت کــه هرچنــد برخی از 
تولیدکنندگان در کشــور ما ایــران اقدام به 
تولید نشــاء محصوالت مختلف ســبزی و 
صیفــی می کنند، اما اغلب یــا با این روش 
تولید آشنایی چندانی ندارند و یا تولیدشان 
فاقد کیفیت مطلوب اســت. بــه صورتی که 
نشــاء ها آبکی با ســاقه و بــرگ ضعیف و 
دارای عائــم کمبود عناصر غذایی و یا دارای 
آلودگــی هســتند و تولیدات خــود را بدون 
انجــام مراقبت های ویــژه وارد بازار مصرف 
می کنند، لذا در ادامــه نارضایتی هایی نظیر 
عدم گیرایی و اســتقرار نامناسب نشاء ها در 
زمین اصلی، حساسیت به سرما و یخبندان 
را به همراه داشته و نیاز به هزینه های مجدد 
خریــد نشــاء و نیــز واکاری و... را در پــی 
خواهد داشت. رعایت نکات دقیق نگهداری 

محصول دراین بخش بسیار مهم است. 

دغدغه

کشاورزی  حجم صادرات محصوالت 
از استان همدان 

آمــار حجم صادرات محصوالت کشــاورزی از 
اســتان همدان تابعی از صادرات کشور است. 
در گزارشی که سال گذشته مرکز ملی مطالعات 
راهبردی کشــاورزی و آب اتاق ایران منتشــر 
کرد اطاعاتی وجود دارد که ممکن است برای 

اهالی فن در این حوزه راهگشا باشد. 
در این گــزارش آمــده که »در نه ماهه ســال 
1398، مقدار صادرات محصوالت کشــاورزی و 
صنایــع غذایــی 5 میلیون و 7 هــزار تن و به 
ارزش 4 میلیــارد و 99 میلیون دالر اســت که 
از نظــر وزن 5.6 درصد و ازنظــر ارزش 16.6 
درصد کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشــور را 
به خود اختصاص داده اســت. ارزش صادرات 
نه ماهه نخســت ســال 1398 نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل 26.1 درصد کاهش داشته 
و در مقایســه با متوسط شــش سال گذشته 
)سال های 91 الی 97( نیز 9.7 درصد کاهش 

دارد.
اقام عمده صادرات محصوالت کشــاورزی و 
صنایع غذایی شامل انواع میوه های درختی به 
ارزش یک میلیارد و 279 میلیون دالر با سهم 
31.2 درصــد، انواع ســبزیجات و محصوالت 
جالیزی )شــامل: سیب زمینی، پیاز و موسیر، 
گوجه فرنگی، انواع کاهو، کلم و سایر سبزیجات 
تازه و یا خشک کرده و همچنین هندوانه، خیار 
و خربزه( به ارزش 925.4 میلیون دالر با سهم 
22.6 درصد، شــیر و فرآورده های آن به ارزش 
325.9 میلیون دالر با ســهم 8 درصد، زعفران 
199.6 میلیون دالر با سهم 4.9 درصد و ماهی 
و میگو به ارزش 165.6 میلیون دالر با ســهم 
4 درصــد از کل ارزش صــادرات محصــوالت 

کشاورزی و صنایع غذایی بوده است.
متوســط قیمت هر تــن کاالهــای صادراتی 
بخش کشــاورزی 819 دالر بوده که در مقایسه 
با متوســط قیمت هر تن کاالهــای صادراتی 
غیرنفتــی کشــور )276 دالر( 296.7 درصد 
بیشــتر است. متوســط ارزش گمرکی هر دالر 
محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی 
در نه ماهه نخســت ســال 98، 10 هزار و 629 
تومان و متوسط کل صادرات غیرنفتی کشور 10 

هزار و 634 تومان بوده است.
تراز تجــاری محصوالت کشــاورزی و صنایع 
غذایی در نه ماه نخســت ســال 1398، منفی 
5 میلیارد و 185 میلیون دالر بوده که نســبت 
به مدت مشابه سال قبل 183.3 درصد بهبود 
یافتــه اســت )ارزش صــادرات 26.1 درصد 
کاهــش و ارزش واردات 22.3 درصد افزایش 
داشته اســت(. کســری تراز تجاری نه ماهه 
نخست ســال 98 نســبت به میانگین شش 
ســال گذشته )ســالهای 91 الی 97، 3705- 
میلیون دالر(، 40 درصد کســری داشته است.
ارزش دالری کاالهای صادر شده، 213 میلیون 

و 600 هزار دالر برآورد شده است«
اما گزارش های منتشر شــده در استان نشان 
می دهــد که آمار 7 ماهه صــادرات محصوالت 
کشاورزی از اســتان همدان طی سال گذشته 
160 هزار و 523 تن محصول با ارزشــی بالغ بر 
165.8 میلیون دالر به خارج از کشور صادرشده 
که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته از 

افزایش برخوردار بوده است.
کشمش،ســیب زمینی،انواع بــذر، هندوانه، 
صیفی جــات، محصوالت گلخانه ای، پوســت، 
ساالمبور، رب گوجه فرنگی، عسل، فرآورده های 
لبنی، خیارشــور، ترشیجات و شــوریجات از 
جمله اقام صادراتی بخش کشــاورزی استان 
است و بیشترین صادرات استان همدان از نظر 
ارزش دالری صادرات به خشــکبار اختصاص 

دارد.
چند روز گذشــته هم در خبرهای آمده بود که 
محصوالت کشــاورزی با 38 درصد بیشترین 
سهم را در ســبد صادرات استان همدان دارد؛ 
و محصــوالت ایــن بخــش شــامل 9 قلم و 
مهمترین آنها کشمش انگوری و تیزابی است 

که به کشورهای جهان صادر می شود.
در دو ماهه گذشــته صادرات استان از گمرک 
همدان از نظر ارزشــی به 14 میلیون 119 هزار 
دالر و بــه لحاظ وزنی بــه 76 هزار و 493 تن 

رسیده است.
49 قلم کاال در این مدت از استان به 18 کشور 

جهان صادر شده است.
محصوالت کشــاورزی 38 درصد، پتروشیمی 
و مواد شــیمیایی 28 درصد، صنعت 26 درصد 
و مواد معدنی هشــت درصد در سبد صادراتی 

استان سهم دارند.
بخش کشاورزی اســتان پنج میلیون و 435 
هــزار دالر صــادرات دارد کشــمش انگوری و 
تیزابــی مهمتریــن کاالی صادراتــی بخــش 

کشاورزی این استان هستند.
کاالهای صادراتی در بخش پتروشیمی و مواد 
شــیمیایی شامل چهار قلم بود که سه میلیون 
و 900 هــزار دالر ارزآوری داشــت و وازلیــن 

بهداشتی مهمترین آنها است.

مطالبه
مدیر صنایع تبدیلی کشاورزی استان: 

حدود 30 میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در واحدهای شوری ترشی
تبدیلــی کشــاورزی ســازمان  مدیــر صنایــع 
جهادکشــاورزی استان همدان با اشــاره به اینکه 
تعــدادی طــرح نو و اثرگــذار در دســت پیگیری 
وجود دارد که در بحث صنایع تبدیلی اســتان مهم 
هستند، تشریح کرد: شرکت مجتمع صنایع غذایی 
»فردای همیشه بهار« واحد فرآوری سیب زمینی 
با سرمایه گذاری معادل 100 میلیارد تومان در دست 
احــداث دارد که این واحد فــرآوری توان تولید 30 
هزار تن فرنچ فرایز و جذب 60 هزار تن سیب زمینی 

در سال را دارد.
حســن محمدی با بیان اینکه در ســال 92 قانونی 
با عنوان طرح انتــزاع و تمرکز فعالیت های بخش 
کشــاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تصویب شد، 
گفت: به موجب این قانون 1200 عنوان صنایع تبدلی 
و غذایی به طور کامل به جهاد کشاورزی محول شد 

و موازی کاری از بین رفت.
وی به شرح سیمای صنایع تبدیلی استان تا پایان 
سال 98 در اســتان همدان پرداخت و خاطرنشان 
کرد: 293 واحد صنایــع تبدیلی با توان تولید یک 
میلیون و 220 هزار تن انواع محصول با اشتغالزایی 
3958 نفر با مجوز جهاد کشــاورزی راه اندازی شد؛ 
حــدود 80 درصد از این واحدها پس از ســال 90 تا 

سال 98 مجوز گرفته و راه اندازی شده اند.
تبدیلــی کشــاورزی ســازمان  مدیــر صنایــع 
جهادکشاورزی اســتان همدان با بیان اینکه مجوز 
114 واحــد صنایع تبدیلی با توان تولید دو میلیون 
و 898 هزار تن توســط ســازمان صمت صادر شد، 
ادامه داد: این تعداد واحد ســبب اشتغالزایی برای 

4504 نفر شد.
محمدی بــا بیان اینکه در مجموع تا پایان ســال 
98، مجــوز 407 واحد صنایع تبدیلی غذایی صادر 
شده است، بیان کرد: توان تولید این واحدها چهار 
میلیون و 118 هزار تن انواع محصول اســت و برای 

8642 نفر در استان همدان اشتغال ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه 3 واحد صنایع تبدیلی غذایی 
در سنوات گذشــته عنوان نمونه ملی کسب کردند، 
تاکید کرد: جز شــش استان کشور هستیم که سه 

واحد نمونه ملی صنایع تبدیلی داریم.
تبدیلــی کشــاورزی ســازمان  مدیــر صنایــع 
جهادکشاورزی استان همدان با بیان اینکه از سال 
90 تا 98، 198 فقره تســهیات بانکی به مبلغ 201 
میلیارد و 434 میلیون تومان به واحدهای صنایع 
تبدیلی پرداخت شد، اضافه کرد: از سال 92، هفت 
واحد تصفیه و بسته بندی کشمش به سورت لیرزی 
مجهز شد؛ این واحدها دارای تسهیات و معافیت 
گمرکی هستند و پیش بینی می شود تا پایان سال 
تعداد واحدهای دارای ســورت لیزری به 12 واحد 

افزایش یابد.
وی با اشــاره به اینکه اســتان همدان قطب ترشی 

شوری کشور اســت، اظهار کرد: در چند سال اخیر 
30 واحد صنایع ترشــی شوری سنتی به سیستم 
صنعتی و پاکیزه در بســته بندی های متنوع و اوزان 

مختلف مجهز شد.
محمدی ضمن اشاره به اینکه از مجموع 407 واحد 
صنایع تبدیلی اســتان 88 واحد در زمینه شــوری 
ترشــی و رب فعالیت دارند، تصریح کرد: ظرفیت 
تولید این واحدها 163 هزار تن است و سبب اشغال 

729 نفر شده اند.
تبدیلــی کشــاورزی ســازمان  مدیــر صنایــع 
جهادکشاورزی اســتان همدان با بیان اینکه25 تا 
30 میلیارد تومان ســرمایه گذاری جدید در برخی 
از صنایع  تبدیلی ترشــی شوری انجام شده است، 
افزود: 10 واحد لبنی به تولید انواع فراورده های لبنی؛ 
پنیر UF، شیر استریل شیرهای طعم دار تغییر خط 

دادند.
محمدی با اشاره به اینکه تعدادی از واحدهای لبنی 
که به روزرسانی انجام ندادند، تعطیل شدند، گفت: 
آب پنیر تولیدی کارخانه های اســتان به شــرکت 
»رزن دشت« ارسال تا به پودر آب پنیر تبدیل شود.
وی با بیان اینکه واردات آب پنیر نسبت به سال های 
گذشــته کاهش یافته اســت، ادامه داد: اســتان 

همدان دارای 6 الی 7 واحد تولید پنیر UF است.
تبدیلــی کشــاورزی ســازمان  مدیــر صنایــع 
جهادکشاورزی اســتان همدان با اشاره به اینکه20 
درصد ســیب زمینی کشور توســط استان همدان 
تولید می شــود، بیان کرد: از ســال 89 ســردخانه 
مخصوص ســیب زمینی ایجاد شد؛ در حال حاضر 
68 واحد ســردخانه در استان همدان وجود دارد و 
ضایعات سیب زمینی به زیر 5 درصد رسیده است.

محمــدی با بیان اینکه مجوز 57 واحد ســردخانه 
توسط جهاد کشاورزی صادر شده است، گفت: این 

ســردخانه ها دارای ظرفیت 150 هزار تن هستند که 
سبب اشــتغالزایی 576 نفر شد و سرمایه گذاری 
صورت گرفته برای این تعداد سردخانه 293 میلیارد 

تومان است.
وی با اشــاره به اینکه 9 واحد ســردخانه توســط 
ســازمان صمت مجوز گرفته اســت، اظهــار کرد: 
ظرفیت این سردخانه ها حدود 40 هزار تن است و 

برای 112 نفر اشتغال ایجاد کرد.
مدیر صنایع تبدیلی کشاورزی سازمان جهادکشاورزی 
اســتان همدان با بیان اینکه در حال حاضر 61 واحد 
ســردخانه با ظرفیت 205 هزار تن داریم، ادامه داد: 
پیش بینی می شود تا پایان سال پروانه بهره برداری 

برای 15 واحد از 61 واحد صادر شود.
وی با اشاره به اینکه در زمینه تصفیه و بسته بندی 
کشمش 55 واحد در مایر فعالیت می کنند، بیان 
کرد: ظرفیت تولید واحدهای تصفیه و بسته بندی 
کشمش 85 هزار تن است و برای 816 نفر اشتغال 

ایجاد کرده اند.
محمدی با بیان اینکه 6 واحد کشتارگاه مرغ دارای 
پروانــه بهره برداری در اســتان وجــود دارد، گفت: 
ظرفیت کشتار این واحدها 55 هزار تن مرغ زنده در 
سال است که سبب اشتغالزایی 300 نفر شده است.

وی با اشــاره به اینکه گوشــت مــرغ کیفی دارای 
رتبه های A پاس، A و B اســت، خاطرنشان کرد: 
مرغ کشــتارگاه های استان دارای رتبه B هستند و 

هدف این است تا به رتبه A ارتقا یابند.
محمدی با بیان اینکه شــرکت گوشت آوران اولین 
 a کشتارگاه استان همدان است که به زودی به رتبه
ارتقا پیدا می کند، تصریح کرد: یک واحد کشتارگاه 
مرغ در شــمال اســتان در منطقه محروم چورمق 
 IR رزن با اشتغال 120 نفر مجهز به خط صادراتی و
پیشرفت فیزیکی 75 درصد در حال احداث است 

و پیش بینی می شود در هفته دولت به بهره برداری 
برسد و رتبه A پاس را بگیرد.

تبدیلــی کشــاورزی ســازمان  مدیــر صنایــع 
جهادکشــاورزی اســتان همــدان با بیــان اینکه 
کلنگ زنــی واحدی با ظرفیت جــذب 500 هزار تن 
چغندرقند در ســال انجام شــده است، گفت: 530 
میلیارد تومان برای این واحد سرمایه گذاری شده 

است و 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
محمدی با اشــاره به اینکه 100 میلیارد تومان آورده 
شــخصی سرمایه گذار اســت، ادامه داد: این واحد 
برای جذب 430 میلیارد تومان تســهیات از محل 

اعتبارات ملی معرفی شده است.
وی با بیان اینکه بزرگترین کارخانه خوراک دام طیور 
و آبزیان با ظرفیت 150 هزار تن در ســال در نهاوند 
در دست احداث اســت، بیان کرد: سرمایه گذاری 
انجام شده برای این واحد 70 میلیارد تومان است 

که سبب اشتغالزایی مستفیم 50 نفر می شود.
تبدیلــی کشــاورزی ســازمان  مدیــر صنایــع 
جهادکشــاورزی استان همدان با اشــاره به اینکه 
درحــال حاضر 137 واحد صنایع تبدیلی غذایی در 
دست احداث وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیشرفت 
فیزیکی بیشتر این واحدها بیش از 30 درصد است 
و ظرفیت 861 هزار تن، اشتغال 2322 نفر و سرمایه 

گذاری 110 میلیارد تومان دارد.
محمدی با بیان اینکه در ســال 98، 31 فقره پروانه 
بهره بــرداری صادر شــد، بیان کــرد: ظرفیت تولید 
پرونده هــای بهره بــرداری صادر شــده 134 هزار 
تن اســت که ســبب اشــتغال 186 نفر می شود و 
سرمایه گذاری این واحدها نیز معادل 105 میلیارد 

تومان بوده است.
تبدیلــی کشــاورزی ســازمان  مدیــر صنایــع 
جهادکشــاورزی استان همدان با اشاره به اینکه 81 
فقره جواز تاســیس در ســال 98 صادر شد، گفت: 
ظرفیت این واحدهــا 436 هزار تن انواع محصول 
اســت که پیش بینی می شــود بــرای 1352 نفر 
اشتغال ایجاد شود و ســرمایه گذاری انجام شده 

843 میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه 13 فقره طرح توسعه با پیش بینی 
تولید 35 هزار تن انواع محصول ایجاد شد، اضافه 
کــرد: 226 فقره موافقت اولیه با پیش بینی تولید 

813 هزار تن انواع محصول نیز صادر شد.
تبدیلــی کشــاورزی ســازمان  مدیــر صنایــع 
جهادکشــاورزی استان همدان با اشــاره به اینکه 
65 فقره پرونده به ارزش 226 میلیارد تومان برای 
دریافت تســهیات بانکی معرفی شــد، بیان کرد: 
پیش بینی اشــتغال این پرونده ها 1075 نفر است 
که از ایــن 65 فقره پرونده تاکنــون 12 فقره عقد 
قرارداد شده و 42 میلیارد تومان تسهیات دریافت 

کرده اند.

کشاورزی

ل محمدی در کشور
ُ

جای خالی صنایع اسانس گیری گ

ل محمدی در جهان
ُ

گ همدان، رتبه سوم تولید 

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان همدان 
با اشــاره به ایــن کــه در تولید گل 
محمدی، بعد از بلغارســتان و ترکیه 
مقام سوم جهان را داریم، ادامه داد: 
گاب و عرقیات مصرف داخلی دارد 
اما بــرای ورود به بحث صادرات این 
محصوالت باید وارد حوزه اســانس 
گیــری و صنایع مربوط به آن شــد 

چنان که هم اکنون نیز کشــورهایی چون بلغارستان و ترکیه وارد این حوزه شده اند بدین 
ترتیب، اگر استان همدان بخواهد در زمینه صادرات گیاهان دارویی وارد کارشود باید صنایع 

اسانس گیری را ایجاد و به این موضوع توجه داشته باشد.
حســن محمدی در حاشــیه بازدید خبرنگاران از مزرعه صالحی پیمان در شهرستان بهار 
و واحدهــای فراوری گاب و خیارشــور صالحــی با بیان این که حدود 11 هــزار و 700 تن 
تولیدات گیاهان دارویی و گل محمدی همدان است، گفت: استان همدان به لحاظ کیفیت 

و مرغوبیت این محصوالت جز سه استان برتر کشور است.
این مسئول با اشاره به این که در استان همدان 5 واحد فراوری در زمینه بسته بندی گیاهان 
دارویی، تولید دمنوش، عرقیات گیاهی )در شهرستان های مایر و بهار( وجود دارد، مطرح 
کــرد: هنوز 10 هزار ُتن دیگر بــرای ورود به بحث فراوری این محصوالت جای کار داریم؛ در 
جهان ساالنه حدود 107 میلیارد دالر تجارت گیاهان دارویی است که متاسفانه ایران از این 
میزان درآمد، ســهم 500 میلیون دالری دارد که بخــش اعظمی از این میزان هم به تولید 

زعفران مربوط است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان این که حدود 
85 تــا 90 درصد گیاهــان دارویی مصرف داخلی دارند، بر لزوم توجه به صادرات و فراوری 

این محصوالت تاکید کرد.
محمدی با اشاره به این که در تولید گل محمدی، بعد از بلغارستان و ترکیه مقام سوم جهان 
را داریم، ادامه داد: گاب و عرقیات مصرف داخلی دارد اما برای ورود به بحث صادرات این 
محصوالت باید وارد حوزه اسانس گیری و صنایع مربوط به آن شد چنان که هم اکنون نیز 
کشورهایی چون بلغارستان و ترکیه وارد این حوزه شده اند بدین ترتیب، اگر استان همدان 
بخواهد در زمینه صادرات گیاهان دارویی وارد کارشود باید صنایع اسانس گیری را ایجاد و به 
این موضوع توجه داشته باشد. مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان در پایان صحبت های خود گفت: پیش بینی می شــود که تا ســال 2025 تجارت 

عرقیات گیاهی به 450 میلیارد دالر برسد.«
در این میان باید گفت که فقط گل محمدی نیســت که کاربرد دارد بلکه فر آورده هایی از آن 
بدست می آید که چند برابر هزینه تولید آن برای تولید کننده ارز آوری دارد و طالبان زیادی 
آماده خرید گل های خوش رنگ و عطر بوی محمدی ایران هستند اما این خریداران زمانی 
در ایــن صف انتظار می مانند که مبدا تولیدی مانند همدان زمینه فر آوری محصوالت آن را 

هم برای تامین مواد اولیه تولید صنایع آرایشی و بهداشتی و غذایی فرا هم کرده باشد.
همدان هم در ســا ل های اخیر قدم های برای تولید گل محمدی برداشته است که باید دید 
وضعیت آن در استان چطور است و کشاورزان و تولید کنندگان این حوزه با چه روندی این 

محصول را به دست مشتری می رسانند.
پیشتر در خبرها آمده بود که طی سال های اخیر مساحت زیر کشت گل محمدی در استان 

همدان به 250 هکتار رسیده است.
سال گذشته برداشت 320 تنی گل محمدی از مزارع استان همدان صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مطرح کرد:

کشاورزی  اجرای آبیاری نوین در ۱۵۱ هزار هکتار از اراضی 
 

جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیس 
اســتان همــدان گفت: سیســتم 
آبیــاری نوین در 151 هــزار هکتار از 
اراضی کشاورزی استان همدان اجرا 

شده است.
منصور رضوانی جال در گفتگو با مهر 
با بیان اینکه تقویت بخش کشاورزی 
راهــی مطمئــن در راســتای ایجاد 
اشتغال و توسعه استان همدان است 

به در پیش بودن هفته جهاد کشاورزی اشاره و عنوان کرد: استان همدان یکی از قطب های 
کشاورزی کشور محسوب می شود و علی رغم داشتن 1.2 درصد از وسعت کشور، 4.4 درصد 

از تولیدات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه افزود: این بخش 29 درصد اشتغال 
و 25 درصد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی اســتان همدان را به خود اختصاص داده 
اســت. وی اضافه کرد: همچنین بخش کشاورزی استان همدان 4.5 درصد از تولیدات و 

3.4 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
منصور رضوانی جال گفت: بخش کشاورزی در استان همدان دارای 117 هزار بهره بردار، 
692 هزار هکتار ســطح زیر کشــت محصوالت زراعی و باغی به تفکیک 619 هزار هکتار 
زراعــی و 77.5 هــزار هکتار باغی و 293 هزار هکتار آیش با تولید ســاالنه قریب به 4.9 

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بر جایگاه مهم همدان در تولید محصوالت 
اساسی زراعی، باغی و دام و طیور در سطح کشور تاکید و عنوان کرد: همدان دارای تولید 
ســاالنه حدود 406 هزار تن انگور، 54 هزار تن گردو، 920 هزار تن ســیب زمینی، 50 هزار 

تن سیر، 340 هزار تن جو و 15 هزار تن گیاهان دارویی است.
رضوانی جال اجرای عملیات آبیاری نوین در ســطح 151 هزار هکتار از اراضی اســتان و 
نیز توسعه کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت مصرف آب و ایجاد 420 واحد صنایع 
تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده برای محصوالت تولیدی استان و جلوگیری از هدر رفت 

آنها را از ویژگی های ممتاز کشاورزی استان همدان برشمرد.
وی همچنیــن از افتتاح 53 طرح کشــاورزی در هفته جهادکشــاورزی خبر داد و گفت: 
ایــن طرح ها در بخش های مختلف تولیــدات گیاهی، آب و خاک، آبزی پروری، صنایع 

