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دور نخست به علت فرهنگ پایین تحزب با چالش هایی مواجه شده بود و مجددا در دولت آقای روحانی راه اندازی شد.
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آشفته بازار اقتصاد ما

اعتماد سیاستگذار به علم اقتصاد و عمل به آن 
تنها راه درمان اقتصاد آشفته ایران است. این طرز 
فکر که علم اقتصاد را برای کشــورهای مادی گرا 
و الئیک می داند بســیار غلط اســت. اصول علم 
اقتصــاد بود که آلمان و ژاپن را بعد از جنگ جهانی 
به صــدر اقتصادهای جهــان بازگرداند و همین 
اصول مــردم را به بهینه مصرف کردن تشــویق 
می کنــد که از فرهنگ های دینی ما مســلمانان 

است.
فقط در سایه سیاستگذاری های علمی اقتصاد 
می توان رانت ، فساد و قاچاق را از میان برد. نمونه 
آن مداخلــه دولت در تعیین دســتوری نرخ ارز در 
همین چند ماهه بود که راه را برای هرگونه معامله 
آزادانه ارز بســت و آن را قاچاق دانســت. به این 
شکل بازار آزاد ارز به رغم سرکوب شدید به حیات 
خود ادامه داد و ســرکوب نشد که هیچ، تالطم را 
در اقتصاد ملی بیشــتر کرد و همه بازارهای دیگر 
را هــم به هم ریخت. رانت هــای نجومی که طی 
چند ماهه گذشــته اقتصاد ایران را در گرداب فساد 
و آشــوب زمین گیر کرد، نتیجه بی اعتنایی بانک 
مرکــزی به منطق علمی اقتصــاد و حذف توجیه 

ناپذیر بازار آزاد ارز بود.

افتخــار تک رقمی کردن نــرخ تورم در دولت 
دوازدهــم طــوری از روی دوش رئیس جمهور 
برداشته شد که موج رشد افسار گسیخته قیمت ها 
از بازار طال و ارز شــروع و بــه جزیی ترین اقالم 
مصرفی مردم ســرایت کــرد و رکوردی تاریخی 
را به ثبت رســاند تا آینده سازان کشور با چشمانی 
مبهــوت ســاده ترین آرزوها را هر چــه دورتر از 

دسترس خود ببینند.
البتــه به نظر بنده نرخ تــورم در دولت یازدهم 
مهار نشــد بلکه بروز آن به آینده موکول شد چون 
مکانیســم مهــار بلند مدت تورم مرتبــط با مهار 
بلند مدت رشــد نقدینگی اســت. در طول 5 سال 
گذشته نقدینگی کشور از 500 هزار میلیارد تومان 
به 1500 میلیارد تومان رسید. همین طور سیاست 
تثبیت ارزش اســمی نرخ ارز هم دنبال شــد یعنی 
نــرخ ارز نه تنها با افزایش نقدینگی که با نرخ تورم 
هم که مصنوعی پایین نگه داشــته شده بود رشد 
نکرد. همین تثبیت استعداد جهش در آینده قیمت 
ارز را مهیا ساخت.کاهش نرخ سپرده ها هم به رشد 
نقدینگی کمک کرد و همین طور انتظارات تورمی 
عمومی بــه دلیل رکود چند ســاله حاکم بر بازار 
زمینه جهش یکباره قیمت ها را فراهم می ساخت.