کشاورزی و تولیدات دامی به افتتاح خواهد رسید.
منصور رضوانی جال اظهار کرد: شش طرح تولیدات گیاهی به ارزش 63 میلیون و 433 
هزار ریال در هفته جهادکشــاورزی در اســتان همدان افتتاح خواهد شد که برای 27 نفر 
اشــتغالزایی را به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد: همچنین در این هفته 21 طرح آب 
و خاک با 64 میلیون و 788 هزار ریال ســرمایه گذاری در اســتان به بهره برداری خواهد 

رسید که برای 215 نفر اشتغالزایی در پی دارد.
رضوانی جال با اشــاره به افتتاح پنج طرح تولید آبزیان در استان همدان، ادامه داد: پنج 
طرح تولید آبزیان با 24 میلیون و 100 هزار ریال سرمایه گذاری در استان افتتاح می شود 

که برای 10 نفر اشتغالزایی خواهد داشت.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: در هفته جهاد کشاورزی 
در اســتان همدان پنج طرح صنایع کشــاورزی به ارزش 148 میلیون و 100 هزار ریال با 

اشتغالزایی 32 نفری به افتتاح می رسد.
رضوانی جال در پایان یادآور شد: 16 طرح تولیدات دامی با سرمایه گذاری 84 میلیون و 

200 هزار ریالی و اشتغالزایی 31 نفری به افتتاح خواهد رسید.
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پرداخت خسارت به واحدهای 
تولیدی آسیب دیده از کرونا 

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
همدان گفت: خســارت واحدهــای تولیدی 
آسیب دیده از کرونا در استان همدان به زودی 

پرداخت می شود.
ظاهر پورمجاهد اظهار کرد: در ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید هر گونه نظر کارشناســی که 
اتخاذ می شــود باید اعضا آن را به نحو احسن 

اجرایی کنند.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
همــدان با بیان اینکه برای واحدهای تولیدی 
خســارت دیده از کرونا 804 میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده است که سعی می شود سهم 
استان همدان را جد پیگیری کنیم، گفت: این 
تســهیات در قالب 15 بانک عامل به استان 

همدان اباغ شده است.
پورمجاهــد بــا تاکید بر اینکه این خســارت 
فقط به واحدهای تولیدی پرداخت می شــود 
که واحدهای تولیدی را تعطیل نکرده و هیچ 
کارگــری را نیــز تعدیل نکرده باشــند، گفت: 
واحدهای دارای مجوز که نیروهای خود را نگاه 
داشــتند و تعدیل نیــروی کار در آن مجموعه 
انجام نشــد پیامک دریافت می کنند که پس 
از دریافــت پیامک بایــد در اولین فرصت در 

سامانه کارا ثبت نام کنند.
وی توضیــح داد: پس از ثبت نام در ســامانه 
کارا به آدرس kara.mcls.gov.ir طی سه روز 
باید دســتگاه اجرایی صادر کننده مجوز طرح 

را تأیید کند.
پورمجاهد گفت: پس از نام نویســی و تأیید 
دســتگاه اجرایی مربوطه طــی 8 روز به یکی 
از شعب بانکی اســتان همدان برای دریافت 
تسهیات حمایتی معرفی می شوند و سیستم 

بانکی تسهیات را پرداخت می کند.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
همدان گفت: مهلت جذب مبالغی که به عنوان 
خسارت برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته 

شده، پایان خردادماه است.
وی گفــت: دســتگاه های اجرایی باید تاش 
کنند تا پیش از اتمام مهلت در نظر گرفته شده، 

خسارت واحدهای تولیدی را جذب کنند.
پیش از این هم اســتاندار همدان اعام کرده 
بــود که: در حــوزه صنعت و معــدن بیش از 
یک هــزار و 100 واحد تولیدی داریم که تعداد 
محدودی از آن ها نیازمند کمک برای بازگشت 

به چرخه تولید هستند.
سید سعید شــاهرخی که در نشست بررسی 
طرح هــای مهم اقتصــادی اســتان همدان 
ســخن می گفت با بیان اینکه طبق مصوبات 
هیئت دولت از واحدهای تولیدی که از شیوع 
بیماری کرونا آسیب دیده اند حمایت می شود، 
افزود: در سال حمایت از تولید و جهش تولید، 
مهمترین اولویت  استان حمایت از این بخش 

خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: توجه به معیشت مردم 
نخستین اولویت استان است که راه رسیدن به 
آن، رونق تولید و توجه به بنگاه های اقتصادی 

است.
استاندار همدان با اشاره به اینکه جذب سرمایه 
گذار خارجی یکی از 30 محور برنامه های مهم 
اقتصادی اســتان اســت، گفت: در راســتای 
اجرای شعار سال، 30 بند کلیدی توسط وزارت 
کشــور در حوزه اقتصادی به این استان  اباغ 
شده اســت تا بر اســاس آن در بخش های 

مختلف، جهش و رونق ایجاد شود.
شــاهرخی تاکید کرد: در اجــرای طرح ها و 
برنامــه های جهــش تولید از مــوازی کاری 

دستگاه های اجرایی جلوگیری می شود.
وی یادآور شد: در حوزه سرمایه گذاری استان 
در ســال 98 نزدیک به 6 هــزار و 400 میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری شد که یک هزار و 400 
میلیارد تومان بیشــتر از برنامه ریزی صورت 

گرفته بوده.
اســتاندار همدان بــا اعام اینکه بر اســاس 
برنامه ریزی صورت گرفته قرار اســت تا پایان 
برنامه ششــم توســعه، 15 هزار میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری و 60 هزار شغل جدید در این 
استان ایجاد شــود، تصریح کرد: تامین مواد 
غذایــی و کاالهای ضروری مــردم باید مورد 
توجه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

قرار گیرد.
الزه به ذکر اســت که پیــش از این در خبرها 
آمــده بود کــه بدهی های عقب افتــاده این 
واحدها با حمایت دولت دوباره تقســیط شد 
تا بتوانند بــه کار و تولید خــود ادامه بدهند. 
ضمنا در یک برآورد ظاهرٌا 804 میلیارد تومان 
برای کمک به واحدهای آســیب دیده از کرونا 
در اســتان اختصاص یافته کــه این مبلغ در 
قالب تسهیات به واحدهایی که تعدیل نیرو 

نداشته اند پرداخت می شود.

بازار

ِمه آلودگی در بازار همدان 

اطمینــان،  موقعیت هــای  اقتصــاد  در 
ریســک پذیری و نااطمینانی )عدم اطمینان 
یا ابهام( وجــود دارد، به طوری که نااطمینانی 
زمانــی به وجود می آید کــه آینده قابل پیش 
بینی نباشــد و چه میزان بــا ابزارهایی که در 
اختیــار داریم بتوانیم جلــوی روند بیماری را 
بگیریم که در ایــن صورت موفقیت در مهار یا 
عدم مهار بیماری به وجــود آمده می تواند در 
کاهش نااطمینانی یا افزایش آن اثرگذار باشد.
حــال بحرانی از حوزه ســامت آغاز شــده و 
حوزه های ســرمایه، بازارهــای مالی و تولید 
را با تنش مواجه کرده اســت، تأثیر بحران به 
وجود آمده بر روی شاخص های اقتصاد کان 
در ســطح اقتصاد جهان از فهــم دو کلیدواژه 
رکود و بیکاری حاصل می شود که وقتی رشد 
اقتصادی برای دو فصل پیاپی منفی باشــد با 
رکود مواجه هستیم و زمانی که رشد اقتصادی 
یک فصل منفی و فصل بعدی مثبت می شود، 
بدان معناســت کــه فصلی که در آن با رشــد 
اقتصــادی منفی مواجه بودیــم، در وضعیت 

کسادی قرار دارد.
امــروز پیش بینی هــای اقتصاددانان جهانی 
اینگونه اســت که شــرایط به وجود آمده ما را 
به ســمت رکود سوق می دهد بدان معنا که به 
طور قطع رشد اقتصادی منفی را برای دو فصل 

پیاپی خواهیم داشت. 
امات خبرگزاری فارس در یک تحلیل نوشت: 
»بازار، این روزها از شــرایط مناسبی برخوردار 
نیســت و فعاالن و مردم از آن رضایت ندارند. 
افزایش لحظه ای قیمت ها از یک ســو و نبود 
تقاضا از سوی دیگر گریبان بازار را گرفته، ولی 
اگر انعکاس آن بین مردم کمتر است، به دلیل 
وجود مبارک کروناســت، به عبارت دیگر اگر 
شرایط عادی حکم فرما و مردم به دنبال خرید 
بودند، یک وضعیت نامناســب در بازار ایجاد 
می شد. قیمت ها در هر لحظه متفاوت است و 
همین مسأله قدرت برنامه ریزی را هم از بازار و 

هم از مردم خواهد ستاند.
از ســوی دیگر کاهش ســفرهای تابستانی 
نیــز بازار همــدان را با چالــش مواجه کرده و 
واحدهــای صنفی برای انجــام تعهدات خود 
با مشــکل مواجه شــدند. هرچنــد برخی از 
مالکان اجاره اســفند و برخی نیز فروردین را 
دریافــت نکردنــد و یا صاحبــان چک ها نقد 
کــردن آن ها را به تعویــق انداختند اما باز هم 
مشکات همچنان گریبان بازار را گرفته است. 
به منصه ظهور نرســیدن وعده های دولت نیز 
برای پرداخت تســهیات تا به امروز شرایط را 
سخت تر هم کرده است. البته بخش توزیع از 
این اینکه تاکنون برای آن ها بســته حمایتی 
ایجاد نشده، دلخور است، چرا که معتقد بوده 
اگر بخــش توزیع نتواند به وظایف خود عمل 
کند، بخــش تولید امکان عرضه محصوالت و 
تأمین نقدینگی مورد نیــاز خود را ندارد، البته 
پیشکسوتان بازار نیز به خبرنگار فارس اعام 
کردند که برای انجام تعهــدات خود به دنبال 

اخذ تسهیات بانکی هستند.
به عبارت دیگر ویروس کرونا اگر یک اتفاق بد 
باشد، فعا برای مسؤوالن بد نشده است، اگر 
شرایط معمولی بود و تقاضا به میزان معمولی 
به بازار عرضه می شد، شاید با چالش هایی در 
تأمین تقاضا مواجه می شویم. در عرصه عمل 
با رکود تورمی مواجه هســتیم و التهاب را در 
بخش های مختلف بازار شــاهدیم. بازارهای 
جذابــی چون طا و مســکن اگرچه با رشــد 
قیمت مواجه هســتند، اما میزان معامات به 
حداقل خود رسیده و کمتر کسی حاضر است 
که نســبت به خرید و فروش ریسک کند. از 
بازار طا و مســکن هم که بگذریــم و به بازار 
کاالهــای مصرفی بپردازیم، شــرایط چندان 
مطلوب نیســت و هــر روز افزایش قیمت ها 
بازار را ســردرگم کرده است. در این شرایط اگر 
تقاضا وجود داشت، قطعا کمتر صاحب کاالیی 
حاضر می شــد که اجناس خود را عرضه کند و 
همین مسأله می توانست چالش زا باشد، اما 
بازار با تقاضای باالیی مواجه نیســت و دولت 

هم چندان با مشکل مواجه نیست.
امروز بخش توزیع نیاز به حمایت بیشــتری 
دارد تا بتواند در شرایط فعلی به حیاتش ادامه 
دهد و در نتیجــه بخش تولید نیز بتواند خط 
تولید خود را حفظ کند. در حال حاضر نیز مردم 
بیشتر نسبت به تهیه مایحتاج مورد نیاز زندگی 
می پردازنــد و برای خرید کاالهای دیگر کمتر 
اقدام می کند. بنابراین حفظ واحدهای صنفی 
در شرایط فعلی حائز اهمیت می شود و به نظر 
می رســد که دولت باید در این راه تدابیر الزم را 

بیندیشند و منتظر حوادث پیش رو نماند.«

تحلیل

اقتصادی

مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم سهام عدالت؛ کدام بهتر است؟
ســهام عدالت ایــن روزها ســوژه اصلی 
تحلیلگــران اقتصــادی و تصمیم گیران 
دولتی اســت. سهامی  که با هدف کاهش 
فاصله طبقــات اجتماعــی در دولت نهم 
اجرایی شد و در میان طرح های اقتصادی 
دولتــی در جهت بهبود رفــاه و حمایت از 
اقشــار کم درآمــد جامعه و فقرا بیشــتر 
موردتوجه بوده و به دفعات مورد حمایت 

قرارگرفته است.
در سال 1385 پس از شکل گیری تفسیر 
جدیدی از اصل 44 قانون اساسی، دولت 
توانســت تا 80 درصد ســهام کارخانه ها 
و بنگاه هــای بــزرگ دولتــی را به بخش 
خصوصــی و تعاونــی واگذار کنــد. این 
ســهام شــامل شــرکت های بزرگ نظیر 
خودروســازی ها، فــوالد، معــادن، بیمه، 
بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه ها، 

مخابرات و نفت گاز بود. 
برای شروع فرآیند، نخست باید افراد مشمول 
را مشــخص می کردنــد؛ بنابراین شــروع به 
دهک بنــدی کرده و 6 دهک جمعیتی کشــور 
از پایین ترین درآمد به باال مشــخص شدند. 
پس از این مرحله، اقدام به انتقال یک شرکت 
دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی 
تحت عنوان شــرکت کارگزاری ســهام عدالت 
کردنــد؛ بدین ترتیــب شــرکت های تعاونی 
عدالت شهرســتانی در کلیه شهرســتان های 
کشــور به تعــداد 337 شــرکت و شــرکت 
سرمایه گذاری استانی در هر استان متشکل از 
شرکت های تعاونی در کلیه استان های کشور 
درمجموع به تعداد 30 شــرکت سرمایه گذاری 

تأسیس شد.
در مرحلــه اول واگذاری این ســهام به برخی 
از افراد تحت پوشــش کمیته امداد، سازمان 
بهزیســتی و رزمندگان فاقد شغل تقسیم شد 
و برگه هایــی به عنوان برگه ســهام عدالت نیز 
به مشــموالن این طرح داده شد. ارزش این 
برگه ها در ابتدا 500 هزار تومان ســهام بود که 
بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار 
بود که برای گروه های کم درآمد نیمی از قیمت 
هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به 
مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت 

شود.
با گذشــت حدود 12 ســال از اجرای این طرح 
در نهایــت رهبــر معظم انقــاب در تاریخ نهم 
اردیبهشت 99 با درخواســت آزادسازی سهام 
عدالــت موافقت کــرد؛ بدین ترتیــب آخرین 
واریز سود ســهام عدالت قبل از انتخاب روش 
آزادســازی متلق به ســال 97 بود که از ســوم 
اســفند ســال 98 آغاز و بــه ازای یک میلیون 
تومــان ســهم، 205 هــزار تومان به حســاب 

مشمول واریز شد.

حال مردم بر سر دو راهی قرار گرفته اند که سهام 
خــود را آزاد کنند و یا همچنان در اختیار دولت 
بمانــد؟! همدانی ها نیز از زمانی که گفته شــد 
می توانند سهام خود را بفروشند برای آزادسازی 

سهام عدالت خود دست به کار شدند. 
اقتصــاد و دارای اســتان همــدان بــه منظور 
شفاف ســازی در مورد ســهام عدالت نشستی 
مجازی با خبرنگاران اســتان برگزار کرد. اداره 
کل اقتصــاد و دارایی اســتان همدان با تأکید 
بــر اینکه عجلــه در فروش ســهام عدالت کار 
اشتباهی اســت، گفت: هر کدام از روش های 
آزادســازی مزایا و معایب خاص خود را دارد به 
طوریکه در روش مستقیم مدیریت دست خود 
افراد اســت و می توانند در بهترین زمان ممکن 
ســهام را به بهترین قیمت بفروشند؛ بنابراین 
اکر کمی دانش بورســی داشــته باشند راحت 
می توانند به ســهام عدالت خود اضافه کرده و 
مقداری از آن را فروخته و یا نگه دارند. در روش 
غیرمستقیم ســهامدار اختیار را به شرکت های 
استانی می دهد و بدون هیچ دانش و ریسکی 
سهام را می فروشــد که البته درصدی از سهام 

افراد هم برای این شرکت ها می ماند.
در واقــع ســهامدارانی که به ســامانه ســهام 
عدالت مراجعــه نکنند به صورت خودکار روش 
غیرمســتقیم برای آنها انتخاب می شود و این 
دســته از ســهامداران نیز می توانند با مراجعه 
بــه بانک مربوطه که قبًا شــبای حســاب آن 
بانک را برای دریافت ســود معرفــی کرده اند، 
نســبت به ثبت ســفارش فروش سهام خود 
در شرکت سرمایه گذاری اســتانی اقدام کنند 
بنابراین موضوع فروش ســهام ایــن افراد به 
برگزاری مجمع و افزایش سرمایه شرکت های 
سرمایه گذاری اســتانی و پذیرش آنها در بازار 

سرمایه موکول می شود.

اداره کل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان 
اینکه آن دســته از افرادی که ورثه ندارند بهتر 
اســت ســهام خود را به صورت مستقیم اداره 
کنند، اضافه کرد: سود سهام عدالت افرادی که 
روش غیرمســتقیم را انتخاب کنند با افرادی 
که روش مســتقیم را انتخاب کرده اند متفاوت 

خواهد بود.
قرار بود شرکت های سرمایه گذاری استانی در 
مدت 10 سال ارزش سهام را که در برگه ها، یک 
میلیون تومان نوشته شده بود را به همان اندازه 
برسانند اما این کار انجام نشده و در حال حاضر 
فقط مبالغ یک میلیون تومانی برای افراد تحت 
پوشش بهزیستی و کمیته امداد است و مابقی 

افراد 500 یا 400 هزار تومان سهام دارند.
در پاســخ به این سوال که شرکت های استانی 
نتوانســتند در مدت 10 سال ارزش سهام افراد 
را بــه یک میلیون تومان برســانند اما این کار 
صورت نگرفته، در آینده چه تضمینی برای بهبود 
فعالیت این شرکت ها وجود دارد هم باید گفت 
با توجــه به اهمیت موضــوع اداره کل اقتصاد 
و دارایی اســتان همدان برای مشخص شدن 
اعضای هیئت مدیره، ســود و زیــان و درآمد 
این شرکت ها نامه ای به وزارتخانه ارسال کرده 

است.
همدان 200 هزار جا مانده ســهام عدالت دارد/ 
هنوز آمار اســتانی آزادســازی ســهام عدالت 

مشخص نیست
در حال حاضر امکان ثبت نام جدید وجود ندارد 
اما قرار اســت به زودی طرح دو فوریتی برای 
ثبت نام جامانده های سهام عدالت در مجلس 
تصویب شــود. در اســتان همدان 200 هزار جا 
مانده ســهام عدالت وجود دارد که 90 هزار نفر 
برگه ســهام عدالت داشــته اما در سامانه ثبت 

نام نشده اند.

آمار کشوری آزادســازی سهام عدالت 
بدین صــورت اســت کــه 75 درصد 
روش غیرمســتقیم و 25 درصد روش 

مستقیم را انتخاب کرده اند.
حال باید منتظر ماند و دید شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی که مســئول 
مدیریت سهاِم ســهامدارانی که روش 
غیر مســتقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده اند چگونه عملکردی 
خواهند داشــت. از این جای ماجرا به 
بعد عملکــرد هر اســتان در مدیریت 
سهام عدالت با اســتان دیگر متفاوت 
اســت و شــاید امکان مقایســه این 
عملکردهــا هم فراهم شــود. باید این 
موضــوع را در نظر داشــت کــه دیگر 
شــرکت های ســرمایه گذاری استانی 
هســتند که بر ســهام این قشر اعمال 
مدیریت می کنند. در واقع کســانی که 
روش غیر مســتقیم مدیریت سهام عدالت را 
برمی گزینند، معادل ارزش ریالی سهم شان از 
سهام شــرکت سرمایه گذاری استانی برخوردار 

می شوند.
سهام شرکت های ســرمایه گذاری استانی که 
تــا چهار ماه آینــده به صــورت نهادهای مالی 
وارد بورس می شــوند و در برگیرنده سهام 36 
شرکت بورسی است. هر فرد سهامدار عدالت در 
حال حاضر 8951 سهم به صورت مشاع از 35 
شرکت حاضر در بورس دارد که ارزش روز سهام 
عدالــت حدودًا 97 میلیون و 773 هزار و 288 

ریال برآورد می شود.
شــاید بتوان اینگونه نتیجه گرفــت که روش 
مستقیم سهامداری نیاز به دانش بورسی دارد و 
اکر فرد با این فضا آشناست می تواند این روش 
را انتخــاب کند، اما اگر این دانش در فرد وجود 
ندارد باید به روش غیر مســتقیم عمل کند. با 
توجه به اینکه هنوز شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی ورودی به بورس نداشتند امکان سود 
مضاعف در عرضه اولیه این سهام بیشتر است.

در واقــع وقتی یک شــرکت در بــورس برای 
اولین بار ســهام عرضه می کند حداقل 50درصد 
رشــد به همراه دارد که برای آن مثالهای زیادی 
می تــوان زد این رشــد دیگر در بازار ســهام به 
یک رویه معمول تبدیل شــده است. بنابراین 
کســانی که روش مدیریت غیر مستقیم یعنی 
از طریق شــرکت های ســرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت را انتخاب می کنند، بعد از اینکه 
این شرکت ها در بورس عرضه اولیه شدند سهام 
آنها به واســطه عرضه اولیه رشد پیدا می کند، 
در حالی که کســانی که روش مستقیم سهام 
عدالت را انتخاب کنند سهام آنها به صورت خرد 
وارد بــورس می شــود و از ارزش افزوده عرضه 

اولیه سهام در بورس برخوردار نمی شوند.

اقتصاد و معیشت، مطالبه مردم از مجلس
اسدهللا ربانی مهر ��

مجلس دهم شورای اسامی بعد از 
چهار سال فعالیت پر فراز و نشیب 
به هر حال به کار خــود پایان داد و 
مجلــس یازدهم فعالیــت خود را 

رسمًا شروع کرد.
مجلســی کــه باید کارشناســان و 
نخبــگان آن را منصفانــه نقــد و 
آسیب شناســی کنند و در این میان 

مجلس جدید باید ضمن اجرای نقاط قوت مجلس دهم، ســعی کند در چهار سال پیش 
رو نقاط ضعف را برطرف کرده و اجاره ندهند به جای پرداختن به مشــکات مردم مسائل 

حاشیه ای و کوچک که اصًا در دنیای امروزی جایگاهی ندارد دوباره تکرار شود.
مجلس یازدهم باید به جای پرداختن به مسائل کوچک و چند تذکر بیشتر به فکر کارهای 
بزرگ و ایده های کان در راســتای توســعه کشور باشد و از همه مهمتر نمایندگان مردم در 

مجلس یازدهم جایگاه رفیع مجلس را با عملکردهای خودشان ارتقا دهند.
اما مجلس جدید در حالی آغاز به کار کرد که کشور و حتی جهان با شرایط خاصی روبروست 
و بخش عظیمی از آن درگیر ویروس کروناست که بر همه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و حتی فرهنگی تاثیر داشته است اما با این وجود بیشترین تاثیر گذاری در حوزه 

اقتصادی بوده است.
مردم در سال های اخیر نسبت به عملکرد مجلس و بعضی رفتارهای نمایندگان انتقاداتی 
داشــته اند که شاید بخش اصلی آن در دو حوزه قانون گذاری و نظارت بوده است؛ بسیاری 
از قوانین مجلس با واقعیات کشــور همخوانی نداشــته و بسیاری از آن ها شاید نتوانسته 
مشــکات اقتصادی را کاهش دهد و به شــکلی می توان گفــت نمایندگان مجلس دهم 
نتوانســتند انتظارات مردم را در بســیاری از حوزه ها برآورده کنند و شــاید تغییر اکثریت 
نماینــدگان مجلس و انتخاب نمایندگان جدید خــود به نوعی اعتراض به عملکرد بعضی 

نمایندگان در مجلس دهم بوده است.
البته در کنار انتقادات نمی توان کل عملکرد مجلس را نادیده گرفت و بی شــک در ســایر 
بخش ها نیز مشکاتی داریم اما به هر حال مجلس شالوده و اساس قانونگذاری در کشور 
است و باید تحرک بیشتری داشته و در بحث حل و رفع مشکات مردم، ورود جدی تری 

داشته باشد.
مجلس یازدهم می تواند با تصویب قوانین اثر گذار در مسائل و مشکات مهم مردم نقش 

تاثیرگذاری داشته باشد و نباید این امتیاز برجسته به فراموشی سپرده شود.
به هر حال امروز در کشــور موضوع مهم تحریم های اقتصادی دشــمنان بیش از همیشه 
ملموس اســت چراکه باعث ایجاد مشکاتی در کشور شده و مجلس می تواند با پیگیری 
مسائل مهم کشور از جمله تحریم، شرایط اقتصادی که پویروس کرونا ایجاد کرد و از همه 
مهمتر تصویب قوانینی که در حمایت از تولید و اشــتغال باشــد در راستای حل مشکات 

اقتصادی مردم و تقویت اقتصاد کشور حرکت کند.
انتظــار مــی رود مجلس جدید مطالبه به حق مردم را مورد توجه قرار دهد و از همه مهمتر 
اینکه در سال پایانی دولت با هماهنگی و همکاری دولت و حتی قوه قضائیه در زمینه حل 

مشکات اقتصادی مردم ورود اساسی و تاثیرگذار داشته باشد.

کیلویی ۱۴ هزار تومان! آقاِی برنج هندی 
این خبر را حتما شــنیده اید که ارز 
دولتــی واردات برنج حذف شــده 
و ایــن امر ســبب افزایش قیمت 
برنج خارجی شده تاجایی که برنج 
هندی 14 هزار تومان قیمت خورده 
اســت. ظاهرا هنــوز قیمتی برای 
برنج هندی اباغ نشــده، اما حذف 
ارز دولتی در برنج وارداتی ســبب 

تغییر قیمت هر کیلو برنج هندی از 8 هزار به 14 هزار تومان شده است. در حال حاضر 
قیمت هر کیســه 10 کیلویی برنج هندی 140 هزار و برنج پاکســتانی 160 هزار تومان 

شــده، در روزهای آینده نرخ مصوب انواع برنج اعام می شود.
اما چند روز قبل از گران شدن قیمت برنج هندی بود که رئیس اداره نظارت و بازرسی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان خبر از یک انبار احتکار برنج هندی در محله 

مجید آباد همدان خبر داد. 
وی با بیان اینکه ورودی و خروجی انبار کاالهای اساســی در سراســر اســتان را مورد 
نظارت و بازرسی قرار می دهیم، اظهار داشت: در روزهای گذشته یک انبار احتکار برنج 

هندی در مجید آباد همدان کشف شد.
وی با بیان اینکه 12 تن برنج هندی در این انبار کشف شده، تصریح کرد: پرونده این 
مورد تخلف را به تعزیرات حکومتی ارســال می کنیم تا بر اســاس نظر قاضی پرونده 

تصمیم گیری شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تمامی 
فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای اســتان را مورد نظارت و کنترل قرار داده ایم، گفت: 
با هر گونه گرانفروشــی و احتکار کاال برخورد جدی می شود. صفاری از افزایش قیمت 
برنج هندی در فروشــگاه ها خبر داد و ابراز کرد: برنج هندی یک کاالی وارداتی است 

و نرخ آن تابع قیمت ارز است.
در همیــن اثنی و پیش از گران شــدن برنج هندی باز خبــری از قاچاق آمد. معاون 
اجتماعی انتظامی اســتان همدان از توقیف یک دســتگاه کامیون باری با بار بیش از 
5 تن برنج قاچاق به ارزش 750 میلیون ریال در همدان خبر داد. حســین بشری در 
گفتگــو با مهر از توقیف یک دســتگاه کامیون باری با بار بیــش از 5 تن برنج قاچاق 
بــه ارزش 750 میلیــون ریال در همــدان خبر داده بود. با بررســی های به عمل آمده 
مشــخص شــد خودروهای توقیفی حامل 5 تن برنج قاچاق بــوده که بدون مدارک 

قانونی و به صورت قاچاق حمل می شد.
معاون اجتماعی پلیس همدان با اشاره به دستگیری یک نفر قاچاقچی در این رابطه 
گفت: ارزش برنج های قاچاق کشــف شــده در این عملیات 750 میلیون ریال برآورد 

شده است.
وی بــا تقدیر از همکاری و تعامل مردم با پلیس، تاکید کرد: پلیس با تمام توان و به 
کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شــوم احتکار و قاچاق کاالهای اساســی و 
ارزاق عمومی مردم مبارزه خواهد کرد و شهروندان نیز می توانند اخبار و اطاعات خود 

را در این زمینه با شــماره تلفن 110 به پلیس گزارش دهند.
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تحویل نشان اوراسیا به خالق »گلستان یازدهم«
»بهناز ضرابی  زاده« نویسنده کتاب 
»دختر شینا« نشان طایی جایزه 
ادبــی »اوراســیا« را بــرای کتاب 
»گلستان یازدهم« تحویل گرفت.

بهنــاز ضرابی زاده هنــگام تحویل و 
دریافت این جایزه گفت: وقتی هنر 
خلق می شود مالکیت آن متعلق به 
همه مردم جهان است و امروز ادبیات 
ما مرزهــا را درنوردیده و به ســمت 

جهانی شدن حرکت می کند.
ضرابی زاده گفت: این جایزه سال گذشته اعطا شده 
بود، اما به تازگی از ســوی انتشــارات سوره مهر به 
دست بنده رسید. با توجه به اینکه نخستین جایزه 
بین المللی کشــور در عرصه ادبیات پایداری است، 

بسیار مهم و ارزشمند است.
این نویسنده در بخش دیگری از سخنانش تصریح 
کرد: جایزه ادبی اوراســیا در ســال 2013 از ســوی 
اتحادیه خاقیت های هنری اوراسیا، با هدف تشویق 
مؤلفان و نویسندگان مستعد در رشته های مختلف 
ادبــی، هنری و مســتند در زمینه تقویــت و غنای 
متقابل فرهنگی کشــور های منطقه راه اندازی شد. 
در واقع گروه یا تشــکل غیردولتی که هرساله آثاری 

که ترجمه شــده باشند را ارزیابی و 
داوری می کنند که خوشبختانه سال 

گذشته این جایزه به ایران رسید.
یازدهــم«  »گلســتان  نویســنده 
ابراز داشــت: آیین پایانــی جایزه 
ادبی اوراســیا با حضــور جمعی از 
دانشمندان، نویســندگان، شاعران، 
ناشــران و منتقــداِن برجســته از 
کشور های روسیه، ایران، قزاقستان، 
هنــد، بــاروس و اوکرایــن روز 14 
شهریور 1398 در مسکو برگزار و نشان های طا، نقره 
و گواهینامه از سوی کارینا سارسنووا رییس اتحادیه 

هنر اوراسیا اعطا شد.
ضرابی زاده درباره ترجمه دیگر آثارش بیان داشــت: 
تاکنون سه کتاب »گلستان یازدهم«، »دختر شینا« 
و »ســاجی« به زبان هایی چون ترکی اســتانبولی،  
عربی، روسی، اردو و آذری ترجمه شده و اخیرا قرار 

است »گلستان یازدهم« به انگلیسی ترجمه شود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه »گلســتان یازدهــم« 
خاطرات زهرا پناهی روا، همســر سردار شهید علی 
چیت سازیان است که از سوی انتشارات سوره مهر 

به چاپ رسیده است.

خــط یکــی از مهمترین و 
بزرگترین اختراعات بشری 
اســت که به عنــوان پایه و 
اساس تمدن، همواره دارای 
جایگاه بسیار عظیمی بوده 
است. در وصف خط همین 
بس که بــا توجه به کارکرد 
تمدن ســازش،  و  ارتباطی 
منجر به پیدایش پدیده ای 

با نام »تاریخ« بوده است.
در ســیر تاریخی و سرگذشــت پر از فراز و فرود خط 
و بــا ترویج و تکامل آن، عــاوه بر وجه اولیه خط که 
عنصری ارتباطی و وســیله ای بــرای تفهیم و تفاهم 
مردمان بوده اســت، دارای وجه دیگــری با رویکرد 

کارکردی شد که »خطاطی« نام گرفت.
هنر خطاطــی یا خوشنویســی به تمــام فرهنگ ها 
تعلــق دارد امــا در مشــرق زمین و بــه خصوص در 
ســرزمین های اســامی، بــرای آن ارزش و جایگاه 

ویژه ای برخوردار هستند.
خوشنویســی در واقع تعادلی بی نظیــر در میان اجرا 
و عناصر تشــکیل دهنده نوشتار است؛ تعادلی منظم 
و خــاص در میان قالــب و محتوا؛ بدین معنی که هم 

محتوا هم شکل محتوا در خوشنویسی ارزش دارد.
انجمن خوشنویســان اســتان همدان فعالیت خود را 

از ســال 65 با مدیریت مرحوم جواد رحیمیان شروع 
کرده است و در حال حاضر 180 خوشنویس ممتاز، 50 

فوق ممتاز و 10 استاد خوشنویسی دارد.
به همین بهانه با یکی از خوشنویســان استان همدان 

به گفتگو نشسته ایم:
حامد الوندی، یکی از خوشنویســان همدانی در مورد 
وضعیت کنونی خوشنویســی اســتان می گوید: پس 
از ورود کرونا به کشــور و اســتان انجمن خوشنویسان 
همدان به تبع ســایر رســته های فرهنگی اســتان به 
دســتور ســتاد ملی کرونا و اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسامی تعطیل شد.
این خوشــنویس با بیان اینکه چند ماهی اســت که 
ایــن انجمن فعالیتی نــدارد، اظهــار می کند: انجمن 
خوشنویســان اســتان همــدان به صورت منســجم 
فعالیتی را در این دوران نداشــته اســت و فعالیت در 

فضا مجازی نیز به صورت انفرادی برگزار می شود
الوندی با اشــاره بــه این موضوع که نــه تنها انجمن 
خوشنویســان همدان بلکــه تهران نیز بــرای چنین 
شرایطی آمادگی الزم را نداشتند، تاکید می کند: انجمن 
خوشنویسان به واسطه قدمتی که دارد؛ حدود نیم قرن 
فعالیت باید خود را برای چنین شرایطی آماده می کرد 

که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
وی بیان می کند: دلیل این آینده نگر نبودن را می توان 
این دانست که انجمن خوشنویسی بیشتر درگیر خود 

این رشــته هســتند تا برنامه ها و مسائلی که ممکن 
است در آینده پیش آید.

این خوشــنویس با بیان اینکه انجمن خوشنویســان 
همدان از تکنولوژی اســتفاده نکرده و به روز نیســتند، 
ادامه می دهد: اگــر فعالیتی نیز در فضا مجازی انجام 
شده اســت به صورت انفرادی بوده است؛ تا سال 88 
سایتی در مورد خوشنویسی داشتم و فعالیت می کردم 
که این ســایت تعطیل شــد و هم اکنون پس از چند 
ســال سایتی مرجع که شامل مقاالت و تمام مطالب و 
اطاعات مرتبط با خوشنویسی است راه اندازی کرده ام.

 الوندی با اشــاره به اینکه انجمن خوشنویســان برای 
دوران پساکرونا برنامه خاصی ندارد، می گوید: انجمن 
خوشنویســان می توانــد از فعالین این حــوزه راهکار 
بخواهد و جلســاتی برگزار کند تا به نتیجه ای رسیده 
و تغییراتی ایجاد کننــد. وی با بیان اینکه فعالیت در 
زمینه خوشنویســی در فضا مجازی جسته و گریخته 
اســت، تصریح می کند: نشست های خوشنویسی در 
فضا اینســتاگرام برگزار می شود اما این فضا عمومی 
است و ماندگاری زیادی ندارد؛ به عبارتی جایی نیست 

که این نشست ها را مستند و نگه داری کند.
الونــدی ادامــه می دهد: اینگونــه فعالیت ها مقطعی 
هســتند؛ باید زیرســاخت های الزم فراهم شــود تا 

اقدامات و فعالت های انجمن سنجیده تر باشد.
ایــن خوشــنویس بــرای انجمــن خوشنویســان 

پیشــنهادی دارد و خاطر نشــان می کند: بهتر است 
سایتی راه اندازی شود تا تمام اطاعات جامع و کامل 
در مورد انجمن و هنر خوشنویسی در آن وجود داشته 
باشــد تا منبعی برای دسترســی افــراد جهت انحام 

تحقیق و مطالعه باشد.
وی با بیان اینکه بیشتر درآمد خوشنویسان از آموزش 
اســت و تعدادی نیز از فروش آثارشــان کسب درآمد 
می کننــد، می گویــد: در ایــن دوران افــرادی که تنها 

درآمدشان از خوشنویسی بود به مشکل برخوردند.
الونــدی در مورد آموزش مجازی خوشــنویس متذکر 
می شــود: آموزش فضا مجازی بــا آموزش حضوری 
تفاوت های بســیار زیادی دارد؛ در شــهرهای کوچک 
مانند همــدان از آنجایی که راه های ارتباطی در شــهر 
کوتاه تر است ترجیح افراد به آموزش حضوری است و 

از طرف دیگر اساتید خوشنویسی نیز با فضا مجازی و 
نحوه تدریس در این فضا آنطور که باید آشنایی ندارند.
الونــدی یکی از مشــکات انجمن خوشنویســان را 
نداشتن بانک اطاعاتی می داند و خاطرنشان می کند: 

آرشیو پرونده های انجمن دستی است.
وی در مورد استفبال مردم همدان از خوشنویسی نیز 
می گوید: اســتقبال مردم به خوشنویسی در همدان و 
در کشــور نسبت به ســابق کمتر شده است؛ علت این 
اســتقبال کم نیز تغییر نگرش و فرهنگ مردم است؛ 
مردم بیشتر به ســمت هنرهایی که قابل ارائه است و 

جلوه بیشتری دارد، می روند.
الوندی متذکر می شــود: اگر برای ارائه خوشنویســی 
قالب جدیدی پیدا نکنند، این هنر در ســال های آینده 

مخاطبان کمتری نیز خواهد داشت.

ویترین

بزنگاه

که رفت از من  زان دیر سفر 
 غمزه زن و عشوه ساز داده
 دارم به بهانه های مأنوس
گشاده  تصویری از او به بر 

گریستن، چه طوفان؟  لیکن چه 
خاموش شبی است. هر چه تنهاست.

نیما یوشیج

یک بام و چند هوای قوانین
 در موسسات فرهنگی

هــر موسســه هنرهــای 
تعاریــف  بــا  تجســمی 
فعالیتی اساسنامه ای خود 
دقیقًا یک اســم بیشــتر 
نیســت، برای هر فعالیت 
باید مجــوز جداگانه گرفت 
و برای بسیاری از فعالیت 
موجود در اساســنامه باید 
به ســازمان مربوطه مراجعه کرد، بعد از مراجعه و 
گرفتن مجوز، تازه ابتــدای راه انجام آن فعالیت 
هســتید، مثًا اگر برگزاری تور هنــری را در نظر 
بگیرید، باید ســراغ اداره کل میراث و گردشگری 
بروید، آنوقت است که می فهمید میراث فرهنگی 
مجوز همچنیــن تورهــای را نمی دهد مگر طبق 
قوانین میراث؛ قوانین میراث هم اینگونه است که 
باید حتما رشته تحصیلی مربوطه به گردشگری را 

داشت و دقیقا منافات دارد با قوانین ارشاد.
پرســش مــن از سیاســتگذارها و متولیان این 
اســت که آیا برای موسسات تک منظوره اصًا با 
مشاوران اقتصاد هنر مشورت شده یا نه؟ اگر شده 

اینهمه بروکراسی اداری برای چیست؟ 
اساسًا چرا ســرمایه گذارها در حوزه فرهنگ و هنر 
بایــد نه تنها بدون حمایت بماند،بلکه قوانین هم 
هر روز کار را برای او ســخت تر و سخت تر کنند؟ 
چرا برخی قوانین حوزه های فرهنگ و هنر از اوایل 

انقاب هیچ تغییری نکرده است؟
مــن به عنوان یک ســرمایه گذار حــوزه هنرهای 
تجسمی با وجود 2 سال فعالیت فرهنگی و هنری، 
ماهیانه حدود 3 میلیــون از جیب خودم هزینه 
اجرای بر نامه های هنری و فرهنگی می کنم؛ بدون 
هیچگونه درآمدی از موسسه، بعد از منظر قوانین 
باز هم زیر فشارهای متعدد هستم؛ به واقع ایراد 
کار کجاســت؟ آیا من مقصرم؟ آیا قوانین نیاز به 
باز بینی دارند یا مدیران ما در رشته های متصدی 
مدیریت هرگز سر رشته ای ندارند؟ مگر می شود 
کســی هنر یا الاقل رشته های مرتبط با پژوهش 
هنر نخوانده باشد آن وقت بتوانند نظر کارشناسانه 
نســبت به فعالیت ها و ســرمایه گذاران جامعه 

هنری بدهد؟
 همــدان بــا حــدود 2200 هنرمنــد جمعیــت 
چشــم گیری در همین حوزه داراست و قطعًا هر 
هنرمندی با تعداد زیادی هنرمند دیگر رابطه استاد 
و شاگردی دارد، آیا ندید گرفتن آمار جمعیت این 
افــراد با این تعداد برای مدیران حکومتی و مدیر 

ارشاد مهم نیست ؟
بلــه دردهــای ناشــی از رســیدگی نکــردن به 
موسسه های فرهنگی و هنری و تقسیم کارهای 
مربــوط و اجرای کارهای موسســات فرهنگی و 
ادغــام کارها بــا بخش هایی مثل آموزشــگاه ها 
دقیقًا بد رفتاری و کمک به بسته شدن موسسات 
فرهنگی ســت بارها مشکات خود را به مسئوالن 
فرهنگی استان عنوان کردیم؛ ولی توجه مسئوالن 
به بخش فرهنگی و هنری و معیشت هنرمندان 

در اولویت هزارم مدیران نیست. 
اگر فرهنگ و هنر بتواند در یک اســتان فرهنگی 
شکوفاتر شود، حتمًا روی آمارهای مواد مخدر هم 
تاثیر خواهد گذاشــت؛ حتما ما معتادان کمتری 
خواهیم داشــت و هزینه بــرای دولت در بخش 

بهبودی بهتر خواهد شد. 
هیچ شــهروند و پدر و مادری در اســتان از توجه 
فرزندش به هنر نگران نیســت، اما از گرایش به 
مواد مخدر نگران است؛ پس دست نیاز به سوی 
مسئوالن فرهنگی استان دراز می کنیم تا یارگر ما 
در ارتقاء سطح هنری موسسات و تشویق جوانان 

به هنر آموزی و نجات خود از ناامیدی باشند. 
 انجــام کارهای هنری و امید به زندگی و شــادی 
در زندگی از مسیر هنر به راحتی حاصل می شود. 
به بیان دیگر؛ تنها هنر است که می تواند دردهای 
هســتی و بســیاری از نا مایمتــی در زندگی را 
برای مــان ســهل تر و گذر از بحران هــای روانی را 

برای مان آسان تر کند.
 در دوران کرونا هنرمندان مانند دیگر بخش های 
مربوط به فرهنگسازی در کشور، همت کردند و با 
تشکیل کاس های مجازی باعث ماندن در خانه 
و جلوگیری از فشــار روانی شدند پس بیایید به 
مهمترین بعد زندگی بچه هایمان اهمیت بدهیم 
و این تنها با رویکرد مســئوالن فرهنگی و هنری 

استان میسر خواهد شد. 

نتیجه

آخـــر

شیمی دان همدانی در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا
استاد شیمی آلی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا در زمره یک 

درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.
اردشــیر خزائی متولد 1326 در نهاوند اســت. دوره متوســطه را در 
دبیرستان خوارزمی تهران به پایان رسانده و در دو مقطع کارشناسی 
و کارشناســی ارشد به عنوان شــاگرد اول رشته مهندسی شیمی در 
دانشگاه ایالتی پیتسبورگ آمریکا فارغ التحصیل شده است. بعد از 
اتمام دوره کارشناسی ارشد در سال 1356 به ایران برگشته و ابتدا در 
دانشــگاه رازی و بعد در دانشگاه شهید چمران به عنوان عضو هیئت 
علمی مشــغول به کار شده است. در ســال ١٣٦٤ برای تحصیل در 
مقطع دکتری در رشــته شیمی آلی- پلیمر عازم دانشگاه منچستر 
انگلســتان شــده، بعد از اتمام دوره تحصیلی و بازگشت به ایران تا 
ســال 71 در دانشگاه اهواز مشــغول به تدریس بوده سپس راهی 
دانشــگاه بوعلی سینای همدان شده و در ســال 75 موفق به اخذ 
عنوان دانشــیاری شده و در ســال 80 به درجه استاد تمامی رسیده 
است. از وی تا کنون بیش از 200 مقاله با نمایه ISI در مجات معتبر 
بین المللی به چاپ رســیده است؛ بخشی از گفتگوی ایسنا با این 

استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید:
وی در پاســخ به این پرسش که محور اصلی مقاالت مورد پژوهش 
شما در چه رابطه ای بوده است؟ گفت: مقاالت معمواًل در چند زمینه 
مختلف ارائه می شــوند که می توان محورهــای اصلی را بحث های 
ســاخت پلیمرها و ترکیبات نانوپلیمر، ساخت مواد دارویی، سنتز 

ترکیبات کاتالیزوری و ساخت مواد سنتزی مونومری دانست.
وی در پاســخ به این پرســش کــه چطور در فهرســت یک درصد 
دانشــمندان برتر دنیا قرار گرفتید و اساسًا در مجموع فهرست یک 
درصد دانشــمندان برتر دنیا چیست و شما چگونه به این موفقیت 
چشمگیر دســت یافتید گفت: انتخاب یک درصد برتر دانشمندان 
برتــر جهان در 22 حــوزه موضوعی علوم و علــوم اجتماعی صورت 
می گیرد و داده های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران 
یک درصد برتر از سامانه شاخص های اساسی علم ESI و وب علوم 

WOS استخراج شده است.
در رابطه با یک درصد دانشــمندان برتر دنیا، معمواًل هر ساله لیست 

 Clarivate یک درصد دانشــمندان برتر جهان توســط مؤسســه
Analytics اعام می شــود. این لیســت شــامل دانشــمندان و 
محققانی اســت که طی 10 ســال گذشــته مقاالت چاپ شده آنها 
بیشــترین تعداد ارجاع را داشته اســت. بر همین اساس بنده این 
افتخار را داشتم که در لیست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در کنار 

بزرگترین دانشمندان جهان قرار بگیرم.
وی در پایان گفت: توصیه   ام به دانشجویان این است که در آموزش 
و پژوهــش علم دنبال راه    های میان بر و ســریع نباشــند. تنها راه 
موفقیت علمی برنامه ریزی بلندمدت و مطالعه و آموزش باکیفیت 
اســت. اگر هدف تبدیل شدن به یک پژوهشگر و یا دانشمند در رده 
جهانی اســت، باید دیدگاه شخص عوض شود و زمان خود را وقف 

این راه کند.
از طــرف دیگر در ایــن برهه زمانی که دنیــا ناجوانمردانه در برابر ما 
ایستاده و در زمینه های مختلف کشور را تحریم کرده است، جوانان 
باید صبور باشند و به خدا توکل کنند چراکه این روزها نیز می گذرند 
و روزهای خوب از راه خواهد رســید پس دانــش پژوهان نباید در 
میان تاش و کوشــش    های خود از سرزنش و تحریم بترسند و با 
توجه به این بیت شــعر حافظ که می فرماید »در بیابان گر به شــوق 
کعبه خواهی زد قدم، ســرزنش ها گــر کند خار مغیان غم مخور«، 
باید با بی توجهی به مشــکات به کار خود ادامه داده تا به موفقیت 

دست یابند.