مســائل بین المللی از جمله احتمال بازگشــت 
تحریم ها به یک باره حبــاب این ثبات مصنوعی 
را ترکاند و تورم و رشــد نرخ ارز گذشته را از خواب 
5 ســاله بیدار کرد اما بازگشت تحریم ها به اقتصاد 
ایران ممکن است موجب گسترش اقتصاد پنهان 

و غیر شــفاف شــود که خود عامل گسترش فساد 
مالــی و اقتصــادی و تبعات بعــدی آن از جمله 
نوســانات بازار ارز، قاچــاق کاال و مبادالت مالی 
غیر شفاف شود که همه این ها هزینه های جبران 
ناپذیری بر اقتصاد کشــور و روحیه شــهروندان 
خواهد گذاشــت.در جهان امروز قدرت اقتصادی 
حرف اول را می زند به طور مقایســه ای در ســال 
2016 آمریکا بالغ بر 2251 میلیارد دالر کاال وارد 
کرده است که 18 درصد واردات جهان را تشکیل 
می دهد و در همین ســال ایــران 40 میلیارد دالر 
واردات داشته است که معادل 0/3 درصد واردات 

جهان می باشد. 
از عوامل دیگر که دست آمریکا را برای تحریم 
ایران باز می گذارد  قدرت دالر است که 63 درصد 
ذخایــر ارزی بانک های مرکزی جهان را شــامل 
می شــود در حالی که یورو تنهــا 23 درصد از این 

ذخایر را تشکیل می دهد.
اما در ایــن موضوع نمی تــوان توقع چندانی 
از مدیران اقتصادی داشــت و بیشــتر اصالح این 
شــرایط به حیطه کاری تنظیم کنندگان سیاست 
خارجی کشــور بر می گــردد و توقع تغییر روش از 

آنها نزد عموم مردم دو چندان است.
در مجمــوع آن چیزی که عیان اســت آن که 
اقتصاد ایران از تعادل بهینه بســیار فاصله گرفته 
اســت و سیاســت گذاران باید با مقاومت در برابر 
ذی نفعان وضع موجود و با مدیریت درست شرایط 

کنونی به سمت این تعادل حرکت کنند.

یادداشت

سید بهروز بختیاری ���
کارشناس ارشد اقتصاد
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان همدان

زمســتان 96 بود که به سراغ حاشیه شهر همدان از جمله دیزج رفتیم و 
به درد دل مردم این منطقه گوش دادیم. به جز انتشار گزارش در نماهنگی 
از مشــکالت منطقه به روایت ســاکنان آن جا پرداختیم تا بیشتر و بهتر به 

دید مسئوالن شهر برسد.
همدان- خبرنگار جام جم: نبود زیرســاخت های شــهری مانند 
شــبکه فاضالب شــهری نه   تنها باعث بروز مشــکالتی برای شهروندان 
در این حوزه شــده بود، بلکه ســاکنان مناطقی را که معابر خاکی دارند نیز 
از نعمت آســفالت محروم کرده و شــهرداری به  دلیل نبود زیرساخت های 
شــهری امکان آســفالت این  مناطق را نداشت، اما ســاکنان این منطقه از 
آشــفتگی های محل زندگی شان پس از ســال ها گذر زمان شاکی بودند: 
تنها درخواست شان این بود، ســاماندهی فاضالب شهری و آسفالت معابر 

و کوچه ها.
شــهردار و تمامی مدیرانش یــک هفته پس از انتشــار ویدئو همراه با 
خبرنگار جام جم راهی این منطقه شد و پس از بازدید گفتند تا 6 ماه آینده و 
به شرط پیگیری جام جم این منطقه از نعمت فاضالب شهرداری برخوردار 

و منطقه آسفالت خواهد شد.
 حاال 6 ماه از آن زمان گذشــته و شــهردار همدان بــه وعده خود عمل 
کرده اســت، در گفت وگویی که با مردم داشتیم از این اتفاق خرسند بودند. 
وظیفه نخست رســانه ها در کنار مهم بودن انتشار گزارش های مردمی، 
پیگیری آن ها و به نتیجه رساندنشان است و روزنامه جام جم همدان با توجه 
به رســالت رســانه ای همواره در تالش برای پیگیری گزارش های منتشر 
شــده است. هر چند در این میان مدیرانی در استان هستند که وظیفه رسانه 
را صرفا انتشــار گزارش می دانند و مطالبه رســانه ها را از به نتیجه رسیدن 

خواسته های مردم دوست ندارند. 
امید اســت در کنار مدیران و مسئوالن شــهر همدان که مطالبه مردم 
و پیگیری رســانه  را خواســته ای بحق می دانند و با دســتور و تالش خود 
مشکالت مردم شهر را حل می کنند، دیگر مدیران استان نیز برای همراهی 

با مردم و رسانه ها گام بردارند.