برگزاری دوره آنالین تئوری کاربردی موسیقی در همدان
رئیــس انجمن موســیقی همدان از برگــزاری دوره آناین تئوری 

کاربردی موسیقی در همدان خبر داد.
علــی آقامحمــدی در گفت وگــو با فــارس اظهار کــرد: با وجود 
برنامه ریزی های متعددی که انجمن موســیقی برای هنرمندان و 
عاقمندان به این هنر فاخر در سال جدید داشت اما شیوع ویروس 

منحوس کرونا باعث لغو بسیاری از این برنامه ها شد.
وی گفت: در این مدت تمام تاش خود را برای اشــاعه شــادی و 
نشــاط در بین جامعه به کار بستیم که از مهمترین آنها می توان به 
برگزاری همایش آناین موسیقی در ایام عید فطر اشاره کرد که این 
همایش با حضور 6 گروه مطرح از هنرمندان استان و در مدت سه 

شب متوالی برای دوستداران موسیقی اجرا شد.
رئیــس انجمن موســیقی همدان افــزود: در همین راســتا و با 
هماهنگی صورت گرفته »دوره آناین تئوری کاربردی موسیقی« نیز 
با تدریس اســتاد »شهرام خوش صفت« از هنرمندان و مدرسین 
همدانی برجسته کشور و با هدف ارتقای سطح دانش موسیقیایی 

هنرجویان و عاقمندان به حوزه موسیقی برگزار می شود.
وی افزود: در این دوره آموزش مباحث کاربردی موســیقی از قبیل 
فواصل، گام ها و آکوردها در قالب ویدئو در دســتور کار انجمن قرار 

گرفته است.
آقامحمدی آخرین مهلت ثبت نام برای شــرکت در این دوره را 25 
خردادمــاه اعام کرد و ادامه داد: عاقمندان برای کســب اطاعات 
بیشتر و ثبت نام می توانند به دفتر انجمن موسیقی شعبه همدان 

واقع در مجتمع فرهنگی هنری ابن سینا مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه آزمون پایان دوره بصورت آناین خواهد بود گفت: 
در پایان دوره 50 ســوال به صورت چهارگزینه ای در اختیار شرکت 
کنندگان قرار گرفته که پس از پاسخ و ارسال آناین به دفتر انجمن، 
مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت هم به شرکت کنندگان در این 

دوره از طرف انجمن استان گواهی شرکت اعطا خواهد شد.«
الزم به ذکر اســت که تئوری موسیقی شاخه ای تخصصی از رشته 
موسیقی است که شامل شناخت کلیه قواعد، عامات و آشنایی با 
انــواع صدای نت ها، فاصله ها، ترکیــب میزان ها، ریتم، گام و پردۀ 

موسیقی و … اســت. اهمیت »تئوری موسیقی« به قدری است 
که از نظریه دانان این رشــته به عنوان )تئوریســین موسیقی( نام 

می برند.
تئوری موسیقی به پیشرفت یک نوازنده بسیار کمک می کند چرا 
که یک ســاز جنبه هــای پنهانی دارد که در کنــار تمرین اگر قواعد 
موســیقی را نیز بدانید سرعت پیشرفت شما چندین برابر می شود 
و آن چه را که در ســاز خود به عنــوان تکنیک به کار می برید، بهتر 

می شناسید.
هر چند معموال هنرجویان دوست دارند تا بیشتر عملی کار کنند تا 
زودتر بتوانند نوازندگــی کنند؛ اما باید یادآوری کنیم که این روش 
آموزش یعنی آموزش بدون درک مفاهیم و اصول موسیقی چندان 
ارزشــی ندارد و هر چند در ابتدا جذاب تر به نظر برسد اما هر چقدر 
که در موسیقی بیشتر پیش بروید متوجه اهمیت باالی یادگیری 
اصول خواهید شــد. از این روست که اساتید موسیقی توصیه می 
کنند قبل از هر چیز اصول موســیقی را بیاموزید و خواهید دید که 

نوازندگی بخش کوچکی از این هنر بزرگ خواهد بود.
و در نهایت اینکه موســیقی یک زبان جهانی است، این زبان فارغ 
از رنگ پوســت و نژاد در تمام دنیا قابل فهم اســت و هرکسی که 
بشنود می تواند با صدا ارتباط برقرار کند .تئوری موسیقی نظریه ای 
دربارٔه قواعد، اصطاحات و نحؤه اجرای موسیقی است و از قرنهای 

گذشته ابداع شده و به تدریج تکامل یافته است.

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در غرفه نمایش آثار هنرمندان حاضر در جشنواره هنرهای تجسمی )موسسه آرمان هنر هگمتان سال ۹۸(

علی رضا  سهرابی
مدیر موسسه آرمان هنر هگمتان

مژده نورالهیان
 خبرنگار

پیش بینی یک خوشنویس همدانی
مخاطبان خوشنویسی در سال های آینده کمتر می شوند
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بلندگوهای اعصاب خردکن 
وانت ها!

ســال های میانی دهۀ شــصت تا سال های 
میانــی دهۀ هفتــاد، چرخ طحافــی، گاری 
دســتی، حتــی چهارپایــان در کوچه هــا و 
خیابان ها دیده می  شــدند که صاحبان آن ها 
در حال فروش میوه و سبزیجات، پالستیک 
و صابــون و ... بودند یا بــه جمع کردن نان 
خشک می پرداختند. حاال و در دهۀ 90 شکل 
دیگــری از این فروشــنده ها وجود دارند که 
تفاوت محتوایی با پیشینیان خود ندارند اما 
در شکل با آن ها فرق کرده اند. امروز در اکثر 
موارد با ماشــین )پیکان وانت یا نیسان بار( 
جابه جا می شــوند. البته کــه همه می دانیم 
این شغل هم شرافتمندانه است و هم بسیار 
پر ارج و ســتودنی، اما مشــکل ما از جایی 
شروع می شــود که این افراد یا فروشندگان 
محترم، بــرای ارائۀ کاالی خــود )از میوه تا 
...( از طریــق بلندگو؛ آلودگــی و آزار صوتی 

ایجاد می کنند. 
و باز هم تاکید کنیــم که گالیه های ما از کار 
وانتی هــای دوره گــرد به معنای زیر ســوال 
بردن ســختی های کار آنها یا نادیده گرفتن 
مشکالت شــان نیســت، اما به هر حال سر 
و صــدای آنها در محله هــا باعث مزاحمت  و 

دردسر شده است.
کارشان هم اینگونه است که صبح زود یا سر 
ظهر؛ وسط هفته یا جمعه فرقی نمی کند، کار 
آنها تعطیل بردار نیست. وانتی های دوره گرد 
هر ســاعت از شــبانه روز که صالح بدانند با 
آن بلندگــوی رنگ و رو رفته قدیمی شــان، 
در محله ها می چرخند و به دنبال مشــتری 
هســتند. در این میان برایشــان اصال مهم 
نیست که آن صدای بلند ناهنجار که بی وقفه 
در بلندگو می دمد ممکن است حال بیماری 
را دگرگــون کند، زن بارداری را به وحشــت 
بیندازد، خواب شیرین کودکی را آشفته کند 
یا آرامش ســالمندی را به هم بریزد. خیلی 
از شــهروندانی که دل پری از مزاحمت های 
صوتی وانتی های دوره گــرد  دارند ، معتقدند 
چیــزی کــه بیشــتر از همه در ایــن ماجرا 
آزاردهنده شــده، این اســت که متاســفانه 
ایــن وانت هــای دوره گــرد زمان شــناس 
خوبی نیســتند، در تمام ساعات شبانه روز 
به خصوص هنــگام اســتراحت فریادهای 

بی وقت شان کالفه  کننده می شود.
ظاهرًا متاسفانه تعداد وانت های دستفروش 
و ضایعاتی در نقاط مختلف به قدری شده که 
موجب اعتراض مردم شده است. با توجه به 
شــرایط کرونا و برخی اشتغال ها که محدود 
و حتی مســکوت شــده اند، باید همدیگر را 
بیشتر درک کنیم و با هم بیشتر کنار بیاییم؛ 
از این رو نمی شــود واقعا گفت کار این افراد 
از ســطح شهر جمع شــود اما باید گفت که 
استفاده از بلندگو جزو ممنوعیت های قانونی 

باشد. 
واقعیت هم این اســت که بــا وجود موجود 
بــودن قانــون درباره نحــوه مقابلــه با این 
نوع از آلودگی صوتی، عمال شــاید ســه نهاد 
شــهرداری، قوه قضاییه و نیــروی انتظامی 
در کنتــرل این موضوع باید همکاری کنند یا 
شاید فقط شــهرداری؛ اما امروز اگر موضوع 
زیاد ســخت گرفته نمی شود به خاطر تامین 
معیشــت خانواده ها در این شــرایط سخت 

است. 
البتــه طبــق قانــون شــهرداری ها فعالیت 
وانت بارهــای دوره گــرد در محله ها مصداق 
بارز ســدمعبر اســت از ایــن رو جمع آوری 
آنها در دســتور کار مدیریت پیشگیری و رفع 
تخلفات شــهری قرار دارد. بر همین اساس 
برابــر تبصــره 1 بند 2 مــاده 55 و تبصره 6 
مــاده 96 قانون شــهرداری ها، اســتفاده از 
معابرعمومی برای کسب ممنوع است، یکی 
از برداشــت ها هم این اســت کــه فعالیت 
وانت بارهــای دوره گــرد در محله ها مصداق 
بارز ســد معبر اســت. در بنــد 20 ماده 55 
اصالحی قانون شــهرداری  هم آمده اســت 
که ســد معابر عمومی  و اشغال پیاده روها و 
استفاده غیرمجاز از آن ها، میدان ها، پارک ها 
و باغ های عمومی  برای کســب و ســکونت 

ممنوع است.
ذکــر ایــن نکتــه هــم ضروری ســت کــه 
وانت بارهای فــروش میوه تــا حدودی در 
شــهر همدان کنترل شده و محل مشخصی 
هــم برای حضور دارند اما دیده شــده که در 
اطراف شــهر و در شهرک ها این اتفاق باعث 
اعتراض مردم شده است. امیدواریم شرایط 
اقتصادی کشور و به تبع آن استان به شکلی 
بشــود که همه بتواننــد در بخش تخصصی 
خود و به راحتی امرار معاش داشته باشند و 

به کسب و کار بپردازند. 

بازتاب

تعیین تکلیف پتروشیمی ابن سینا

»عملیات اجرایی طرح پتروشــیمی ابن ســینا 
12 ســال متوقف شــده بود که در ســال 98 در 
دو مرحلــه ۳00 میلیارد ریال به آن تزریق شــد و 
حاال به پیشــرفت 90 درصدی رسیده است. این 
پتروشیمی با اشتغالزایی 2۳۷ نفر، در بهمن ماه 
سال جاری به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز 
می کند و در خردادماه سال آینده به صورت رسمی 
بهره برداری می شود.« این خبری بود که مهر سال 

98 منتشر شد و حاال خرداد سال 99 است. 
بــا توجه به سررســید این تاریخ معــاون امور 
اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه امکانات 
مورد نیاز پتروشیمی ابن سینا فراهم شده است، 
گفت: به سرمایه گذار پتروشیمی ابن سینا یادآور 
شــدیم اگر عملیات اجرایی را آغاز نکند سرمایه 

گذار جدیدی را انتخاب می کنیم.
ظاهر پورمجاهد در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
به اینکه پتروشیمی ابن سینا زمان زیادی برده 
اســت، اظهار کرد: مدیریت اســتان به شدت و 
بــا تالش مضاعفی بــه دنبــال تعیین تکلیف 

پتروشیمی ابن سیناست.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران پتروشیمی ابن 
ســینا در بحث میزان مصــرف آب بحث دارند، 
افزود: ســرمایه گذاران پتروشــیمی ابن سینا 
می خواهنــد کل ســهمیه آب را دریافت کنند که 
بخش عمده ای از آب این پتروشــیمی تأمین 
شــده و قرار است با توجه به شرایط و منابع آب 
استان با یک برنامه زمان بندی تخصیص داده 
شود. پورمجاهد در ادامه با بیان اینکه پتروشیمی 
هگمتانه نیز 98 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد، 
اعــالم کرد: این پتروشــیمی در نیمه نخســت 
امسال به صورت آزمایشی به بهره برداری خواهد 
رســید. پیش از این و در مهرماه 98 اســتاندار 
همدان در نشســت اعضای اقتصــاد مقاومتی 
همدان با اشــاره به بازدید معــاون وزیر نفت از 
پتروشــیمی هگمتانه اعالم کرده بود که »مجوز 
تامین آب پتروشیمی ابن سینا به عنوان دومین 
پتروشــیمی همدان صادر شده است و عملیات 
اجرایی آن با مشــارکت وزارت نفــت، به زودی 
در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد فامنین آغاز 
می شــود.« امروز هم یکی از مطالبات اشتغال 

مردم مرتبط با همین پروژه است. 
اواخرمردادماهواردمرحلهتستراهاندازی ��

بعد از اظهار نظر پورمجاهد معاون امور اقتصادی 
اســتاندار همــدان؛ حمیدرضــا متیــن درباره 
پتروشیمی ابن ســینا و موضوعات پیش آمده 
پیرامــون این مجموعه گفت: میزان پیشــرفت 
پتروشیمی هگمتانه به 95 درصد رسیده و اواخر 

مرداد ماه وارد مرحله تست راه اندازی می شود.
وی با بیان اینکه هم اینک 2 پیمانکار مشــغول 
کار در این طرح هســتند گفت: براساس برنامه 
زمان بندی این واحد صنعتی تا پایان شهریور وارد 
چرخه تولید می شود و قادر به تامین بخشی از 

محصوالت وارداتی کشور است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
خاطرنشــان کرد: محصول نهایی پتروشــیمی 
هگمتانه »پی وی سی« پزشکی است و این نوع 
پالستیک در صنایع بسته بندی دارو و تجهیزات 
پزشکی مصرف می شــود. به گفته وی ظرفیت 
تولید این صنعت ۷0 هزار تن است که می تواند 

1۷ تا 22 درصد از حجم واردات کشور را بکاهد.
متین افــزود: بیش از ۷0 درصد پی وی ســی 
پزشــکی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین 
می شــود و پتروشــیمی جم نیز بخشی از نیاز 

کشور را در داخل تولید می کند.
وی میزان ســرمایه گذاری انجام شــده در این 
طرح را ۷22 میلیارد تومــان اعالم کرد و افزود: 
5۷ درصد ســرمایه مورد نیاز توسط سهامداران 
بخش خصوصی، ۳۳ درصد توسط پتروشیمی 
ایران و 10 درصد نیز توسط سرمایه گذار خارجی 

تامین شده است.
به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان 2۳۷ نفر به صورت مستقیم می توانند در 

پتروشیمی هگمتانه مشغول به کار شوند.
پتروشــیمی هگمتانه در سال 1۳8۳ کلنگ زنی 
شد و اتمام این طرح با فراز و فرودهای بسیاری 
مواجه شده که از پارسال عزم مسووالن برای راه 

اندازی آن جدی شده است.
الزم به ذکر اســت که طرح ایجاد مجتمع تولید 
اتیلن اکســاید و واحدهای پایین دســتی آن 
در همدان، بر اســاس پیشــنهاد کمیته توسعه 
صنعت پتروشــیمی جهــت جایگزینی با طرح 
وینیل استات مونومر )VAM( در همدان مطرح 
شــد و پس از بررســی های فنی و اقتصادی و 
شــرایط بازار طرح مذکور و تشــکیل جلســات 
متعدد با کارشناســان مربوطه اجرای این طرح 
مورد موافقت هیات مدیره شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی قرار گرفت و در همین راستا شرکت 
صنایع پتروشیمی ابن ســینا همدان )سهامی 
خاص( جهت اجرا و بهره برداری از طرح مذکور با 

مشارکت بخش خصوصی تاسیس شد.
مجتمع صنایع پتروشــیمی ابن ســینا همدان 
دارای واحدهای مختلف فرآیندی شامل اتیلن 
اکســاید، اتانول آمیــن، متیل دی اتانول آمین، 

گالیکول اتر و اتوکسیالت است.

نکتـه
دالل بازی در مسکن همدان 

قیمت مسکن در همدان و تهران؛ برابر!
امکان خرید و فروش مسکن هر 5 سال یکبار

طی ۷ سال اخیر دوره های رکود و رونق مسکن به 
دالیل مختلفی از جمله نبود برنامه مشخص، عدم 
اجرای قانون مالیات ها در حوزه مسکن، اصرار برخی 
وزرای ســابق بر تحریک تقاضا و... سیکل معمول 
دهه های اخیر خود را از دست داده است. مسئله ای 
که در نهایت باعث افزایش سرسام آور قیمت ها در 

بازار مسکن شده است.
رشد بی سابقه قیمت مسکن و لزوم توجه به این 
بخش به عنوان یکی از پیشران های اصلی اقتصاد 
در شــرایط تحریم و رکود اقتصادی ضرورت توجه 

ویژه به این موضوع را دو چندان کرده است.
چند سالی ست بر سر زبان ها افتاده که همدان بعد 
از تهران باالترین قیمت مسکن را در کشور داراست 
به طوریکه قیمت زمین و مسکن در همدان با سایر 
استان های همجوار تفاوت چشمگیری دارد. همدان 
از قدیم االیام به یکی از شهرهای خوش آب و هوای 
ایران شــهرت داشت؛ به طوریکه شــهر همدان و 
روستاهای اطراف آن از نقاط گردشگری مورد عالقه 

همه به ویژه پایتخت نشینان بوده است.
آب و هوای مطبوع، آرامش و دور بودن از شــلوغی 
و ترافیک کم این شهر در مقایسه با تهران جمعیت 
زیادی از پایتخت نشــینان را به سمت خود کشاند 
و امروز تأثیر آن را در حوزه مســکن می توان دید. 
حال باید به بررسی قیمت مسکن در این دو شهر 
پرداخت و دید همــدان و تهران در زمینه افزایش 
قیمت مسکن دوشا دوش هم حرکت می کنند یا 

خیر؟!
بر اســاس اعــالم اخیر مرکز آمار ایــران میانگین 
قیمت مســکن در زمستان گذشته در تهران بیش 
از 15 میلیون تومان بوده اما طبق اعالم وزارت راه و 
شهرسازی میانگین قیمت هر متر مسکن در شهر 
تهران طی اردیبهشــت ماه به بیش از 1۷ میلیون 

تومان افزایش یافته است.
شهر همدان شامل ۴ منطقه شهری است که مناطق 
یک و 2 دامنه کوهســتان الوند را شامل می شوند 
و بهتریــن و خوش آب و هواترین بخش شــهر 
هستند به طوری که در میان مردم همدان به باالی 
شهر معروف هســتند و مناطق ۳ و ۴ در قسمت  
شمالی شهر جای می گیرند و شهرک ها و حواشی 

پایین شهر هستند.
در چند ماه اخیر قیمت خرید مســکن در همدان 
رشــد فزایندی به خود گرفت و در نقاط باالی شهر 
همــدان قیمت زمین بین 15 تا ۴0 میلیون تومان 
به ازای هر متر مربع معامله می شــد. قیمت ها در 
دورترین نقطه و در حاشــیه شهر همدان نیز روند 
صعودی داشــته و اکنون مناطق کم برخوردار شهر 
که حداقِل زیرساخت در آنها فراهم شده به قیمت 

هر متر مربع ۳ تا ۴ میلیون تومان رسیده است.
در نقاط متوســط و مرکزی شهر همدان نیز قیمت 
هر متر مربع خرید مسکن حداقل هشت میلیون 

تومان و حداکثر 11 میلیون تومان است.

افــزون بر این، اجاره آپارتمان در نقاط باالی شــهر 
با پیــش پرداخت بیــش از 150 میلیون تومان و 
اجاره های میلیونی تبلیغ و انتشار می یابد در حالیکه 
این رقم در نقاط حاشیه شهر و شهرک ها به صورت 

متری و با ارزش ملک اجاره واگذار می شود.
هیچ نقطه ای از شــهر همدان مسکن ارزان وجود 
نــدارد و از ملکیت گرفته تا اســتیجاری، شــیب 
قیمت ها هر روز در حال افزایش اســت. وضعیت 
موجود باعث شــده تا مردم نــه تنها امید خانه دار 
شــدن را از دست بدهند بلکه سایه سنگین گرانی 
مسکن آنها را به سمت اجاره آپارتمان های نقلی و 

حاشیه ای کشانده است.
هم اکنون هیچ دستگاهی نرخ توان تعیین خرید 
و فروش و اجاره بهای مســکن را ندارد و قیمت ها 
سلیقه ای و طبق نظر صاحب ملک تعیین می شود. 
به زودی با اتمام فصل امتحانات و مدارس، شروع 
فصل تابســتان و نیز کمرنگ شدن داستان کرونا 
رفته رفته به صورت ســنتی بــازار اجاره بها نیز داغ 

می شود و در پی آن مستاجران نقره داغ تر!
حسین افشاری فرماندار همدان با تأکید بر اینکه در 
همدان از مسکن به عنوان سرمایه گذاری استفاده 
می شود، راهکار آن را اصالح قانون دانسته و معتقد 
اســت: اگر قانونی باشد که هر واحد مسکونی هر 
پنج سال یک بار قابل نقل و انتقال باشد، بسیاری 
از واســطه گری ها و دالل بازی ها در حوزه مسکن 

حل می شود. 
مشــاورین امالک و بنگاه های ملکی نقش مهمی 
در این زمینه دارند به طوریکه گاهی این مجموعه ها 
به واســطه گری و دالل بازی هــا دامن می زنند که 
امیدواریــم در مجلس جدید قوانیــن به گونه ای 
اصالح شود که مسکن از کاالی سرمایه ای به کاالی 
خدماتی تبدیل شــود و کسانی که نیاز به مسکن 
دارند خریداری کنند نه کســانی کــه می خواهند 

سرمایه گذاری کنند.

برخی از اعضای شــورای شهر معتقدند که: عوامل 
تاثیرگذار بر گرانی مســکن متعدد است و عوامل 
کمی در اختیار مدیریت شــهری اســت. یکی از 
عوامل مهم گرانی مســکن در همدان مشــاورین 
امالک هستند و در یک روز یک ملک ۳ بار معامله 

می شود که باید نظارت بر آن صورت گیرد.
آن ها با اشــاره به این که بیشــترین حباب در بازار 
مسکن را مشاورین امالک ایجاد می کنند، به این 
نکته اشاره دارند که: امروز تعداد مشاورین امالک در 
برخی خیابان های همدان بیشتر از سوپرمارکتی  ها 
است. با این شــرایط جای سوال است چه کسی 
باید این مولفه ها را مدیریت  کند؟ پروانه 20 درصد 
گران شده، اما مسکن ۴00 درصد گران شده است.

بخش اعظمی از طوالنی شــدن زمان صدور پروانه 
به نظام مهندسی مربوط می شود. متاسفانه امروزه 
به دلیــل افزایش غیر اصولی اجــاره بها برخی از 

شهروندان چادرنشین شدند.
برخی می گویند مطالح گران است، اینطور نیست، در 
همدان شاهد گرانی مسکن هستیم و گرانی مصالح 
و سایر عوامل بر حوزه مسکن چندان تاثیرگذار نبوده 
است، وقتی زمین گران باشد هرآنچه در آن ساخته 

شود قیمت باالیی خواهد گرفت.
حال باید در جواب گفت مگر می شود گرانی مصالح 
و سایر عوامل بر گرانی مسکن تاثیر نداشته باشد 
و صرفا قیمت زمین تعیین کننده گرانی مســکن 

باشد؟!
عدمنظارتهابرگرانیمسکندرشهرهمدان ��

متاســفانه شــاهدیم که در همــدان قیمت ملک 
افزایــش قابل توجهی داشته اســت، بدون اینکه 
تحولی اتفاق بیافتد که این نشــان از نبود نظارت 
اســت، هیچ عامل کنترلی هم تعریف نشده تا هر 
فــردی به هر قیمتی که می خواهــد زمین خود را 

خرید و فروش نکند.
مســکن مهم است و باید اســتاندار ورود کند زیرا 

استاندار می تواند با افرادی که تخصص تنظیم بازار 
داشته و صاحب نظر هستند اقدامات را شروع کنند 

و مسکن را به نرخ واقعی برسانند.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک همدان اما گرانی 
مســکن را خود مردم اعــالم کرده  و یادآور شــد: 
یکسری از افراد سودجو به سمت سرمایه گذاری در 
بخش مسکن ورود کرده و باعث به هم خوردن بازار 
می شوند در حالیکه مراجعی که مجوز ساخت وساز 
صادر می کنند، باید اهلیت افراد را مدنظر قرار داده 
و به کســانی که در این زمینه فعالیت دارند، مجوز 

دهند.
وی بــا تأکید با اینکه مشــاورین امالک راضی به 
افزایش قیمت مسکن نیستند، درباره قیمت گذاری 
مسکن توسط مشاورین امالک، گفت: حوزه کاری 
مشــاورین امالک قیمت گذاری نیست و آنها تنها 

واسطه ای بین طرفین معامله هستند.
ابراهیم جمالــی اظهار کرد: اگــر صاحبان امالک 
انصاف داشته باشند اجاره بها را با توجه به وضعیت 
مســتأجران افزایش می دهند امــا برخی افراد به 

دنبال سوءاستفاده از شرایط موجود هستند.
وی با بیان اینکه اجاره بها نســبت به سال گذشته 
سه تا چهار برابر افزایش یافته است، تصریح کرد: 
وقتی قیمت ملک یکباره ســه تا چهار برابر رشــد 
می کند قاعدتًا قیمت اجاره بها نیز افزایش می یابد 
به طوریکه در همدان هســتند مستأجرانی که با 80 
تا 100 میلیون تومــان هم نمی توانند خانه اجاره یا 

رهن کنند.
جمالی یادآور شــد: در صورتی که تورم ثابت باشد 
و خرید و فروشــی صورت نگیــرد می توان انتظار 
کاهش قیمت داشــت اما در شرایط فعلی تورم و 
افزایش قیمت مصالح، حتی اگر خرید و فروشی 
وجود نداشته باشد، قیمت مسکن کاهش نمی یابد.
رئیس انجمن انبوه ســازان استان همدان با بیان 
اینکه در بین مردم اینگونه رواج پیدا کرده که قیمت 
مسکن همدان بعد از تهران باالتر است، اظهار کرد: 
از نظر کارشناسی این موضوع واقعًا صحت ندارد و 
شاید به علت نزدیکی همدان به پایتخت این طور به 
نظر می رســد که قیمت مسکن در همدان به تهران 

تنه می زند.
پارسامهر با بیان اینکه باال شهر همدان دیگر کشش 
ندارد، ادامه داد: در حال حاضر در باال شــهر همدان 
زمین های جدیــدی وجود ندارد و ســازندگان به 

خانه های قدیمی روی آورده اند.
آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر تأمین مسکن 
برای جوانان در آســتانه ازدواج و خانواده هایی که 
سرپرســت آن ها با دریافت حقوقــی ثابت گذران 
زندگی می کنند به چالشی جدی تبدیل شده است؛ 
بر همین اساس پرواضح است که سناریوی رشد 
نرخ مسکن را نمی توان در شرایط کنونی انکار کرد و 
انتظار می رود مسئوالن هر چه سریع تر به وضعیت 

نابسامان این بازار توجه کنند.

گزارش

سالمت دانش آموزان در حوزه های امتحانی 

مســاله رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی 
مســاله ای که در زمان امتحانات آموزش و پرورش اهمیت زیادی 
دارد. ظاهرًا آنطور که توسط اداره کل آموزش و پرورش مطرح شده 
در هر حوزه امتحانی یک مراقب ســالمت حضور خواهد داشت تا 
بر رعایت دســتورالعمل های بهداشتی نظارت کند، مراقب سالمت 
عالوه بر تب ســنجی عالئم دیگر بیماری کرونــا ویروس را آموزش 
می دهد و افراد مشــکوک را شناسایی می کند تا بدین گونه دغدغه 

والدین در این مورد کاهش یابد.
در این مدت که ویروس کرونا در ایران و جهان ســایه انداخته بود، 
مساله آموزش تحت الشعاع قرار گرفته بود. در این میان آموزش و پرورش محیطی را مهیا 
کرد تا آموزش به صورت مستمر ادامه داشته باشد، برای مثال از ماه های گذشته این پرسش 
وجود داشــت که امتحانات به چه شــکلی برگزار می شــود؟ که در جواب باید گفت، امسال 

امتحانات پایانی به استثنای پایه نهم و دوازدهم غیرحضوری برگزار خواهد شد.
در همین راستا، ۷۷ حوزه امتحانی برای امتحانات پایانی دانش اموزان پایه دوازدهم در نظر 

گرفته شده که نسبت به سال  گذشته تعداد این حوزه ها افزایش یافته است.
در دستورالعمل ابالغی وزارت آموزش و پرورش مدیر حوزه، عوامل اجرایی و مراقبین تحت 
چهارچوب به خصوصی باید بهداشــت فــردی و گروهی را رعایت کنند، بیشــتر حوزه های 
امتحانی را مدارس شــکل می دهند و ســعی شده است تا امســال از مراکز بزرگ ورزش 

استفاده کمتری شود.
حوزه های امتحانی ضدعفونی دائمی شــدند و آمادگی ضدعفونی روزانه را دارند، بالغ بر دو 
میلیارد و ششــصد هزار تومان در حوزه ســرانه بهداشــت فیزیکی، محیط مدارس و لوازم 

بهداشتی و پیشگیری هزینه شده است که تاکنون بی سابقه است.
فاصله هر صندلی حداقل دو متر اســت و ســعی شــده مکانی که تهویه مناسب دارد برای 

برگزاری امتحان در نظر گرفته شود.
برای رعایت بیشــتر بهداشت، استفاده از ماسک و دســتکش الزامی است و در زمان ورود 
دانش آموزان تب ســنجی شــده، به طور کامل ضدعفونی می شوند و برای ضدعفونی کردن 

دستان ژل بهداشتی در اختیار آن ها قرار می گیرد.
50 میلیون تومان برای تهیه وسایل بهداشتی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شده 
است، تعدادی از مدارس وسیله تب سنج را خود فراهم کردند و آن تعداد که توانایی تامین 
این وســیله را نداشــتند با کمک دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هالل احمر در اختیارش 

قرار گرفته است.
رویه به این شــکل است که تا قبل از شروع امتحانات کلیه داوطلبین و عوامل اجرایی باید 
مشخصات خود را در سامانه سالمت وزارت بهداشت ثبت کنند و در صورتیکه فردی دسترسی 

به اینترنت نداشت مسئوالن حوزه های امتحانی این کار را انجام خواهند داد.
 در واقع کسی بدون غربالگری و ثبت خوداظهاری در سامانه رسمی وزارت بهداشت نمی تواند 

در حوزه امتحانات حضور داشته باشد.
درباره برگزاری امتحان برای مبتالیان به کرونا ویروس و افراد مشکوک به این بیماری باید 
گفت افراد مبتال به کرونا ویروس در صورت داشــتن مــدارک معتبر و ارائه آن  به حوزه های 
امتحانی می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی و به همراه مراقب در منزل امتحان خود 
را برگزار کنند. افراد مشــکوک به بیماری و افرادی که بیمــاری زمینه ای دارند در حوزه های 

امتحانی به صورت انفرادی در کالس های در نظر گرفته شده امتحان خود را می دهند.

لزوم مستندسازی تجربه های پرستاران همدانی
انســان ها به دلیل محدودیت ظرفیت ضمیــر ناخودآگاه خود، قادر 
به حفظ و یادآوری تمامی مطالب نیســتند. بر همین اساس همة 
انسان ها برای جلوگیری از اشــتباهات قبلی خود نیازمند شناخت 
تجربیات دیگران هســتند. برهمین مبنا ضروری اســت که متوجه 
شوند چه کارهایی را غلط انجام داده اند و پیامدهای آن کار غلط چه 

بوده است و چگونه در آینده از شرایط مشابه اجتناب کنند. 
بسیاری از تجربیات با الگوسازی و یادگیری از طریق مشاهدة نحوة 
کار نظام مند افراد به دســت می آید. مستندسازی روش ها، فنون و 

آموخته     های انســان ها، راهکارهای مطمئن در انتقال تجربیات فردی و اجتماعی به دیگران 
است. 

کاهــش زمان، جلوگیری از تکرار آزمون های پیشــین و گاهی اوقــات مخرب، ممانعت از 
هزینه     های سخت افزاری و نرم افزاری برای دستیابی به یک تجربه و یا واقعه دریافت انتقاد 

و اظهارنظر دیگران به رشد و پرورش افکار، اطالعات و تجربیات کمک می کند.
در خبرها آمده بود که معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمع آوری 
تجربه های پرستاران در محورهای آموزشی، هدایت و رهبری، هماهنگی و سیاستگذاری در 

بحران کرونا جهت به کارگیری در عرصه های ملی و بین المللی خبر داده است.
مریم حضرتی در این رابطه بیان کرده اســت که در دوره بحران کووید 19و شــرایط ویژه 
و خاص این بیماری، مدیریت مراقبت از بیماران مســتلزم سیاســتگذاری، برنامه ریزی 
و اجرای ســریع با تبعیــت از قوانین مدیریت بحران بود. بنابراین مدیران پرســتاری و 
پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی، بهداشتی و مراقبتی، ناگزیر از اتخاذ شیوه های 

نوآورانه و گاهی خارج از روال معمول، این بحران را مدیریت کردند.
وی با اشــاره به اهمیت اشتراک گذاری این تجربه های ناب و ارزشمند و ثبت آنها جهت 
به کارگیری در عرصه های ملی و بین المللی اظهار کرده که این معاونت در صدد است تا 
این تجربه ها و خاطره ها را در قالب مجموعه ای نفیس گردآوری و منتشــر کند و ضمن 
ارسال تجربه های برتر به سازمان جهانی بهداشت، به پدید آورندگان این آثار نیز جوایزی 

نفیس اهدا خواهد شد.
معاون پرســتاری وزارت بهداشــت ادامــه داده که این تجربه هــا در محورهای آموزش، 
هدایت و رهبری، هماهنگی، سیاســتگذاری، خط مشی ها و سایر محورهای مشابه قابل 

ارائه است.
حضرتی گفته: مدیران پرســتاران و پرستاران شــاغل حداکثر تا پایان خرداد ماه جهت 
ارســال تجربه های برتر خود زمان دارند و می توانند تجربه های خود را از طریق مدیریت 

پرستاری دانشگاه خود به این معاونت ارسال کنند.
در واقع یکی از مهمترین نکاتی که در این ثبت خاطرات وجود دارد این اســت که بشــود 
دوباره از این خاطرات اســتفاده های اجرایی کرد. همه می دانیم که مستندســازی یعنی 
ثبــت )مکتوب کردن(، گــردآوری، تنظیم و تدوین، دســته بندی و نگاهداری اطالعات و 
مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند، دقیق و منظم حکایت دارد. بررســی مفاهیم فوق 
نشــان می دهد که همــة آنها بر حفظ و نگهداری اطالعات تکیه می کنند. وجه اشــتراک 

اقدامات مستندسازی، مکتوب نمودن بخشی از دانسته ها و آگاهی های انسان است.
شــاید بهتر باشــد به صورت مستقل، پرســتاران همدانی هم خاطرات شان جمع آوری و 
مکتوب و مصور یا حتی مستند تصویری شود. با این کار می شود هم در تاریخ ثبت بماند 

و هم راهگشای برخی بحران ها در آینده باشد. 

عبداهلل جعفری
و  آموزش  سالمت  معاون 

پرورش استان
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رازهای سر به مهر هگمتانه این بار گشوده می شوند؟

فصل جدید کاوش هگمتانه و ثبت جهانی این اثر
تپه باســتانی هگمتانه در مرکز شهر همدان واقع 
اســت و از مکان های دیدنــی و تاریخی همدان 
بشمار می رود. بســیاری از باستان شناسان تپه 
هگمتانه را وسیع ترین تپه باستانی ایران دانسته 
و آن را بقایای ابنیه کاســی، مادی، هخامنشی و 
بعد از آن می دانند. مساحت تپه هگمتانه حدود 
۳0 هکتار است، که با در نظر گرفتن بخش هایی 
که جزو محدوده تپه باســتانی بوده، ولی اینک 
ساختمان های مسکونی بر روی آن ساخته شده، 
به بیش از ۴0 هکتار نیز می رســد.این تپه بیضی 
شــکل، در داخل محدوده شهر فعلی همدان در 
دو ســوی خیابان اکباتان واقع شــده است. نام 
هگمتانــه به معنی محل تجمع بــوده و در منابع 
باســتانی به صورت هگمتانــه، اکباتان و همدان 
ثبت شده که این ســایت باستانی در سال 1۳10 
به شماره 28 در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت 
رســیده اســت. در حفاری های باستان شناسی 
ســال های اخیر در تپه هگمتانه مشخص شده 
 است که محل کاخ و بناها، در تپه هگمتانه کنونی 

واقع بوده  است.
ثبتجهانیتپههگمتانهومشــکالتعرصهو ��

حریمآن
این اثر به دلیل بافت تاریخی منحصربه فرد خود 
کاندیدای ثبت جهانی اســت و ســال هاست که 
موضوع پیگیری ثبت جهانی این اثر تاریخی در 
جلسات متعدد بیان می شود اما هنوز راه به جایی 

نبرده است.
عملیات آزادســازی ایــن اثر مهم باســتانی از 
خانه های مســکونی و تجاری کــه در حریم آن 
واقع شــده بود از حــدود ســال 1۳۴۷ آغاز و تا 
ســال 1۳5۳ حدود 15 هکتار آن به عنوان فاز اول 
خریداری و تملک و کاوش های باستان شناسی 
از ســال 1۳62 توسط کارشناسان سازمان میراث 

فرهنگی آغاز شد.
مردادماه سال 95 یک پارک سوار در ضلع شرقی 
هگمتانه ایجاد شــد و به بهانــه آنچه نظم دهی 
در شهر عنوان شــد اولین سد در راه ثبت جهانی 
هگمتانه ایجاد و مسیر جهانی شدن آن را مسدود 

کرد.
آبان ماه ســال 1۳96 نیز یک بار دیگر آزادسازی 
حریم تپه باســتانی هگمتانه به دغدغه فرهنگ 
دوســتان و اهالی میراث فرهنگی و کارشناسان 
این حوزه تبدیل شد چراکه در طرح ریزی تبدیل 
شــش رینگ تاریخی همدان با مرکزیت میدان 
امــام )ره( به پیــاده راه و ادامــه آن تا نزدیکی 
محوطه تاریخی هگمتانه، به دلیل مستقر بودن 
آهن فروشــان در خیابــان اکباتان، مشــکالتی 

برای این افراد به وجود آمد و دسترســی به بازار 
آهنگران برای کسبه محدود شد و کسبه این بازار 
به دلیل نداشتن مسیر ماشین رو به استانداری و 

فرمانداری معترض شدند.
پس از آنکه آهنگرها و حلبی سازهای بازار قدیمی 
همدان به دلیل نداشــتن مســیِر ماشــین رو، 
بــه اســتانداری و فرمانداری معترض شــدند، 
استانداری با آن ها همراهی و یک مسیر از داخل 

سایِت تاریخی هگمتانه برای عبور آن ها باز کرد.
مســیر انتخاب شده بخشی از عرصه ۴0 هکتاری 
هگمتانــه بــود و جالب تر اینکــه در این بخش 
از محوطــه تاریخــی هگمتانه هنــوز مطالعات 
باستان شناســی انجام نشده است. حال محوطه 
تپه هگمتانه عالوه بر اینکه آسفالت شده به مسیر 

عبور خودروها نیز تبدیل شده است.
تشکیلستادپیگیریثبتجهانیتپههگمتانه ��

ســال 9۷ نیز با برگزاری جلسات متعدد از سوی 
نماینــدگان مردم همــدان در مجلس شــورای 

اســالمی، اســتاندار همدان و ســایر مسئوالن 
دخیل در امر ثبت جهانی هگمتانه ســپری شد 
و در نهایت، فروردین ماه 98 اســتاندار همدان در 
جلســه ای از تشکیل ستاد پیگیری ثبت جهانی 

»تپه هگمتانه« در همدان خبر داد.
هر ســال تنها می توان یــک پرونده ثبت جهانی 
به کمیته داوری فرســتاد و پرونده باید 100 درصد 
کامل باشــد، آنطور که معلوم اســت تا مشــکل 
معارضان هگمتانه رفع نشود، امکان ثبت جهانی 
نیــز وجود ندارد. اما همچنان عملیات حفاری در 

این محوطه تاریخی ادامه دارد.
آغاز بیست و دومین فصل کاوش تپه هگمتانه

بیســت و دومین فصــل کاوش تپه باســتانی 
هگمتانه همزمان با آغاز هفته میراث فرهنگی به 

سرپرســتی دکتر مهرداد ملک زاده و بر اســاس 
مــاده 11 قانون حفظ آثار ملــی و در اجرای بند ۳ 
ماده ۳ قانون اساسنامه میراث فرهنگی و با اخذ 
مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 

کشور آغاز شده است.
علــی مالمیــر همزمان با آغاز بیســت  و دومین 
فصل کاوش محوطه باســتانی هگمتانه در جمع 
خبرنــگاران، اظهــار کــرد: این فصــل از کاوش 
هگمتانه از حدود یک ماه گذشــته آغاز شــده و 
ســواالت فراوانی درباره ایــن محوطه پر رمز و راز 
وجود دارد که امیدواریم با انجام کاوش به پاسخ 

آن ها برسیم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان همدان بیان کرد: برنامه این 
اداره کل در این پایگاه پژوهشــی پیگیری سند 
باستان شناســی این محوطه است تا بتوان آن را 

در قالب سند باستان شناسی استان تدوین کرد.

مالمیــر با اشــاره به اینکه عالوه بــر پرداختن به 
حوزه باستان شناســی تپه باستانی هگمتانه، در 
حال تهیه طرح راهبردی با افق 20 ســاله در این 
محوطه باستانی هستیم ،تاکید کرد: با تهیه این 
طرح راهبردی می توان از منظر باســتان شناسی 
و ســپس در حوزه حفاظت، مرمت و تاسیسات 

گردشگری نیز به آن پرداخت.
دکتــر مهرداد ملک زاده، سرپرســت بیســت و 
دومین فصل کاوش تپه باستانی هگمتانه درباره 
کاوش های انجام شــده در ایــن محوطه گفت: 
از ســال 62 تا ۷9 هجری شمســی کاوش ها به 
سرپرســتی دکتــر محمدرحیم صــراف در این 
محوطه انجام شــده و پــس از آن چهار فصل به 
سرپرستی دکتر مســعود آذرنوش صورت گرفته 

است.
سرپرســت بیســت و دومین فصل کاوش تپه 
باســتانی هگمتانه در مورد پیشــینه کاوش این 
محوطه باســتانی اظهار کــرد: یک فصل کاوش 
نیز به سرپرستی شــارل فوسه باستان شناس 
فرانسوی در ســال 191۳ میالدی در محوطه تپه 
هگمتانه و برخی تپه های باســتانی منطقه مانند 

تپه کاسی ها انجام گرفته است.
ناکاویده های هگمتانه

بــه بهانه آغاز بیســت و دومین فصــل کاوش، 
نشستی تحت عنوان »ناکاویده های هگمتانه« با 
هدف معرفی تازه ترین دســتاوردهای این فصل 

کاوش برگزار شد.
سرپرســت بیســت ودومین فصل کاوش تپه 
باســتانی هگمتانه در این نشست گفت: یکی از 
اهداف مهم کاوش فصل های 19، 20 و 21 این تپه 
بازنگری و بازشــناخت شیوه دفاعی و برج و بارو 
بــود و فصل 22 کاوش نیز بــا چند هدف جدی، 

روشن و از پیش تعیین شده آغاز شد.
دکتــر مهرداد ملــک زاده ادامــه داد: یکی از این 
اهداف ادامه کاوش در کارگاه قدیمی سال 1۳8۴ 
در کف چال شــتر خواب که یکی از دو ُبعد بزرگی 
است که فرانسوی ها در ســال 191۳ زده بودند و 
در ســال 1۳8۴ گمانه عمیقی در آن احداث شد، 
اســت تاشــاید امروز بتوانیم توالی دوره ها را از 

سطحی ترین تا قدیمی ترین الیه را بشناسیم.
یافته هایی از عصر آهن در این تپه

 این باستان شناس اذعان داشت: مواد فرهنگی 
شناخته شده ســفالینه هایی مربوط به دوره ماد 
مثل نوشیجان مالیر و الیه 2 گودین تپه در کارگاه 
عمیق ما هم شناخته و به تعبیری از چشم انداز 
یافته های باستان شناختی نمونه هایی از فرهنگ 

عصر آهن ۳ که دوره ماد است، یافت شد.
ملک زاده گفت: هنوز از بافتاری که مواد فرهنگی از 
آن به دست می آید و چیستی واقعی اش اطمینان 
نداریم اما دیوار سنگی وجود دارد که شبیه به دیوار 
سنگی است که هیئت فرانسوی در سال 191۳ در 
الیه 2 تپه گیان پیدا کرده اند همچنین این دیوار 
بــا بقایای معماری که هیئت دانشــگاه لندن در 
باباجان تپه نورآباد پیدا کرده  است، شباهت دارد.

وی افزود: می توان با درصدی از احتمال معقول 
علمی باستان شناســی گفت بقایــای فرهنگی 
مربوط به عصر آهن ۳ یا دوره ماد در این محوطه 
یافت شــده است اما هنوز نمی توانیم با اطمینان 
خاطر از وجود یک الیه استقراری منسجم و بافت 
معماری مربوط به آن که کاربردش را بشناســیم، 

صحبت کنیم.

عروسی در باغ های اطراف همدان 
عامل تشدید کرونا!