برتری راهداری همدان در جشنواره »شهید رجایی« 

حفظ خانه های تاریخی، نیازمند توجه نهادهای دولتی و مدنی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان 
در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی استان برتر شناخته 

شد.
توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان همدان با اشاره به اینکه در جشنواره 
شهید رجایی ۷ محور عمومی و 12 محور تخصصی این اداره 
کل مورد ارزیابی قرار گرفت، اظهار داشــت: این اداره کل در 
مجموع شــاخص های عمومی و اختصاصی توانست جزء 
دســتگاه های برتر در باالترین رشد نسبت به سال گذشته 

باشد.
محمد ســرگزی افــزود: ایــن اداره کل در شــاخص 
اختصاصی با 12 محور در بخشــهای مختلف شامل سامانه 
های هوشمند کنترل ترافیک، میزان جابه جایی بار و مسافر 
و مجتمع های خدماتی رفاهی و با ۷ محور عمومی شــامل 
اصالح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت 
سرمایه انســانی، شــفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای 

کســب و کار) مدیریت سبز(، ارتقاء سالمت اداری و استقرار 
نظام مدیریت عملکرد در این جشنواره شرکت کرد.

وی ادامه داد: در بحث مدیریت سبز این اداره کل توانست 
برای نخستین بار اقدامات شاخصی از قبیل بازیافت، پسماند، 
بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و کاهش آالینده های 

محیطی را در دستور کار خود قرار دهد.
این مســئول یادآور شــد: این پنجمین ســال است که 
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان 
در جشنواره شهید رجایی موفق به کسب رتبه برتر می شود.

در جشــنواره شهید رجایی که هر ســال توسط سازمان 
برنامه و بودجه در اســتان ها برگزار می شــود از مدیران برتر 

سال قدردانی می شود.
گفتنی اســت، بیست و یکمین جشــنواره شهید رجایی 
امسال با حضور مسئوالن دستگاه های اجرایی و نمایندگان 

مردم در مجلس به میزبانی استانداری همدان برگزار شد.

عضو هیات علمی گــروه علوم اجتماعی 
دانشــگاه بوعلی ســینا درخصوص اهمیت و 
نقــش احیای محالت تاریخی  همدان گفت: 
احیای محالت دارای ابعاد مختلفی اســت که 
ارزیابی اجتماعی و درگیر کردن مردم محلی و 
ساکنان در فرایند باز آفرینی یکی از جنبه های 
مهم این امر است و ابعاد شهرسازانه ، معمارانه ، 
حقوقی و اقتصادی نیز از دیگر ابعاد تاثیرگذار 

آن است.
اســداهلل نقدی در ادامه بیان داشت: درگیر 
کــردن و حرکت دادن مــردم در فرایندهای 
بازآفرینی و بهســازی محــالت تاریخی در 
واقع حوزه ای اســت آزموده شــده در پروژه 
بازآفرینــی محــالت تاریخی همــدان  و در 
ســایر نقاط همــدان نیز همین بوده اســت. 
مردم مالک و صاحبان اصلی شــهر هستند و 
نقش مشارکت مردم و توجه به شاخص های 
اجتماعی و فرهنگــی در بازآفرینی محالت 

بسیار تاثیرگذار است.