مراســم ازدواج غیر از اینکه موضوعی اجتماعی 
و فرهنگی اســت برای تحکیم زیست اجتماعی 
افراد، یک چرخه اقتصادی نیز محسوب می شود، 
زیرا برگزاری یک پیوند به صورت ســنتی نیاز به 
تشریفاتی دارد که برای آماده سازی آن محصوالت 
متنوع و نیروی کار متعدی مشــغول هستند؛ از 
آرایشــگران گرفته تا چینندگان سفره عقد تولید 
کنندگان شیرینی، میوه و گل فروشان، فروشندگان 
مرغ و ماهی و گوشت، و ... همه بخشی از چرخه 
اقتصادی ازدواج محسوب می شوند و یک پیوند 
بین 2 نفر می تواند فرصت های شغلی وسیعی را 

ایجاد یا جان ببخشد.
حتی اگــر بخواهیم در مورد چرخــه اقتصادی 
ازدواج ریزتر شــویم می توان دید که مشــاغلی 
همچون طالفروشان، فروشندگان لباس، کاسبان 
بازار محصوالت کادویی و طیف گسترده دیگری 
در پس هر ازدواج فعالیت اقتصادی دارند، ولی 
اکنون تعطیلی بازار ازدواج و عروســی ناشی از 
ویروس کرونا برتمام این فعالیت های اقتصادی 
تاثیر منفی گذاشــته و تقریبا تمامــی آنها را به 

حالت تعطیلی کشانده است.
 البته آمار دقیقی از میزان اشــتغال وابســته به 
جشــن هایی ماننــد ازدواج وحود نــدارد، اما از 
مهم ترین بخش های اقتصادی وابسته به مراسم 
رســمی می توان به صنعت مواد غذایی اشــاره 
کرد. مرغ ، گوشــت، میوه و شیرینی مهم ترین 
تولیداتی هستند که بخش زیادی از آن به صورت 

مستقیم در مراسم رسمی مصرف می شود.
این توضیحات مقدماتی را نوشتیم که با هم مرور 
کنیم واقعا مطلع هســتیم که تعطیلی تاالرها و 
مراکز عروســی برای برگزاری این جشن ها غیر 
از بــار روانــی که برای طرفین مراســم دارد، چه 
میزان تاثیر منفی اقتصادی بر یک چرخه خواهد 

داشت. 
امــا ظاهرا در همدان دارد اتفاقاتی روی می دهد 
که به نوعی شرایط استان را از سفید خارج کرده 
و وارد دور جدید از گســترش و شیوع ویروس 

می کند. 
موضوع از این قرار اســت که برخی ســالن های 
غیر رســمی که در مسیرهای خارج از شهر کاماًل 
آشکار دست به برگزاری مراسم عروسی می زنند 
و ضیافت هــا را بدون رعایــت پروتکل ها برگزار 

می کنند. 
در همین راســتا، همین چنــد روز قبل، معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان همدان از 
پلمپ و برخورد قانونی با ۳ تاالر متخلف خبر داد.
حســین بشری در تشــریح این خبر گفته بود 
که: با توجه به ممنوعیت برگزاری مراسم ختم و 
عروسی و فعالیت تاالرها، ۳ تاالر متخلف پلمب 

و به مراجع قضایی معرفی شد.
وی تاکیــد کرده بود که، تا زمان ســفید شــدن 
وضعیت ابتال بــه کرونا و همچنین صدور مجوز 
از سوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا، هیچ یک از 

تاالرها مجاز به فعالیت و پذیرش نیستند.
بشــری با اشــاره به پروتکل های بهداشتی در 
رســتوران ها تاکید کــرده بود کــه: از یک هفته 
گذشته، رستوران ها با شرط رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و عــدم پذیــرش بیــش از 50 نفر 
بازگشایی شدند. رستوران ها نباید همزمان بیش 
از 50 نفر را پذیــرش کنند و در همین تعداد هم 

رعایت نکات بهداشتی ضروری و الزم است.
بشری با بیان اینکه ماموران اماکن هر روز در حال 
بازرسی و رصد رستوران ها هستند عنوان کرده بود 
که: در صورت مشاهده تخلف و پذیرش بیش از 
تعداد اعالم شده، با رستوران های مختلف برخورد 

قانونی خواهد شد.
وی در پایــان تاکید کرده بود که: شــهروندان در 
صورت مشــاهده فعالیت تاالرهــا و یا تخلف از 
سوی رستوران ها در اسرع وقت به پلیس گزارش 

دهند. 
حال اینکه آیا اتکا بــه گزارش های مردمی باید 
برای جلوگیری از ایــن اتفاق ابزار اصلی پلیس 
باشد خودش مســاله ای اســت که حتما باید 
مــورد مداقه قرار گیرد. به هــر حال باغ هایی که 
این مراســم در آن ها برگزار می شود کامال معلوم 
هستند و به طور قطع بخش های امنیتی پلیس 
به راحتی می توانند ایــن موضوع را رصد کرده و 
به نماینده عالی دولت و ســتاد استانی مقابله با 
کرونا گزارش دهند که از آن مسیر بشود جلود این 
جریان هم ایســتاد. با چنین مواردی آن هم در 
شرایط فعلی نباید مماشات احتمالی کرد. برخورد 
با چنین حرکت هایی ســالمتی مردم را از خطر 
می رهانــد.  طرح این موارد به این معنا نباید که 
ما داریم جلوی شــادی مردم را می گیریم،خیر! 
بلکه پیگیر سالمتی هم استانی های مان هستیم.
نیک می دانیم که یکی از بیشترین خسارت های 
روحــی و روانی و اقتصادی ویــروس کرونا به 
زوج های جوانی بود که در آســتانه رفتن به خانه 
بخت و آغاز زندگی مشــترک بودند. زوج هایی 
که برای شکســتن غــول مرحله آخــر نامزدی 
یعنی برگزاری عروســی ماه ها برنامه ریزی کرده 
و هزینه هــای زیادی را برای شــادترین لحظه 

زندگیشان پرداختند. 

نکتـه

کن گردشگری عمومی در  اما
همدان عاری از قلیان؟!

کارشــناس بهداشت و محیط مرکز بهداشت 
اســتان همدان گفــت: افزون بــر 120 مورد 
عرضــه قلیــان در اماکن های گردشــگری 

استان با حکم قضایی پلمب شده است.
مهدی خدابخشی،کارشــناس بهداشــت و 
محیط مرکز بهداشت استان همدان درگفت 
وگــو با باشــگاه خبرنگاران افزود:کشــیدن 
قلیان بیــش از چند ســال در بدن مصرف 
کننده با بیماری هــای متفاوت نمایان می 
شود و ســرطانهای خون، ریه، مثانه، مری، 
حنجــره و بیمــاری های عفونــی و بیماری 
های لثه شایع ترین بیماری ازمصرف قلیان 
به شــمار می آیند. او ادامــه داد:25 درصد 
نوجوانان و جوانان استان همدان گرایش به 
مصرف قلیان دارند. کارشــناس بهداشت و 
محیط مرکز بهداشت استان همدان با اشاره 
به اقدامات انجام شده در استان همدان در 
راستای پیشــگری ودرمان مصرف کنندگان 
قلیــان گفت: بالغ بر ۳6 پایــگاه مرکز ترک 
دخانیات مجهز به روانشــناس و کارشناسان 
ســالمت روان هســتند که به صورت رایگان 
مصرف کنندگان قلیان را مشاوره و درصورت 
نیــاز دارو تجویز می کنند که ایــن مراکز از 
ســاعت 8 صبح تا ســاعت 2 هــر روز ارائه 

خدمات میدهند.
خدابخشــی بیــان کرد:یکــی از ترفند های 
جــذب مشــتری بــه ویــژه در نوجوانان و 
جوانان تنوع در اســانس های قلیان اســت 
که متاســفانه به روز شدن طعم های قلیان 
گرایش مصرف نوجوانان و جوانان رو بیشتر 

کرده است.
او در ادامــه گفت: هر وعــده قلیان برابر 200 
نخ سیگار است. کارشناس بهداشت و محیط 
مرکز بهداشــت استان همدان افزود:والدین 
با رفتارهای محبت آمیز با فرزندان و نظارت 
بر نوع رفتار و برخورد دوستان فرزندان خود 
می توانند از آســیب های دخانیات فرزندان 

خود پیشگیری کنند.
الزم به ذکر اســت که ممنوعیت اســتفاده از 
قلیان، روند پرپیچ و خمی داشــته اســت. 
در ســال ۷1 جمعیــت مبارزه با اســتعمال 
دخانیات، ممنوعیت اســتعمال قلیان را به 
هیات وزیران، ریاســت جمهوری و مجلس 
ارائه داد که از این ســال تا سال ۷6 مصوبه 
مجموعــه هیات دولت و مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام قرار گرفت و براســاس آن 
اســتعمال ســیگار و مواد دخانی در اماکن 
عمومــی ممنوع اعالم شــد. با ایــن حال، 
ورق چندبار برگشــت و قلیان دوباره بر میز 

قهوه خانه ها جا خوش کرد.
در ســال 1۳8۳ باز مصرف قلیان در اماکن 
عمومی کشور ممنوع شد. ولی این ممنوعیت 
ادامــه نداشــت و در ســال 1۳8۴ با اصالح 
تبصره ماده1 آیین نامه ممنوعیت اســتعمال 
و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن 
عمومی، قهوه خانه ها و رســتوران های سنتی 
مجاز به عرضه ســیگار و مواد دخانی شدند. 
اما به فاصله کمتر از یک ســال، ورق باز هم 

برگشت! قلیان ها دوباره شکسته شدند!
در همین مدت، هربار زمزمه های آزاد شــدن 
مصرف قلیــان به گوش می رســید، وزارت 
بهداشــت به اشکال مختلف سعی در مقابله 
با این ایده ها می کرد. تا ســال 1۳86 که زور 
وزارت بهداشت به سایر سازمان های مخالف 
ممنوعیــت قلیــان چربید و دوبــاره بحث 
ممنوعیت قلیان مطرح شد. اما فروردین ماه 
1۳88 بــود که بهــزاد ولی زاده، کارشــناس 
دبیرخانه کشــوری کنتــرل دخانیات وزارت 
بهداشــت از اجرای مجــدد طرح جمع آوری 
قلیان هــا از قهوه خانه ها و ســفره خانه های 
ســنتی خبر داد و گفت: دور جدید این طرح 
در آینــده نزدیک با جدیت بیشــتری دنبال 
خواهد شــد. پس از آن چهاردهم آبان سال 
1۳90، وزارت بهداشت اعالم کرد که براساس 
ابالغ جدید دیوان عدالت اداری، نامه  وزارت 
کشــور در سال  86 مبنی بر اینکه استفاده از 
قلیان در قهوه خانه ها مجاز است و فرماندهی 
انتظامــی فقط از ارایه قلیــان با تنباکو های 
اســانس دار در قهوه خانه هــا جلوگیری کند، 
غیرقانونی است و در واقع می توان گفت این 

سریال همچنان ادامه داشت.
بررســی ها و تحقیقات علمی نشان می دهد 
که مضرات و آســیب های قلیــان به مراتب 
مخرب تر از مصرف سیگار است به طوری که 
دکتر محمدرضــا نوروزی، عضو کمیته عملی 
ســمینار ســرطان کلیه گفته که پیش زمینه 
ابتال به سرطان کلیه مصرف تنباکو،  دخانیات 

و قلیان است.

جهت اطالع

گردشگری

برای ساماندهی بنای تاریخی باید صورت گیرد

تعیین تکلیف اراضی عرصه »معبد نوشیجان« 
چندی پیش مطرح شد که میراث 
اســتان و شهرســتان پیگیر ثبت 
جهانی ارگ نوشــیجان هستند و 
نخســتین اقدام بــرای ثبت این 
بنــا، ســاماندهی و فراهــم کردن 
زیرســاخت های این اثر تاریخی 

است.
در این مسیر حتی سرپرستی تپه 

نوشیجان به شهرستان مالیر واگذار شده و در بررسی های اولیه این موضوع طرح شده 
که در گام نخست برای ساماندهی این بنای مهم تاریخی، زمین های در عرصه و حریم 

این بنا باید تملک شود.
اما مشــکالتی بر ســر این راه وجــود دارد برای مثــال رئیس اداره میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری مالیر گفته: اعتبار سازمان برای تملک زمین عرصه و حریم 
بناها و محوطه های تاریخی در کل کشــور محدود اســت، در این راســتا وزارت میراث 
فرهنگی، خواســتار عوض کردن زمین های در حریم بناهای تاریخی از سوی ارگان های 
مرتبط اســت. بیشتر زمین های در اطراف ارگ نوشیجان مربوط به منابع طبیعی و چند 
قطعه زمین متعلق به مالکان شخصی است که منابع طبیعی می تواند با واگذاری عوض 
به مالکان، حریم را برای میراث فرهنگی آزاد کند. کنترل محوطه و حریم بنای نوشیجان 
به دلیل نبود حصار برای پایگاه مشــکل زا شده است و در برخی موارد مشاهده می شود 
مردم با وســایل مختلــف از منطقه تردد می کنند که در صــورت موافقت وزارت میراث 

فرهنگی و اخذ اعتبار باید حصارکشی شود.
موضوع مهم دیگر که یکی دیگر از مشــکالت به شمار می رود این است که در ساماندهی 
ارگ باستانی نوشیجان، وجود شهرک صنعتی شوشاب یک اشکال است؛ که دید و منظر 
طبیعی آن را دچار دستخوش کرده و انتظار می رود شهرک صنعتی نسبت به ایجاد جداره 
و حصار ســبز در اطراف شهرک اقدام کند. شهرک صنعتی می تواند برای کمک به میراث 

فرهنگی، نوار سبز در اطراف شهرک ایجاد کند و نمایی زیبا به منطقه بدهد.
ایجاد ســایت موزه، مرمت و ســاماندهی مابقی فضاها از دیگر الزامات ساماندهی ارگ 

باستانی نوشیجان برای ثبت جهانی این اثر دانست.
حال باید گفت که برای فراهم کردن زیرساخت ها و ساماندهی این اثر نیازمند همراهی و 
حمایت دســتگاه های مرتبط هستیم تا بتوانیم این بنای مشهور جهان از نظر معماری و 

قدمت را حفظ و زمینه های الزم را برای جذب گردشگری و ثبت جهانی آن آماده کنیم.
همانگونه که می دانیم مثلث ســه منطقه دســتکند منحصر به فرد سامن، تپه گوراب و 
دژ معبد نوشــیجان نجات دهنده توســعه گردشگری شهرســتان مالیر است و در حال 
حاضر، طرح ســاماندهی، حفظ و احیا مجموعه دستکند زیرزمینی سامن تهیه شده و 
با اولویت های تعیین شــده بخش هایی از آن اجرا شده است. این طرح شامل مرمت، 
ســاماندهی و تثبیت ساختار ســنگی مجموعه، مرمت، حفاظت و تثبیت اسکلت ها و 
بقایای اســتخوانی انســانی، مرمت و احیا ورودی اصلی مجموعه، طراحی و ســاخت 
ویترین های مناســب بــرای نمایش تدفین ها و اشــیا مکشــوفه و طراحی و اجرای 

نورپردازی مجموعه است. 
الزم به ذکر است حفاری علمی این بنای باستانی در سال 1۳۴1 به سرپرستی »استروباخ« 
آغاز و در نتیجه این حفاری ها ســه طبقه فرهنگی شناخته شد.از این سه طبقه، طبقه ای 
مربوط به استقرار مادها بوده است که با توجه به آثار تاریخی و معماری و دیگر یافته های 
باستانی، روشن می شود مادها از نیمه قرن هشتم تا نیمه قرن ششم قبل از میالد در این 

طبقه استقرار داشته اند. ارگ نوشیجان مهمترین نیایشگاه مادها بوده است.

اقامت ۶۵۰۰ نفر در تعطیالت نیمه خرداد در همدان

چادر خوابی مسافران درست یا غلط؟!
معاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی همدان از اقامت 6500 نفر 
در تعطیــالت نیمه خرداد در همدان 

خبر داد.
علی خاکســار گفــت: در تعطیالت 
نیمــه خــرداد اماکــن تفریحــی 
توریســتی اســتان همدان پذیرای 

6500 از گردشگرانی بودند که همدان را برای تفریح همدان را انتخاب کرده بودند.
وی ادامه داد: در تعطیالت نیمه خرداد نیز بیش از 25 هزار و ۳60 نفر از اماکن بازدیدی 
اســتان همدان بازدید کردند که غارعلیصدر، آرامگاه بوعلی و باباطاهر از جمله اماکن پر 
بازدیــد در این ایام بودند. خاکســار تصریح کرد: به منظور ارائــه خدمات هرچه بهتر به 
گردشگران در این مدت بیش از 110 بازدید نظارتی نیز از سوی کارشناسان از تأسیسات 

اقامتی و پذیرایی استان در این ایام به عمل آمد.«
اما مساله اینجاست که چه میزان از این مسافران به مراکز اقامتی رسمی رفتند. در واقع 
بنا به حضور میدانی؛ در تعطیالتی که پشت سر گذاشتیم شاهد حضور مسافران در شهر 
و به تبع آن پارک ها بودیم که در برخی موارد چادرهایشــان را هم علم کرده بودند این در 
حالیست که طی هفته های اخیر ممنوعیت نصب چادر در بوستان ها و پارک های همدان 

اعالم و بنرهایی برای اطالع رسانی نصب شده بود. 
به نظر می رسد مسافران به ناچار چادرنشینی و سفر ارزان قیمت را به علت شرایط مالی 
پیش آمده در روزهای کرونایی ترجیح می دهند، هر چند این موضوع جدیدی نیست و 
در بین این چادرنشینان هستند دائم السفرانی که همدان را مقصد تابستان گذرانی خود 
کرده اند و معلوم نیست با شرایط کرونایی باز هم دست به چنین اقدامی بزنند یا خیر؟

معاون خدمات شهری شهرداری همدان درباره اقداماتی که برای ممانعت از نصب چادر 
در پارک ها صورت گرفته اســت، به ایســنا می گوید: ممنوعیت نصب چادر در پارک ها و 
بوســتان های سطح شهر خط قرمز شــهرداری بوده و هست که طی هفته های گذشته 
از طریق رســانه ها و با نصب بنر اعالم و اطالع رســانی شده بود. در تعطیالتی که پشت 
ســر گذاشــتیم عوامل نظارتی بر نصب چادر در پارک های سطح شهر اعمال شده بود و 
اکیپ های مختلف برای این امر در نظر گرفته شــد که نصب چادر به ویژه در پارک هایی 
که مراجعه کنندگان بیشتری داشت، مثل پارک های مردم، ارم، کوالب و شهروند تحت 

کنترل قرار گرفت.
وی اضافه می کند: در تعطیالت عید فطر تعداد کمی مســافر به همدان آمد که به هیچ 
عنوان اجازه نصب چادر به آن ها داده نشد اما در چند روز گذشته حجم مسافرها بیشتر 
بود که سه شنبه و چهارشنبه شب اجازه نصب چادر نداشتند اما پنج شنبه شب که تعداد 
مسافران بیشتر شد در حاشیه پارک مردم و خیابان پرستار تعداد محدودی چادر نصب 
شــد و تعدادی هم به سمت پارک شــهروند که خارج از محدوده شهری است، هدایت 
شدند. تعداد این چادرها حدود 20 مورد بود که تذکر هم گرفته بودند و اگر می خواستیم 
شدیدتر برخورد کنیم درگیری ایجاد می شد که تنش و تبعات آن برای مدیریت شهری 

و فضای شهری همدان خوشایند نبود.
علی ضمیر ادامه می دهد: در جلسه ستاد کرونا، پیشنهاد کردیم برای تعطیالت پیش رو 
دو یا سه نقطه را برای نصب چادر در نظر بگیرند چراکه به هر حال مسافرانی به همدان 

می آیند و  عدم اجازه برای نصب چادر تبعات و تنش در پی خواهد داشت.
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ماجرای قطاری که به راه 
نیفتاده متوقف شد

طرح ســاخت راه آهن همــدان - تهران در 
ســفر رهبرمعظــم انقالب در ســال 8۳ به 
همدان مصوب شد؛ استان همدان با داشتن 
دو خط آهــن مجزا به عنوان شــاه راه  ریلی 
غرب کشــور به حساب می آید. اما با گذشت 
ســالهای متمادی این نقش محوری هنوز 

برای این استان اثبات نشده است.
نخستین قطار مســیر همدان - مشهد تیر 
ماه ســال 1۳96 با حضور حــدود 150 تن از 
خانواده هــای شــهدا، ایثارگــران و اصحاب 
رســانه اســتان همدان عازم مشهد مقدس 
شــد. این قطــار ۳20 نفر ظرفیــت دارد و با 
کوپه هــای چهــار و در برخی روزهــا 6 نفره، 

مسافران را در این مسیر جا به جا می کند.
پــس از شــیوع کرونــا در ایــران، صنعت 
گردشــگری و درپی آن حرکت قطار مســیر 
همدان- مشهد که مسافران زیادی را جا به 
جــا می کرد و تبدیل بــه یکی از ارکان اصلی 
صنعت گردشگری استان شده بود، متوقف 

شد. 
حرکت قطار مسیر دو سویه همدان - مشهد 
که از اسفند سال گذشته به دلیل پیشگیری 
از شــیوع ویروس جدید کرونا لغو شده بود، 
از شنبه سوم خرداد از سر گرفته شد و سوت 
اولین قطار مســیر همدان- مشــهد پس از 
حدود ســه ماه دوباره از ایســتگاه راه آهن 
همدان شنیده شد؛ این قطار از ساعت 18 و 
50 دقیقه همدان را به مقصد مشهد مقدس 
تــرک کرد تا بار دیگر همدانی ها را به پابوس 

گنبد طالیی امام هشتم برساند.
سه ساعت بیشتر از حرکت این قطر نگذشته 
بود که خبر خارج شــدن از ریل این قطار در 
فضا مجازی و خبرگزاری ها شنیده شد. پس 
از ایــن حادثه مدیرکل راه آهن غرب کشــور 
گفت که این قطار سه ساعت پس از حرکت 
از همدان به ســمت تهران، در 10 کیلومتری 
حوالی شــهر پرند در محل پل جدایش، در 

خط آهن جنوب، از ریل خارج شد.
در ایــن حادثه دو لوکوموتیو و یک ســالن 
قطار به داخل پل سقوط کرده اند و دو سالن 
مسافربری نیز حدفاصل پل و خطوط از ریل 
خارج شــدند. پس از این حادثه گفته شده 
که حال ۴5 مســافر این قطار خوب اســت 
و خوشــبختانه هیچ کس کشــته یا زخمی 

نشده است.
شــنیده ها حاکی از آن اســت که قسمتی از 
ریل این مســیر ناپدید شده و احتمال دارد 
توسط کسی دزدیده شده باشد اما علت این 
حادثه مشخص نیست و کارشناسان در حال 

بررسی موضوع هستند.
مدیرکل راه آهن غرب کشــور چند روز پس 
از حادثــه اعالم کرد که تیم های فنی در حال 
برطــرف کردن نقاط حادثه دیده هســتند تا 
در سریع ترین زمان ممکن حرکت قطارهای 
همدان از سر گرفته شود؛ اما در حال حاضر 
هیچگونه قطاری تا برطرف شدن نواقص، در 
مسیر ریلی شهرستان همدان تردد نمی کند. 
در حال حاضر کارشناســان درحال بررســی 
هســتند تا علت اصلی این حادثه مشخص 
و از اتفــاق حادثه های ایــن چنینی در آینده 

جلوگیری شود.
این حادثه خبر از فقدان بازرســی خطوط در 
مســیر را می دهد و الزم است این قطار تازه 
به حرکت درآمده با نظارت بیشــتر و عملکرد 
مناســبتر برای همدان نقش مرکزیت ریلی 
غرب کشــور را به ارمغان بیاورد نه اینکه خود 
به معضلی برای وزارت راه و شهرسازی مبدل 

شود.
الزم به ذکر اســت که ظاهــرًا درحال  حاضر 
مدیریت خطوط ریلی همدان به مشــهد به 
مدیریت مشهد سپرده شده است و رانندگان 
لوکوموتیو نیز از اهالی قم بودند؛ این درحالی 
است که همدان چندی پیش به عنوان مرکز 
راه آهــن غرب کشــور معرفی شــد و همین 
اتفاق سبب شد تا در همسایگی این استان، 
کرمانشــاه واکنش هایی نشان داده شود تا 
جایی که برای گرفتــن امتیاز مرکزیت غرب 
این 2 استان را در یک مسیر رقابتی قرار داد.
حاال اما به نظر می رسد با وجود ظرفیت باالی 
همدان در مدیریت راه آهن که ســبب شد بنا 
بــر هزار و یک دلیل همــدان را مرکز راه آهن 
غرب کشــور معرفی کند اما مدیریت خطوط 
ریلی آن به شــرکت های غیر بومی ســپرده 
شــده اســت که متأســفانه با آنچه حادثه 
همدان- مشــهد نشــان می دهد چندان با 
نظارت دقیق انجام نمی شود و نبود نیروهای 

راه بان گویا چندان به چشم نمی آید.

قاب

کرونا در بیمارستان های همدان

در پی بحران همه گیر کرونا ویروس در نقاط 
مختلــف جهان، وجود این ویروس در ایران 
به صورت رســمی در ۳0 بهمــن 1۳98 تأیید 
شــد. روز چهارشنبه 1۴ اسفند بود که رئیس 
جمهور اعالم کرد، شیوع ویروس جدید کرونا 
تقریبًا تمامی استان های کشور را دربرگرفته 

است.
همان روزها بود که اســم این بیماری جدید 
در استان همدان بر سر زبان مردم نیز افتاد؛ 
بیمــاری جدیدی که هیــچ اطالعی از آن در 
دســت نبود و شایعه های زیادی میان مردم 
دست به دست می شــد. توصیه آن روزها و 
البته امروز هم این است که در خانه بمانید و 

از خود و عزیزانتان مواظبت کنید.
قــرار و مدارهــای دورهمی هایمان به تعویق 
افتــاد، رفــت و آمدهایمــان محدود شــد، 
روابطمــان شــکل دیگری به خــود گرفت، 
دیده بوسی و دســت دادن و همه نمادهای 
صمیمانه فرهنگ  زیبا و دوســتانه مان شکل 

محتاطانه ای به خود گرفت.
اما همزمان با این تغییر رفتارهای اجتماعی 
مفاهیم تازه ای در فرهنگ ســالمت کشــور 
شــکل گرفــت و اصطالحات تــازه ای مانند 
»مدافعان ســالمت« در فرهنــگ مفاهیم 
انسانی نمود پیدا کرد. جلوه گاه این مفاهیم 
هم بیمارستان ها بودند که توانستند با وجود 
همه گیــری ایــن ویروس در کشــور میزان 
مرگ و میر را نســبت به کشــورهای مشابه 
تا میزان قابل توجهی کاهش دهند. همدان 
هم به عنوان جزئی از این کل منسجم اقدام 

به مبارزه با این ویروس کرد.
در همان روزهای ابتدایی ورود این ویروس 
به اســتان همــدان رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی ابن ســینا همدان از اختصاص ۳00 
تخت بیمارســتانی برای بیماران مشــکوک 
به کرونا خبر داد. در ســایر شهرســتان های 
اســتان نیز یک بخش در هر بیمارستان به 
بیماران مشــکوک به ابتالی کرونا اختصاص 

یافت.
چهــارده بیمارســتان در اســتان همــدان 
ازجمله بیمارستان فرشــچیان، بیمارستان 
بعثــت، بیمارســتان آتیه، بیمارســتان مهر 
مالیــر، بیمارســتان آیت الــه بهــاری برای 
بیمــاران کرونایی در نظر گرفته شــدند؛ این 
بیمارســتان ها با تمــام کادر درمانی از جمله 
پزشــکان، پرســتاران، بهــورزان، نیروهای 
خدماتی و پشــتیبان و همچنین نیروهای 
بهداشتی در مراکز مشغول فعالیت هستند.

دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان در زمره 
5 دانشــگاه نخست در ســطح کشور بود که 
آزمایشگاه تشخیص کرونا را در داخل استان 
 call center همــدان فعال کرد و ظرفیــت
دانشــگاه با 8 خط از 8 صبح تا 12 شــب در 
زمینه اطالع رسانی به شهروندان به کار گرفته 

شد.
هشــت موشــن گرافی در این رابطه تهیه و 
در ســطوح مختلف ارائه شــده  است و برای 
مدارس، پادگان ها و هــر جایی که از تمرکز 
جمعیتــی برخــوردار اســت آموزش هــای 
مستقیم و غیر مســتقیم در دستور کار قرار 

گرفت.
شــیب ابتالی افــراد، به بیمــاری کرونا در 
همدان نســبت به روزهای نخســت شیوع 
این بیماری کاهش یافته است؛ خوشبختانه 
امــروز مانند دیگر نقاط کشــور در اســتان 
همــدان نیز این بیماری تحــت کنترل بوده 
و این روزها به حالت تعادل رســیده است. 
کماکان مردم باید از تــردد غیر ضروری در 
شــهر پرهیز کرده و تمامی نکات بهداشــتی 
مانند اســتفاده از دستکش، شست و شوی 
مرتب دست ها، اســتفاده از ماسک و غیره 
را جدی بگیرند. بخش دیگری از روشــهای 
مقابلــه که این روزها دچار بی توجهی شــده 
دفع پسماندهای عفونی این بیماری است.

باید بر اجرای پروتکل دفع و بیخطر ســازی 
پسماندهای ناشی از خدمات بیمارستانی در 
شــرایط اپیدمی ویروس کرونا نظارت شود. 
استفاده از دستگاه بی خطرساز بیمارستانی 
برای مدیریت پســماندهای عفونی خصوصا 
پســماندهای آغشــته به ویروس کرونا در 
کمترین ساعت پس از تولید از موارد الزامی 

در این خصوص است.
در صورت خرابی دستگاه ها و یا بیشتر شدن 
حجم تولید پســماند عفونی در بیمارســتان 
نسبت به حجم اتوکالو موجود، مازاد پسماند 
و دفع پساندهای بیمارستانی برای انجام بی 
خطرســازی و به همراه پتو و لحاف بیماران 
کرونایی به شرکت مروبطه تحویل می شود.

زاویه

اجتامعی 

ظرفیت

ضعف فرهنگ - مدیریتی در توسعه گردشگری 
گردشــگری ماهیتــی 
مرکب از علم مدیریت، 
معمــاری، کاربری های 
فضایی تاریخی_طبیعی 
و پاسخگویی به نیازهای 
سالمتی  و  احساســی 
افــراد و همچنین علم 
رســانه  ای اســت کــه 
کیفیت هریک از آنان در کلیت آن اثرگذار است 
و غفلت از هر کدام، باعث می شــود ضعف های 
ملموسی در امر گردشگری پدید آید که در صدر 

آنها علم مدیریت است.
می دانیم، فضایی با ماهیت گردشگری به مرور 
زمان دچار معضل یکنواختی می شود و آنچنان 
که باید، پاســخگوی نیازهــای هیجانی افراد 
نخواهد بود؛ بــا آمیختگی تکنولوژی در زندگی 
روزمره، ســطح توقعات افراد در برآورده شدن 
احساسات هیجانی محیطی و آرامش بگونه  ای 
متفاوت شــده است و پاســخگویی آن میسر 
نمی شود مگر اینکه تغییراتی در آن فضا ایجاد 
و یــا فضای جدیــدی الحاق شــود، اما گزینه 
بهتــری نیز وجود دارد که بــا برنامه ریزی هایی 
که توســط مدیران و متولیان امر گردشــگری 
انجام می پذیرد، پروژه ها به صورت پایدار تعریف 
می شوند، بگونه  ای که قابلیت انعطاف پذیری و 
تطابق و یا تغییر با شــرایط و بحران های پیش 

رو را داشته باشد.
اما در پس سیاست های ادوار مختلف دولت، 
رفتار مدیــران میانی گردشــگری بگونه بوده 
اســت که تمام هم و غم شان فقط برای ارائه 
گزارش عملکردی خود به مقامات باالدســتی 
بوده، در حالیکه عملکرد موجود بدور از هرگونه 
آینــده نگری و عدم توجه بــه پایداری پروژه 
در شرایط ایجابی و بحران های احتمالی بوده 
اســت. این موضــوع را می تــوان از اقدامات 
صــورت گرفتــه و برنامه ریزی های ســطحی 

انجام شده به خوبی دریافت کرد.
متاســفانه به دلیل ضعف فرهنگ مدیریتی و 
پایین بودن سطح کارشناسی های انجام شده 
و عدم توجه بــه احتماالت و نیازها، ارائه اولین 
ایده ها حتی بســیار سطحی مورد موافقت قرار 
می گیرد که شاید در زمان خود اتفاق نو و جالبی 
باشد، اما آنچه که صرفا به آن پرداخته می شود 
مســئله اقتصادی و جلب رضایت نظر مدیران 

سازمانی و وزارتخانه  ای است و  آنچه مورد غفلت 
قرار می گیــرد بحران های آلودگــی، ترافیکی، 
سالمتی، پایداری، امنیتی، فرهنگی، مذهبی و 
آداب و رسوم موجود است که در آینده پروژه ها 

را دچار مشکالتی می گرداند.
پس آنچه جامعه مشــاهده می کنــد، اعمال 
سیاســت های غیر مدبرانۀ متولیان امر تحت 
تاثیر نظام ســرمایه گذاری و رانت های موجود 

اســت و تــا هنگامی کــه سیاســت دولت در 
گردشگری صرفا بر پایه اقتصاد زودبازده باشد، 
نمی توان انتظار داشت پروژه  ای پایدار که منافع 
عمــوم را لحاظ می کند، به اجرا در بیاید، چرا که 
توجــه به ســرمایه گذار و  در اولویت قرارگرفتن 
خواسته ها و منافع اشخاص مد نظر خواهد بود.
در چنین شرایطی است که متولیان امور به خود 
اجازه می دهند به بهانه ایجاد زیر ساخت به نام 
گردشگری هرگونه دســت درازی به طبیعت را 
داشته باشــند که خود عامل فرسایشی است 
و تخریب هــای فراوانی را تحمیــل می نماید 
و ســاخت و ســاز هایی صــورت می پذیرد که 
توجیهی واقعــی و عامه المنفعه برایش وجود 
نداشته باشد. پس ضروریست برای صیانت از 
طبیعت و محیط زیستی که سهم آیندگان است 
قوانین محدودکننــده  ای در چهارچوبی خاص 

اعمال و تدابیری اتخاذ شود .

غفلتدرتوسعهگردشگریبارویکردتنوع ��
بخشی

نبــود مدیران مطالبه گر، برنامه ریز و توانا باعث 

غفلت از توســعه پایــدار انواع گردشــگری و 
استفاده از ظرفیت های موجود و عدم حرکت به 

سمت احقاق حق عامه می شود.
از طرفی، به دلیــل انتصاب مدیــران ناکارآمد 
و یا فاقد جســارت، و همچنیــن مطالبه گری 
شــهروندان آگاه کــه مزید بر علت اســت، در 
ســالیان اخیــر مراکــز تفرجگاهــی و خاص 
گردشگری جدیدی احداث نشده است تا کمتر 

به چالش کشیده شوند، حتی گاهی مسئولین 
با وجود ارایه طرح هایی بدیع، بگونه  ای غریبانه 
و نامطلــع رفتار می کنند که با پاســکاری درون 
ســازمانی و بین  ســازمان ها و ارجاع و استناد 
به نبود ماده واحده قانونی مرتبط، ســعی بر به 

سرانجام نرسیدن موضوعات دارند. 
نبود شفافیت در قانون، مسئله ابزار دست برخی 
مدیران و کارشناسان امور برای سلیقه  ای عمل 
کردن آنها شده است. گویا عده  ای فقط به دنبال 
این هستند که در قانون چه چیزی دیکته شده 
است که چه کار نکنند و اگر ماده وجود ندارد که 
عنوان کند این کار بشود سریعا استناد می کنند 

که جایگاه قانونی ندارد!
 اما ســوال این است که اگر قانون به موضوعی 
اشــاره نکرده باشد به معنای عدم امکان صدور 
مجــوز و اجرایی شــدن طرح های ارائه شــده 

می باشد؟!
آنچه که در گردشــگری و خلــق فضای جدید 
اهمیــت دارد پاســخ گو بودن به احساســات 
و نیاز هــای افــراد جامعــه اســت. ملموس 
بــودن آرامش، تخلیه هیجانــات و انرژی باال، 

برانگیختگی حس کنجکاوی، امنیت و سالمتی 
و توانایی استفاده عموم، از مالک های مهم در 
امر گردشــگری اســت که در گذر زمان شرایط 
ایجابی و جبری را نیز باید لحاظ گردند. قطعا با 
ارائه طرح های متفکرانه و استفاده از دانش روز، 
امکان خلق چنین فضاهایی میسر خواهد بود 
به گونه  ای که حتی گردشگری ارزان قیمت اما پر 

هیجان را به ارمغان آورد.
از آنجایی که شــاخص پویایــی اقتصادی در 
کشــور ها زنجیره  ای از عوامل است که در راس 
آنها میزان ســاخت و ســاز اســت، قطعا با هر 
ســاخت و ســازی در حوزه گردشگری، باتوجه 
به شــرایط جغرافیایی، اقلیمی، سیاسی و نوع 
کاربری و معماری موجود آن، کیفیت فعالیت ها 
در حوزه هــای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی 

در آن محیط را تحت تاثیر خود قرار می دهد. 
بطــور مثال با ســاخت پیســت اســکی بین 
المللی، مراکز خریــد، موزه، مرکز تفریحی آبی 
و هوانــوردی و یا حتی به طور خیلی ســاده تر 
ســاخت و اســتقرار یک چرخ طحافی و گاری 
دســتی در یک محیط، شــاهد ایجاد یکسری 
تغییرات در سبک رفتاری مردم منطقه و عرضه 
تقاضاهای جدید و پاسخگویی به برخی نیازها و 
ایجاد مشاغل جدید و مرتبط با آن خواهیم بود.

همانطور که هر نگاه و تحول سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی یک خط مشــی خاص را 
بــه جامعه دیکته می کند و ســایر امور از جمله 
روابط اجتماعی و ارتباطات بین الملل و کسب 
و کارهــا و ... متاثر خواهند شــد، الزم اســت 
سیاســت های کالن در حوزه گردشگری بدور از 
نگاه کســب منافع زودبازده برای گروه و عده ای 
خواص، منافع عموم را پیگری نماید و  به تمام 
جوانب نتایج تصمیم گیری ها در تمام حوزه ها 

ی موجود توجه و دقت شود.
باید اذعان داشــت علی رغــم تالش ها، ضعف 
فرهنــگ مدیریتــی متولیــان گردشــگری و 
دســتگاه های اجرایــی مرتبط با آن که شــامل 
مجموعــه  ای از وزارتخانــه میــراث فرهنگی و 
گردشــگری و صنایــع دســتی، وزارت جهــاد 
کشاورزی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت 
نیرو و ســازمان های دیگری از جمله ســازمان 
محیط زیست و شــهرداری و ... هستند، سهم 
بسزایی در عدم توسعه گردشگری داشته است.

آیا شهرداری وظایفش را در بخش شهری در مورد کودکان انجام داده است؟

همدان؛ روِی کاغذ شهر دوستدار کودک!
کودکان پایه نخست جمعیت یک جامعه هستند 
و به علت انعطاف پذیری و آسیب پذیری بیشتر 
نسبت به سایر اقشار و گروه های اجتماعی و سنی، 
نیاز به مراقبت و حمایت بیشــتری دارند؛ در چند 
دهه اخیر شهرهای ایران با پیروی از روند ابهام آمیز 
و مدرن شهرسازی دچار نوعی افت کیفیت زندگی 
شده و در این میان کودکان به عنوان »نسل فردا« 
تــوان دفاع از حقــوق خود را نداشــته و بیش از 

سایرین متضرر و مورد غفلت واقع شده اند.
چالش های عدیدۀ زندگی شــهری از جمله انواع 
آلودگی ها، مشــکالت ایمنــی و محدودیت    ها در 
محیط خانه، مدرســه، کوچه و خیابان و فضاهای 
بــازی، آمــار نگران کننده جراحــات و تصادفات 
رانندگــی )به عنــوان دومین عامل مــرگ و میر 
کودکان(، مسائل مربوط به خشونت علیه کودکان 
و مقوله کودک آزاری، سالمت روان و مسئله نشاط 
کودکان و آموزش های متناسب با دوران کودکی و 
نوجوانی از جمله عواملی هســتند که شکل    گیری 

مرکز شهر دوستدار کودک را ضروری می سازند.
اما یونیســف نیز به عنوان یکی از ســازمان های 
بین المللی، توسعه و ترویج این رویکرد را از سال 
2000 در دســتور کار خود قرار داده است؛ همچنین 
دبیرخانه مرکزی دوستدار کودک جهان )یونیسف( 
در ژنو وظیفه پیگیری سیاســت گذاری های این 

رویکرد را در همه کشورها برعهده دارد.
باید در نظر داشت که تعریف کودک در کنوانسیون 
حقوق کودک ســازمان ملل متحد، به هر انسانی 
که زیر 18 ســال تمام باشــد گفته می شود؛ مگر 
این که مطابق قانون حاکم بر آن شــخص، ســن 
کمتری برای رشــد او مقرر شــده باشد. از این رو 
گروه سنی زیر 18 سال از حمایت های مقرر در این 

دستورالعمل برخوردار هستند. 
از جمله قوانین و آئین نامه    ها دیگر در این راســتا، 
می توان به مصوبه شهر دوســتدار کودک شورای 
عالی استان ها و الزام آن برای شهرداری ها )جلسه 
۳9 در ســال 1۳89(، ماده 55 قانون شهرداری ها 
)بند 6(، آیین نامه ســاماندهی کودکان خیابانی 
)مصوب هیئت وزیران در ســال 8۴(، کنوانسیون 
بین المللی حقوق کودک مصوب مجلس شورای 

اسالمی )اسفند 1۳۷2( اشاره کرد.
این دســتورالعمل شامل شــش ماده با عناوین 
»تعاریــف و مفاهیم«، »دامنه کاربرد و شــمول 
اجرای دســتورالعمل«، »چشم انداز، ماموریت و 
اهداف«، »شــورای اجرایی و ساختارسازمانی«، 
»اصــول و ضوابط برنامه ریزی و طراحی شــهر 
دوستدار کودک«، »نظارت و پایش« و دو پیوست 
با عناوین»اصول طراحی فضاهای بازی کودکان« 
و »فرایند کلــی مکان یابی فضاهای دوســتدار 

کودک بر اساس مقیاس های عملکردی« است.

اهداف عمده تهیه این طرح ایجاد بسترهای الزم 
بــرای بروز اســتعدادها و خالقیت های کودکان و 
نوجوانان در شهر، توسعه، نظارت، استانداردسازی، 
ســطح بندی و نظام مندی فضاهــای فعالیتی 
کودکان در شــهر، تامین امنیــت و ایمنی جهت 
حضور فعال و بانشــاط تمامی کودکان و نوجوانان 
در شــهر و افزایش فرصت های شادی و مالقات 
کودکان با یکدیگر در شهر و محالت شهری و کمک 

به ارتقاء سالمت جسمی و روانی کودکان است.
کودکان؛آسیبپذیرترینقشرجامعه ��

همانگونه که ذکر شــد، کودک امــروزی به دلیل 
معماری خاص شــهری و در کنار آن تربیت های 
خــاص، کمترین میــزان تعامل و برخــورد را با 
اطرافیان دارد و متاثر از بی نظمی معماری شهری 
و فشــارهای روانی حاصل از آن، دچار مشــکالت 
عدیده ای اســت. کــودکان و نوجوانــان به عنوان 
اعضای جامعه ما با مجموعه  ای از خواســته ها و 
نیازهای خــاص خود، اســتفاده کنندگان محیط 

ساختگی ما هستند. فضاهای شهری محیط های 
فرهنگ ساز و تاثیرگذاری هستند که در شکل گیری 

فضای ذهنی جامعه نقش اساسی دارند.
بر همین اساس؛ شهر دوســتدار کودک، شهری 
است که نیازهای کودکان را در کانون توجه قرار داده 
و تالشی است در راستای توسعه، مناسب سازی، 
بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای 
فعالیت کودکان، تا آنها نیز مانند سایر شهروندان 
منطبق با نیازهایشــان بتوانند در شهر زندگی کنند 
و زمینه ســاز رشــد و ارتقاء ابعاد جسمی، روانی، 
اجتماعی و معنوی )اعم از امنیت، نشاط و سالمت 
و...( کودکان اســت. این رویکرد مدیریت شهری 
در زمره شهرهای زیست پذیر بوده و با هدف ارتقاء 

کیفی زندگی کودکان در شهر فعالیت می کند.
بررسیشهرهایدوستدارکودکدراروپا ��

تحقیق در حوزه شهرهای دوستدار کودک، به ویژه 

در اروپا، از ســال های 1980 به بعد مورد توجه قرار 
گرفت. عمده این تحقیقات در راستای تخصیص 
حق شهروندی به بچه ها و رسیدگی به خواسته ها 
و نیازهای آنها بود. امروزه »شهر دوستدار کودک« 
)CFC( مورد توجه برنامه ریزان و دســتاندرکاران 
امور شــهری قــرار گرفته اســت، چرا کــه تعداد 
جمعیت کودکان مناطق شهری جهان )شهرهای 
کشــورهای در حال توســعه( در حــال افزایش 
هستند. نتایج بررسی ها نشان می دهد، اولین بار 
در سال 200۷ میالدی شهر »بندیگو« در استرالیا از 
طرف یونیسف به عنوان »شهر دوستدار کودک« به 
رسمیت شناخته شد. »بندیگو« اولین شهری بود 
که تمام جنبه ها و ویژگی های یک شهر دوستدار 
کودک را از نظر یونیســف به خود اختصاص داد. 
ظاهرا در ایران هم »شــهر اوز« در اســتان فارس 
برای اولین بار در ایران، به عنوان »شــهر دوستدار 

کودک« در سال 1۳89 انتخاب شده است. 
همدانشهردوستدارکودک؟! ��

معمــاری و شهرســازی، فرهنگــی و اجتماعی، 
ســالمت و محیط زیســت، حقوقــی و امور بین 
الملل، حمل و نقل و ترافیک مواردی هســتند که 
در آن ها باید شــاخص های شهر دوستدار کودک 

رعایت شده باشد. 
برندســازی، ترویــج و آموزش محورهای شــهر 
دوستدار کودک از طریق شبکه سازی، فضاسازی 
اجتماعی و شهری؛ کمک به فرهنگ    سازی اصول 
صحیح تربیتی و آموزشــی کودکان و شیوه های 
مناســب فرزندپــروری با کمــک نهادهای دیگر 
متولی، ارتقاء کیفی کلیه فضاهای شــهری برای 
کودکان و نظارت بر حســن اجــرای آن، افزایش 
فرصت شادی و مالقات کودکان با یکدیگر در شهر 
و محالت، نظارت، استانداردســازی، سطح بندی 
و درجه بندی فضاهای فعالیتی کودکان، پیشنهاد 
ایجــاد و توســعه »خانه های دوســتدار کودک 

محله ای« در محالت و نواحی شهرداری با وظایف 
متنوع فرهنگی اجتماعی و خدماتی نظیر مدیریت 
بازی کده های محله    ای آن ناحیه، آموزش خانواده، 
خدمات اجتماعی برای کودکان کار و بدسرپرست 
در محــالت، خانه اســباب بازی، اســتعدادیابی 
و پــرورش هــوش، خالقیت و نشــاط کودکان، 
شناســایی کــودکان نیازمند محــالت و خدمات 
رســانی به آنان با مشــارکت بهزیســتی، کانون 
پرورش فکری کودکان، ســازمان های مردم نهاد 
)NGO( و همکاری بخش خصوصی، بسترسازی 
حضور مناســب کودکان توانخواه و معلول در شهر 
با ارتقاء کیفی فضاهای شهری، توسعه اتاق های 
مادر و کودک )اتاق مراقبت از کودکان( در فضاهای 
عمومــی روباز و سرپوشــیده شــاخص از جمله 
مواردی است که باید در شهر دوستدار کودک مورد 

توجه قرار گیرد. 
گفته شــده که همدانی ها برای اخذ نشــان شهر 
دوســتدار کودک از ســازمان جهانی یونیســف 
)صندوق کودکان ملل متحد( دست به کار شده اند 
و امیدوارانه برای پیوســتن به جمع ۳ هزار شهر 

دارای این برند جهانی تالش می کنند.
حاال پرســش اینجاســت که برای طرح موضوع 
»همدان شهر دوســتدار کودک« کدامیک از این 
موارد و بر اساس کدام روش تحقیقی، کدام روش 
توصیفــی- تحلیلی، کــدام روش کتابخانه ای- 
اســنادی عمل شده است؟ مبانی نظری فعالیت 
شــهرداری بر اساس چه روشــی بوده است؟ آیا 
ســاخت چند وسیله اسباب بازی برای کودکان در 
برخی مناطق شهرداری؛ شهر را به سمت دوستدار 
کودک می برد؟ به راســتی ما بر اساس چه سند 
و چشــم اندازی برای کودکان در شهرداری همدان 
عمــل کرده ایم؟ مثال اگر ســال آینده با تغییرات 
در شــورای شهر و شهردار شــاهد وارد شدن افراد 
دیگــری در بدنۀ شــهرداری بودیم، بــا چه متر و 
معیاری فعالیت مدیران پیشینی در بخش شهر 
دوستدار کودک ادامه پیدا خواهد کرد و یا بررسی 

و واکاوی خواهد شد؟! 
باید بدانیم و مردم را هم آگاه کنیم که شهر دوستدار 
کودکی که از این عنوان، فقط تعدادی وسیله بازی 
کودک را دارد، چطور می خواهد پاسخگوی نیازهای 

نسل فردای کودکان و نوجوانان همدان باشد؟
آیا با ایجاد دبیرخانه دائمی شهر دوستدار کودک در 
همدان می توان ادعا کرد این شهر از این پس شهر 
دوســتدار کودکان است؟ شهرداری تعداد وسایل 
بازی کل شــهر را، به عالوه سایر فعالیت هایی که 
در مسیر شهر دوستدار کودک انجام داده بیان کند 
که برای افکار عمومی هم روشــن شود چقدر در 
ایــن بخش هم در حوزه فرهنگ ســازی و هم در 

حوزه های اجرایی کار صورت گرفته است!