 اهمیت میراث تاریخی و ���
زندگی اجتماعی

وی گفت: شــهر بیشتر از آنچه کالبد باشد 
یک محیط مصنوع است که دارای محتواست 
و محتوای هر شهر نیز  سبک زندگی مردمان 
آن شــهر و به عبارت دیگر میراث تاریخی و 

زندگی اجتماعی آنان است.
نقدی بیان داشــت: محــالت یک ارگان 
شهری است که به صورت یک نهاد اجتماعی 
عمل می کنند و از قدیم  تقســیم کاری بود که 
محالت بخشی از کارکردهای شهری باشند.

دانشــیار جامعه شناسی شــهری و توسعه 
گروه علوم اجتماعی دانشــگاه بوعلی ســینا 
گفت: مدت ها بــه محالت تاریخی به عنوان 
بافت های شــهری فرســوده نگاه کردیم  اما 
می توان جور دیگری این محالت را دید و احیا  
و بازآفرینی کرد  تا ضمن حفظ هویت دیروزی  

به نیازهای امروزی پاسخ دهد.
نقدی بیان داشت: ایده بازآفرینی جامع این 
است که باید کنار بازآفرینی کالبدی فیزیکی و 
زیست محیطی بازآفرینی اجتماعی، فرهنگی  

و اقتصادی هم وجود داشته باشد.
وی در خصوص اهــداف احیای محالت 
گفــت: همدان یک شــهر تاریخی اســت و 
برخالف شــهرهای جدیدالتاســیس مانند 
زاهدان و شــهرکرد یا حتی تهران که حداکثر 
ســن آنها  200 سال است  این شهر سابقه دور 
و دراز و پــر رنگی دارد. بنابراین حیات و ممات 
این شهر بسته به این است تا بتواند این هویت 
تاریخی را حفظ کند. زیرا ســه چیز همدان را 
از سایر شهرها متمایز می کند: بودن در دامان 
طبیعت )هم آغوشــی با کوه و باغات(، میراث 

تاریخی و سبک زندگی مردمانش.

 بــه تماشــای تاریخ و ���
فرهنگ همدان

عضو هیات علمی گــروه علوم اجتماعی 
دانشگاه بوعلی سینا بیان داشت: اگر بهترین 
هتل ها هم در همدان وجود داشــته باشد که 
بســیار الزم است اما گردشگر به خاطر هتل و 
هواپیما صرف به همدان نمی آید  بلکه وجه و  
فصل  و تمایز همدان تاریخ ، طبیعت  و میراث 
شــهری آن است که باید حفظ شود و محالت 
همدان در عین شباهت کلی محالت تاریخی 

ایرانی ویژگی های منحصربه فردی دارد.
نقدی گفت: همــدان از لحاظ جغرافیایی 
و اجتماعی منحصر به فرد اســت و زمانی که 
بخواهیم نشان شــهر همدان حفظ شود باید 
در ســه حوزه تمرکز کنیم و مورد غفلت قرار 

ندهیم.
وی ادامه داد: هویت تاریخی شهر همدان، 
بازار و محــالت و شــاخصه های تاریخی و 
سبک و شــیوه زیســت اجتماعی محالت، 
محیط طبیعی و در واقع باغات و روددره های 
همدان اســت و ویژگی های خاص فرهنگی 
ماننــد هگمتانه، گنجنامه، میراث شــهری و 
فرهنگی، مزارها و آرامگاه هاست که به مردم 
دیکته می کند که بازآفرینی مسائل اجتماعی 
فرهنگی را ببینم و از هویت اجتماعی، تاریخ، 
کاروانسراها  و باغات و میراث طبیعی همدان 

مراقبت کنیم.
نقدی گفــت: بازآفرینی هــای محالت 
اســتانداردهای یکســانی ندارنــد و تا  جایی 
که ممکن اســت هویــت معمارانه اش حفظ، 

بازآفرینی و احیا می شود.
وی تاکید کرد: نهادهای اجتماعی مستقر 

در این محالت مانند قهوه خانه ها، مســاجد، 
حمام ها، نانوایی، سلمانی و نهادهایی که مورد 
نیاز محالت انــد کنار این یک نهاد اجتماعی 
هستند که انســان ها را به هم وصل می کند 
و به اســم هم محله ای قواعد مربوط به روابط 
همسایگی و اشراف و مالکیت و کاربری هایی 

را در بین محالت ایجاد می کند.

 توجــه بــه ویژگی های ���
اجتماعی شهر

دانشــیار جامعه شناسی شــهری و توسعه 
گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا بیان 
داشت: نگاه اجتماعی به شهر، برگرفته از کنار 
هم گذاشتن یک سری ویژگی های اجتماعی 
شــهر اســت و درون گرا بــودن معماری و 
مناســبات اجتماعی یکی از ویژگی های این 
شــهر اســت که تا به امروز این ویژگی و جود 
دارد و ته نشســت های این نگاه درون گرایانه 

است.
نقدی گفت: همدان شــهر هم زیســتی 
مذاهب و اقوام بوده و هســت. همدان شــهر 
تســامح فرهنگی در گذشته بوده و همه کنار 
هم همزیســتی داشته اند و به دلیل کم شدن 
تعداد اقلیت ها  امروزه خیلی به چشــم نمی آید 
ولی گذشــته تاریخی شــهر ایــن بردباری 

اجتماعی را نشان می دهد.

 روحیه همدانی���
وی تاکید کرد: شهر همدان از قدیم االیام 
شــهر درخشــش های فکری بوده اســت 
چــه مهاجرانی کــه به همــدان آمدند و چه 
دانشمندانی که در همدان  رشد و نمو داشتند. 
سرنوشت و سرگذشت تاریخی همدان هم بر 

این ســلوک همدانیان موثر بوده و هست. در 
عین حال ما شــاهد خصلت های اجتماعی و 
اقتصادی مخصوص همدان نیز هستیم برخی 
توســعه گرایانه و بعضی  فرســاینده  که شبیه  
آن چیزی شــده که ایوان کلیما در کتاب روح 
پراگ  مثال برای این شــهر آورده شده است 

»روحیه همدانی« می نامیم.
عضو علی البدل شورای شهر همدان گفت: 
در نظام تقســیم کار اجتماعی شــهر ؛ صنوف  
بازار و جامع و محالت و شــکل گیری ارکان 
شــهر هســتند و در عین حال طبیعت سرد و 
زمستان های بلند  و برف و کوهساران حوالی 
شهر  آن  را را تبدیل به شهر هزار چشمه کرد و 
نزدیکی طبیعت در سلوک اجتماعی شهر نیز 
تاثیر گذار اســت. برای نمونه می توان به طب 
گیاهی و مصرف باالی دمنوش ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: همدان شهری است در غرب 
کشور که فاصله فرهنگ با طبیعت در آن بسیار 
نزدیک اســت و در بین شهرهای ایران کمتر 
شــهری وجود دارد که بتوان براحتی همدان 

به طبیعت دسترسی داشته باشد.

 مهم ترین مانع بازآفرینی ���
محله ها

نقدی گفــت: مهمترین مانــع بازآفرینی 
محالت عدم اعتقاد و عدم هماهنگی راســخ 
ارگان های ذی ربط و متولی اســت مردم شهر 
همدان آمادگی بسیار بیشتری از مدیران برای 
بازآفرینی شــهر و محالت دارند. نمونه آن را 
می توان در ایجاد پیاده راه سازی شهر همدان 
در بوعلی  و اکباتــان و میدان امام و محالت 

تاریخی دید.
وی گفــت: هماهنگــی و هم نگرشــی 

کامل بین ســازمان های مختلف مربوطه در 
امــر بازآفرینی وجود ندارد و بخشــی نگری 
می کنند و این بخشــی نگری بزرگترین آفت 
هویــت تاریخــی و اجتماعی شــهر همدان 
است و برخالف شــهرهایی مانند تبریز و یزد 
و کاشــان این نگاه اجماع ، جامع و فراگیر بین 
این ســازمان ها درباره ضرورت بازآفرینی و 
قبــل از بازآفرینی حفــظ هویت و مولفه های 