امین خوشبخت
 دبیر فضای مجازی
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نقش بنیاد مسکن در نگهداشت 
بافت سنتی روستاها

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

گردشگری معروف هستند.
طبــق قانــون؛ پیشــگیری از هــر گونــه 
ساخت وسازهای نامتعارف در روستای هدف 
گردشــگری به عهده مرجع صدور پروانه بوده 
کــه این مرجع صــدور دهیاری اســت و در 
صورتی کــه هر متقاضی در بحث ســاخت و 
ســاز در این دو روســتا مانند دیگر روستاها 
تقاضای استعالم داشته باشد، بنیاد مسکن 
روســتایی تنها نظــارت بر مــوارد فنی چون 
تراکم، سطح اشغال، ســیما و منظر و بافت 
روســتا را درنظر می گیرد، کــه این هم البته 
نکته بســیار مهمی ســت چون بخش قابل 
توجهی از مواجهه مخاطبان و گردشــگران به 
سیما و منظر و بافت روستا است. کمیسیون 
مــاده 99 هم در راســتای جلوگیــری از این 
ساخت وسازها از نقش مؤثری برخوردار بوده 
و به ساخت وســازهای روســتایی غیرمجاز 

رسیدگی می کند
امــا در حــال حاضــر از تعداد 20 روســتای 
هدف گردشــگری در سطح اســتان همدان، 
دو روســتای حبشــی و ملحمدره با توجه به 
پلکانی بودن و ساختار خانه های سنتی آن با 
استفاده از مصالح طبیعی و بوم آورد و قدمت 
و جاذبه هــای خاص و طبیعی خود به عنوان 
روســتاهای گردشگری شهرســتان اسدآباد 
بــوده که هر ســاله این دو روســتای زیبای 
گردشگری از نقاط مختلف کشور و حتی دنیا 

دارای مسافران و گردشگران بسیاری است.
مواردی از ساخت و سازهای غیرمجاز با عدم 
تطابق با ســاختار خانه های ســنتی روستا 
به ســبک و ســیاق جدید در این روســتاها 
دیده می شــود که در صورت روند افزایشــی 
به طور قطع تهدیدی برای این دو روســتای 
گردشــگری شهرســتان در بحــث خروج از 
فهرست روستاهای گردشگری کشور خواهد 
بود که این امر صنعت گردشگری شهرستان و 
این دو روستا را با خطر مواجه خواهد کرد اما 
برای جلوگیری از این نوع ساخت و سازها با 
سبک و سیاق خانه های صنعتی و جدید چه 

اقداماتی انجام شده است؟
بافــت کالبــدی ملحمدره و حبشــی ضمن 
برخــورداری از ارزش هــای معمــاری مانند 
سادگی و بی پیرایگی دارای الگوهای بصری 
و زیبایــی شــناختی، هماهنگی بــا عملکرد 
زیستی و معیشــتی و اســتفاده از مصالح 
بوم آورد و دانش بومی اســت که به این علت 
حفــظ و نگهداری از این میراث ارزشــمند از 

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

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

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

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

خواهد شد.

آبادانی 

نقش بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در محرومیت زدایی

مساله مسکن و مسکن محرومین، همواره 
به ویژه در چند دهه  اخیر یکی از مهم ترین 
دغدغه هــا برای تقریبــًا تمامی دولت ها و 
حتی نهادهای بین المللی بوده اســت. در 
ایران نیز این مساله عالوه بر آنکه در قانون 
اساســی جمهوری اســالمی مــورد تاکید 
ویژه قرار گرفته اســت، همواره بخشــی از 
برنامه هــای دولت هــا از پیــش از انقالب 
اســالمی تا امروز را به خود اختصاص داده 

است.
مبنــای اصــول ۳1 و ۴۳ قانون اساســی 
جمهوری اســالمی ایران »داشتن مسکن 
متناســب با نیــاز، حق هر فــرد و خانواده 
ایرانی« دانســته شــده اســت. همچنین 
دســتورالعمل های بین المللــی از جملــه 
بیانیه جهانی حقوق بشــر، دستورالعمل 21 
)مبنای توســعه پایدار( و ... نیز دستیابی 
به مسکن را یکی از حقوق پایه ای انسان ها 
می دانند. به همین جهت مقوله مسکن در 
برنامه های توســعه اقتصادی و اجتماعی 
ایران نیز همواره مساله ای جدی و حساس 
بوده اســت؛ تا آنجا که پرداختن به آن را از 
نخســتین برنامه عمرانی کشــور )1۳2۷-

1۳۳۴( می توان مشاهده کرد. به عالوه در 
سال های اخیر با توجه به تحوالت به وجود 
آمــده در ارتباط با قیمت زمین و مســکن، 
ایــن موضوع به یکی از مســایل اساســی 
و چه بســا بــه مهم ترین مســاله جامعه و 
برنامه های توســعه ای بدل شده است که 
از یک ســو حساســیت برنامه ریزان را به 
ســوی خود جلب کرده و از ســوی دیگر به 
عرصه ای مهم برای دولت ها جهت افزایش 

رضایت مندی شهروندان بدل شده است.
در ایــن میان مســاله مســکن محرومین 
و افزایــش امکان دســتیابی به مســکن 
برای اقشــار کم درآمد اجتماعی از اهمیت 
دوچندان برخوردار اســت. زیرا از یک ســو 
محدودیت های این گروه ها بســیار بیشتر 
بوده و در نتیجه فشــار قیمت مسکن تاثیر 
مخرب تری را بر این اقشار ایجاد می نماید. 
از ســوی دیگر نیز بــا توجه بــه مجموعه  
مشــکالت حوزه  مســکن محرومین و نیز 
به علت ایــن امر که طبقه  متوســط درصد 
بزرگ تری از جامعه را تشــکیل می دهد، از 
این رو پرداختن به مسئله مسکن محرومان 
از اهمیت بیشــتری برخوردار است. در این 
میان حوزه مســکن شــهری بنیاد مسکن 
انقــالب اســالمی در راســتای تحقق اصل 
۳0،۳1 و ۴۳ قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی ایران، سند چشــم انداز جمهوری 
اســالمی ایران در افق 1۴0۴ و اساســنامه 
مصوب بنیاد مســکن انقالب اســالمی، در 
زمینــه تأمین مســکن خصوصــًا کاهش 
دغدغه های مســکن اقشــار کم درآمد، به 
دنبال ساماندهی مسکن محرومین است. 

نقشعمرانروستاییبنیادمسکنانقالب ��
اسالمیدرمحرومیتزدایی

بنیاد مســکن انقالب اسالمی به عنوان نهاد 
عمومــی غیردولتــی، با توجه بــه نقش و 
عملکرد چندین ســاله خود از جایگاه مهمی 
در نظام توســعه و عمران روستاهای کشور 
برخوردار بوده است. اقداماتی همچون تهیه 
طرح ســاماندهی کالبدی ســکونتگاه های 
روستایی، تهیه طرح امکان سنجی استقرار 
بهینه ســکونتگاه های روستایی در معرض 
خطر ســوانح، تهیه و اجــرای طرح هادی 
روستایی، تهیه و اجرای طرح بهسازی بافت 
باارزش روســتایی، بهســازی روستاهای 
هــدف گردشــگری، صدور اســناد مالکیت 
اماکن روستایی، بهســازی و مقاوم سازی 
مســکن روســتایی، بازســازی و نوسازی 
مناطق ســانحه دیده، مدیریــت نظام فنی 
روســتایی و پاسخ به اســتعالمات فنی در 
خصوص صدور پروانه ســاختمانی از جمله 
مهم ترین وظایفی اســت که بنیاد مسکن با 
رویکرد توســعه پایدار در روستاها در دست 
اجرا دارد. در این رویکرد، این نهاد به دنبال 
تحقق چشــم انــداز زیر برای روســتاهای 
کشــور اســت: ســکونتگاهی شــاداب و 
ســرزنده برای زندگی، متکــی بر مدیریت 
محلــی و حاکمیت مردم در عرصه توســعه 
کالبدی، برخــوردار از برنامه کاربری اراضی 
روستاها متناسب با ویژگی های اقتصادی، 
اجتماعی و محیطی و روابط شــهر و روستا 
و مزیت های نســبی آنها، بهره برداری پایدار 
از منابــع طبیعــی، حفظ اراضــی زراعی و 
باغات و میراث طبیعی، بافت های با ارزش 
و میراث فرهنگی و گردشــگری روستایی، 
دارای قابلیت دسترسی به خدمات، حمل و 
نقل و ارتباطات روستایی مناسب، بهره مند 
از مســکنی ایمــن و مطلوب بــرای زندگی 
متناسب با نیازهای متفاوت به منظور بهبود 

کیفیت زندگی.

نگاه

ویـــژه

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی امور عمرانی بنیاد مسکن استان مطرح کرد

تامین قیر؛ مشکل اصلی بنیاد مسکن 
کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی امور 
عمرانی بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان همــدان با بیان اینکــه اجرای 
آســفالت در معابر روســتاهای استان 
بــه دلیل عدم پیش بینی قیر رایگان در 
قانون بودجه ســال 99 با مشکل جدی 
مواجه شده اســت، گفت: امیدواریم با 
رفع مشــکل مورد نظر در قانون بودجه 
سال جاری توســط نمایندگان مجلس 
شــاهد تخصیــص مجدد قیــر رایگان 
به بنیاد مســکن جهت آسفالت معابر 

روستایی باشیم.
نورالدین زارعی با اشاره به اینکه از محل 
اعتبارات قیر رایگان سال 98 حدود ۳0 
درصد اختصاص یافته است، اظهار کرد: 
از محل اعتبارات قیر رایگان از سال 9۴ 
تا سال 9۷ مقدار ۴58 کیلومتر از معابر 
روستائی آسفالت شــده که این اقدام 
کمک بسیار بزرگی به بهداشت محیط و 

حل مشکل تردد روستا کرده است.
کارشــناس مســئول نظــارت و ارزیابی امور 
عمرانی بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همــدان با بیــان اینکــه کلیــه فعالیت های 
عمرانــی در حــوزه روســتایی در چهارچوب 
طرح هــادی اجرایی می شــود، اظهــار کرد: 
اجــرای این طرح شــامل بازگشــایی معابر 
روستایی، جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت، 
پیاده روسازی، احداث پارک، ساماندهی مراکز 
محلــه و میادین و غیره اســت که با توجه به 
اعتبارات اســتانی و ملــی اختصاص یافته به 

بنیاد مسکن اجرایی می شود.
زارعی با اشــاره به اینکه اجرای طرح هادی از 
طریق سامانه ستاد به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار شــده و پــس از عقد قــرارداد اجرای 
طرح هادی کلیــد می خورد، بیان کرد: کیفیت 
ســاخت، کیفیت مصالح، نحوه اجرا و کنترل 
اجرای طرح طبق طرح هادی مصوب توســط 
پیمانــکار بصورت مســتمر توســط همکاران 
بنیاد مسکن کنترل شــده و نظارت بر اجرای 
طرح هــای هادی توســط الیه هــای مختلف 
نظارتی بنیاد مســکن ازقبیل نظــارت مقیم، 
نظارت عالیه، مدیریت شهرستان ها و معاونت 
حوزه مربوطه تا باالترین مقام بنیاد مسکن با 
توجه به جایگاه اشخاص به صورت مستمر در 

حال انجام است.
کارشــناس مســئول نظــارت و ارزیابی امور 
عمرانی بنیاد مســکن انقالب اســالمی ضمن 
اشاره به این موضوع که طرح هادی روستائی 

مهمترین ســند توســعه روســتا بوده است، 
بیان کرد: این ســند با توجه بــه میزان اعتبار 
تخصیص یافته به هر روستا به صورت مرحله 
به مرحله و با مشــارکت مردم روستا، شورای 
اســالمی و دهیاری روستا در بازگشایی معابر 

قابل انجام بوده است.
وی بــا بیــان اینکه هر روســتایی کــه دارای 
مشارکت خوبی در بازگشایی معابر باشد قطعا 
اجــرای طرح هادی در مدت زمــان کمتر و با 
ســهولت بیشتری اجرا خواهد شد، ادامه داد: 
چنانچه مشــارکت مردمی و همکاری شورای 
اســالمی و دهیاری روســتا با رغبت کمتری 
انجــام پذیرد قطعا بخــش اعظمی از مراحل 
کار روی زمیــن خواهــد مانــد و در صور عدم 
مشــارکت به اهداف مورد نظر طرح نمی رسیم 
و درصد موفقیت و شکســت طرح بستگی به 

مشارکت مردمی دارد.
زارعی بیــان کرد: با توجه بــه خدمات ارزنده 
بنیاد مسکن و ســایر دستگاه های اجرایی در 
ســطح روستاهای اســتان که با عنایت نظام 
مقدس جمهوری اسالمی به جامعه روستائی 
امکان پذیر شده، زمینه مناسبی برای مهاجرت 
معکوس به روســتا فراهم شده است که این 
امر تاثیر بسزایی در حل مشکل سکونتگاه های 

غیر رسمی و حاشیه نشینی در آینده دارد.
کارشــناس مســئول نظــارت و ارزیابی امور 
عمرانی بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همــدان با بیــان اینکه اجرای طــرح بافت با 
ارزش تاثیر بســیار زیادی در اشــتغال مردم 

در روســتاهای مورد نظر داشــته است، تاکید 
کــرد: ایجاد خانه های بومگــردی و در پی آن 
رونق گردشــگری و عرضه مستقیم تولیدات 
روستایی ســبب ایجاد اشــتغال برای مردم 

روستا شده است.
وی با اشاره به اینکه تهیه طرح بافت باارزش 
در 8 روســتای استان به اتمام رسیده است، 
اظهار کرد: اجرای طرح مذکور در روستاهای 
ورکانــه، ســیمین ابــرو، گشــانی، مــورد 
بهره بــرداری قرار گرفته و عملیات اجرائی در 
روستاهای خاکو، حیدره داراالمام، ملحمدره 
و حبشــی در حال انجــام و عملیات اجرای 
روســتای علمدار علیا پــس از تامین اعتبار 

آغاز خواهد شد.
زارعــی بــا بیــان اینکــه در روســتای هدف 
گردشــگری اکنلو، علیصدر، ســراب، پیروز، 
مانیزان، وفرجین، ارزانفود، درجزین، کاج، دره 
ابراهیم، فارسبان، اشتران و قلعه جوق اجرای 
طرح گردشــگری به اتمام رســیده یا در حال 
انجام است، افزود: استان همدان دارای هزارو 

۷5 روستا است.
کارشــناس مســئول نظــارت و ارزیابی امور 
عمرانی بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همدان با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 921 
روســتای باالی 20 خانوار داریم، تصریح کرد: 
اجرای طرح هادی در۷۳1 روستا شروع شده 
اســت؛ اجرای فــاز اول طرح هــادی در ۳80 
روســتا به اتمام رســیده و در ۳51 روستا نیز 
نیمه کاره بوده و در دســتور کار بنیاد مســکن 

اســت که با تامین اعتبــار الزم عملیات 
اجرای طرح هــادی در این روســتاها 

ادامه خواهد یافت.
وی بــا بیــان اینکــه عموما هر ســاله 
نشســت های هم اندیشی و مشترکی با 
دفتر امور روستایی استانداری و دهیاران 
همه شهرستان ها برگزار می شود، گفت؛ 
در این جلســات در زمینه نحوه اجرای 
طرح های هادی و بازدهی آن و در مورد 
مشــارکت مردمی بحث و روســتاهای 
موفق به دهیاران سایر روستاها معرفی 
می شود تا زمینه مشــارکت مردمی در 
سایر روســتا همانند روستاهای موفق 

فراهم شود.
زارعی با اشــاره به اینکه دهیاری ها می 
توانند در بازگشــائی معابــر و همچنین 
هزینه کرد اعتبارات دهیاری ها برابر طرح 
هادی مصوب کمک شــایانی به اجرای 
طرح هادی در روســتاهای استان کنند، 
اضافه کــرد: در حدود 50 درصد روســتاهای 
کشــور اجرای طرح هادی شــروع شده است 
در حالیکه با مشــارکت خوب مردم و دهیاران 
نزدیک به 80 درصد روستاهای استان اجرای 
طرح هادی شــروع شده و 90 درصد جمعیت 
روســتائی در همین 80 درصد روســتا ساکن 

هستند.
وی با بیان اینکه ســیل سال 98 عملیات زیر 
ســازی معابر روســتایی را دچار مشکل کرد، 
اذعان داشت: خوشــبختانه عملیات اجرایی 
۳8 روستا که در سیل دچار مشکل شده بودند 

در حال اجرا است.
زارعی با اشــاره به بیماری کرونا خاطرنشــان 
کــرد: در ابتدا ورود بیماری کرونا به کشــور در 
تامین مصالح دچار مشــکل شــده بودیم که 
خوشــبختانه با توجه بــه رعایت پروتکل های 
بهداشــتی روند اجرای طرح هادی تســریع 

شده است.
کارشــناس مســئول نظــارت و ارزیابی امور 
عمرانی بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همدان اظهار کرد: اعتبار سال 98 شامل حدود 
۷.5 میلیــارد تومــان از محل اعتبــارات قیر 
رایــگان، 1۳ میلیارد تومــان از محل اعتبارات 
اســتانی و ۳0 میلیارد تومان از محل اعتبارات 

سیل بود.
زارعی با اشاره به این موضوع که اعتبارات سال 
98 نسبت به ســال 9۷ کاهش داشت، گفت: 
۴5 میلیارد تومان از محل اعتبارات قیر رایگان 

در سال 9۷ اختصاص یافت.

ظرفیت
اصالح و بهسازی بافت های روستای ضرورت دارد

ح نجات ح هادی طر طر
نابســامانی وضعیــت کالبــدی و کیفیــت 
نامناسب مســکن روســتایی از مهمترین 
عواملی هستند که ضرورت اصالح و بهسازی 
بافت های روســتای را بیــان می کنند. طرح 
هادی روســتایی، با بیش از دو دهه سابقه 
یکی از اساســی ترین اقداماتی است که از 
سال 1۳6۷ تا پایان سال 1۳89 برای بیش 
از 2۴899 روســتا تهیــه و در بیش از 9912 
روستا با هدف تجدید حیات روستا به لحاظ 
ابعاد فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به اجرا 
درآمده اســت. از آنجا که این طرح یک سند 
رســمی برای توسعه کالبدی روستاها است، 
می تواند نقش ویژه ای در عمران روستاهای 

کشور و بهبود زندگی روستائیان ایفا کند. 
شــواهد نشــان می دهد اجرای طرح هادی 
می تواند ضمن اصالح کالبد فضایی روستاها، 
بهبــود تســهیالت عمومی و رفاهــی، باعث 
افزایــش ســطح شــاخص های اجتماعی، 
فرهنگی، زیســت محیطی و در نهایت باعث 
بهبود وضعیت زندگی روستائیان، مشارکت 
آنان و افزایش ســطح توسعه اقتصادی در 
ســکونتگاه های روســتایی کشــور از طریق 
افزایــش اشــتغال و درآمــد، افزایش نرخ 
سرمایه گذاری و کاهش نرخ مهاجرت شود.

توســعه و عمرانی روستا، مهم ترین رسالتی 
اســت که بر دوش این طرح نهاده اند و آن را 
موظف به اجرایش ساخته اند. به نظر می رسد 
توســعه روســتاها گره کوری است که تنها با 
اجرای طرح هادی روســتایی باز می شــود. 
طرح هادی برای تمام روســتاها یک برنامه 
آبادانی تدویــن می کند، اما هرگز برای تمام 
روســتاها یک نسخه نمی پیچد که براساس 
وضعیت فرهنگی و اجتماعی هر روســتا، به 
این هدف دســت می یابد و در این مســیر 

شروع به حرکت می کند.
طرح هادی، بافت موجود روســتا را به دقت 
زیر ذره بین می برد و اصالح و ساماندهی آن 

را در دســتور کار قرار می دهد. سپس تعیین 
می کنــد که هر بافت و هر زمین تا چه میزان 
می تواند پیشــرفت و پیشروی داشته باشد 
ضمن این که برآورد می کند هر زمین چگونه 
می توانــد مورد اســتفاده قرار بگیــرد و نوع 
کاربری آن ها از چه قرار اســت. آیا این زمین 

مسکونی است یا می تواند تولیدی و تجاری 
باشــد یا ُمهر کشــاورزی و زراعی می خورد. 
آبادانی روســتا از دیگر اهدافی اســت که در 
این طرح دنبال می شــود. به این واســطه، 
نیازمندی های عمومی روســتا رصد می شود 
و بــه این نقطه نظر دســت پیدا می کنند که 
چــه تجهیزات و تاسیســاتی را باید در جان 
روستاها تزریق کرد تا بر بالندگیشان افزوده 

شود.
مهم تریــن هدفی که با اجــرای طرح هادی 
روســتایی، پیوند ناگسســتنی برقرار کرده 
اســت، افزایــش کیفیت زندگــی و ارتقای 
معیشت و ســطح رفاهی آن ها است. رونق 
ســرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی 
متعدد از دیگر اهداف مهمی اســت که طرح 
هادی روســتایی، دنبال می کند. این طرح 

چرخه تولید-مصرف روســتایی را نیز نشانه 
می گیرد تا از بهبود چنین ســیکلی حمایت 

نماید و آن را چند گام به جلو سوق دهد.
 پیرو این جریان که سیل مهاجرت از روستا 
به شــهر، مدت هاســت به راه افتاده، اعمال 
طرح هایــی که طــرح هادی روســتایی در 

صدرشــان جای خوش کرده اســت، خروج 
از ایــن وضعیت را به همراه خواهد داشــت 
و این جریان را به مســیر مناسبتری هدایت 

خواهد کرد.
در طرح هادی روستایی، قابلیت های روستا 
را اســتنباط می کننــد و موقعیت اقتصادی، 
فرهنگــی و اجتماعی را زیر ذره بین می برند. 
بدیــن واســطه، در می یابند که هر روســتا 
محتاج چه پیشــرفت هایی اســت و اجرای 
کدامین پروژه های آبادانی و عمرانی در آن ها 

حیاتی است.
در نظر گرفتن تســهیالت مناســب از دیگر 
مزایایی اســت که به واســطه اجرای طرح 
هادی روستایی عاید خواهد شد. تسهیالتی 
که به این واســطه در اختیار روســتاها قرار 
می گیــرد از ســاخت واحدهای مســکونی 

و تولیدی تــا تجهیزات رفاهــی، اجتماعی 
متفاوت خواهد بود. 

البته این را هــم در نظر بگیریم که با مطرح 
شدن مقوله توسعه روســتایی، باید به این 
نکته واقف باشیم که توسعه چند جانبه است 
و چندیــن ُبعد را درگیر می ســازد. مثاًل ُبعد 
اقتصادی، ُبعد فرهنگی، اجتماعی و در انتها 

ُبعد فیزیکی.
به روایــت عــرف، در طرح هــادی، اراضی 
کشــاورزی جایگاهی ندارند، انــگار اطراف 
روستا را خط کشی کرده ایم تا مرز و حدودش 
را برجسته کنیم و با صدای بلند به همه اعالم 
کنیم که این قســمت، مختــص زمین های 
مســکونی و تجاری اســت و بعد از این مرز 
می توانید به کشــاورزی و زراعــت مبادرت 

ورزید.
پروژه هــای عمرانی که مــورد حمایت طرح 
هادی روســتایی واقع شــده است، نشأت 
گرفته از مشــکالتی اســت که در روســتاها 
قــد علم کرده انــد. به عبارتی آتــش نیاز به 
پروژه هــای عمرانی در روســتاهای کشــور، 

شعله کشیده است به چندین دلیل مهم:
پراکندگی روستاها مهم ترین عارضه ای است 
که در تار و پود کشــور تنیده اســت. اینطور 
بگوییم پراکنــده بودن، اجــرای پروژه های 
عمرانی را دشــوار ساخته و راه های منتهی به 
آبادانی روستاها را مسدود نموده است. نبود 
دسترسی های مناسب به مصالح مرغوب، از 
دیگر فاکتورهایی است که توسعه پروژه های 
عمرانی را محدود نموده و آن ها را بعضًا با بن 

بست همراه ساخته است.
مشــکل اعتبارات از دیگر معضل های پیش 
روســت، تا مدت هــا به زعم اینکــه همه بر 
ســر مزایای اجرای طرح هادی روســتایی 
متفق القــول بودند اما کم بــودن بودجه، به 
توقف و یا طوالنی شــدن اجــرای آن، منجر 

شده بود.
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