هویت ساز تاریخی چشمگیر نیست. 
این اســتاد دانشــگاه گفت: بــرای حفظ 
خانه هــای تاریخی ؛ کارونســراها  و بناهای 
فاخــر ماننــد خانــه نایینی گلپــا؛ نورمهال 
اعتمادیه و شــریفی جوالن و مدرســه جنت 
ســعیدیه نیازمند توجه مدیــران و ارگان ها و 
نهادهــای دولتی و غیردولتــی و بخصوص 
شورای شهر و نهادهای مدنی هستیم. ما اگر 
پایتخت تاریخ و تمــدن ایرانیم باید تک تک 
شــهروندان همدانی و مدیران بخش شهری 
دغدغه برای حفاظت و برای به روز رســانی 
و بازآفرینی  هویــت  و عرصه های تاریخی، 
فرهنگی و گردشگری همدان داشته باشیم. 

نقــدی تاکید کــرد: شــهری که بخش 
عمده اش مهاجر باشد تعلق مکانی پایین تری 

دارد و سرمایه اجتماعی کمتری دارد.
عضو هیات علمی دانشــگاه بوعلی ســینا 
گفت: ترمیم محالت و بافت های فرســوده 
نیازمند همراهی مثلــث: عزم جزم مدیران و 
مشــارکت مردم و نظارت و مطالبه نهادهای 
مدنی است در برخی کشورها در مقاطعی برای 
حفظ بافت اجتماعی شــهر شعار »مهاجرت 
نکن، محله ات را بساز« به عنوان یک جنبش 
راه انداختنند و یکی از راه های حفظ محالت، 

حفظ ساکنان آنجاست.
نقــدی گفت: در تمام مراحــل بازآفرینی 
مردم مشــتاق همــکاری هســتند و محله 
ســرزنده تر و آبادتر و بــا حفظ هویت تاریخی 

می خواهند.
وی در پایــان تاکید کرد: مــا نمی توانیم 
محــالت را منجمــد و در بخشــی از تاریخ 
نگهــداری کنیم، یعنی نگاه موزه ای داشــته 
باشــیم اما می توانیم با حفظ هویت تاریخی و 
شهری نیازهای امروز باشندگان شهر و محله 
های تاریخی را برطــرف کنیم و به محالت 
تشخص بدهیم و رونق اقتصادی و سرزندگی 

اجتماعی و پایداری کالبدی ایجاد کنیم.

سیما سبزی            ���
خبرنگار جام جم

با پیگیری های جام جم انجام شد؛

ساماندهی فاضالب و 
آسفالت کوچه های دیزج

گردوی شهرستان تویسرکان ازنظر کیفیت و 
تولید رتبه اول کشوری و ازنظر سطح زیر کشت، 
رتبه دوم کشــور را دارد و همین امتیاز سبب شده 
برنامه کشت گردوی رقم چندلر در 3000 هکتار 

از باغات تویسرکان مدنظر باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
در این خصوص بابیان اینکه بیش از یک میلیون 
هکتــار گردو کاری در جهان وجود دارد که از این 
میزان بیــش از 3/5 میلیون تن گردو جمع آوری 
می شــود، گفت: از این میــزان 500 هزار تن در 
چرخه صادرات اســت و ایران ازلحاظ سطح زیر 
کشــت گردو مقام دوم دنیا را به خود اختصاص 

داده است.
منصور رضوانــی جالل بابیان اینکه ســن 
اقتصادی گردو در تمام دنیا 40 تا 50 ســال است، 
اما گاهی برخی کشاورزان درخت گردو را تا 200 
ســال نگهداری می کنند که این موجب کاهش 
ثمر دهی این درخت می شــود، گفت: برای حفظ 

رتبه گردوی تویســرکان نیازمند ایجاد تحول و 
سرشاخه زنی درختان هســتیم و برای افزایش 
بهره وری گردو باید به این محصول بیشتر توجه 

کرد.
وی بابیان اینکه تویسرکان با داشتن بیش از 5 

هزار و 500 هکتار باغ گردو و تولید این محصول 
با مرغوبیتی در مقیاس جهانی، پایتخت گردوی 
ایران نام گرفتــه اســت، افزود:به منظور بهبود 
اصــالح باغ های گــردوی تویســرکان کارگاه 
آموزشی سرشــاخه کاری و مراقبت های بعد از 

پیوند درختان در تویسرکان برگزارشده است.
رضوانی جالل بابیان اینکه ســال گذشته کار 
علمی در باغات گردوی اســتان همدان شــروع 
شــد و بیش از 20 هــزار پیوندک گردو در باغات 
تویســرکان انجام گرفت، گفــت: گیرایی این 

پیوندک ها 80 درصد است.
* سرشاخه کاری طی ۵ سال اجرایی 

می شود
منصور رضوانی جالل با اشــاره به اینکه طرح 
سرشــاخه کاری طی مدت 5 سال اجرایی خواهد 
شــد، عنوان کرد: نخســتین باغ مادری گردو در 
کشــور با 10 هزار نهال در شهرستان تویسرکان 
مجوز گرفته که نهال گردوی گواهی شــده تولید 

خواهد کرد.
مدیر جهاد کشــاورزی تویسرکان نیز بابیان 
اینکه این شهرستان مرکز طرح اصالح و سرشاخه 
کاری درختان گردوی کشور است، گفت: هدف 
از اجرای این طرح کاهش ســرمازدگی درختان 

گــردو و افزایش بیــش از دو برابری محصول و 
افزایش درآمد باغداران است.

مســعود اکبری بابیان اینکه در راستای ادامه 
دادن طرح سرشاخه کاری درختان گردو کارگاه 
مراقبت های بعد از پیوند تشکیل شد، گفت: 600 
نفر از باغداران تویسرکان و سراسر استان همدان 
در ۷ کالس اســتانی و 12 کالس ناحیــه ای زیر 
نظر جهاد کشاورزی از مهر سال گذشته تاکنون 

آموزش دیده اند.
وی ابراز امیدواری کرد: افراد آموزش دیده در 
این کالس ها سال آینده منشأ و عامل آموزش و 
اجرای طرح سرشــاخه کاری به صورت گسترده 

باشند.
اما فراتر از نگاه اقتصادی و از بعد گردشــگری 
امروز نهمین جشــنواره ملی گردوی تویسرکان 
کلید خواهد خورد چراکه کارشناســان برگزاری 
این جشنواره را زمینه ساز پویایی اقتصاد و توسعه 

گردشگری این شهرستان می دانند.

کشت گردوی رقم »چندلر« در ۳۰۰۰ هکتار از باغات تویسرکان

رئیس خانه احزاب اســتان همدان با حضور در دفتر جام جم همدان گفت: خانه 
احزاب از زمان دولت اصالحات پایه گذاری شــد اما در همان دور نخست به علت 
فرهنگ پایین تحزب با چالش هایی مواجه شده بود و مجددا در دولت آقای روحانی 

راه اندازی شد.
همدان- خبرنگار جام جم: حمیــد خاورزمینی بر صنفی بودن کارکرد 
خانه احزاب اشاره کرد و گفت: خانه احزاب حول محور خود احزاب شکل می گیرد.

* وجود احزاب در جامعه  ای دموکراتیک
 وی به فلسفه وجودی حزب اشاره کرد و گفت: در هر جامعه ای که  دموکراسی 
یا حتی میل به دموکراســی باشــد حزب وجود دارد؛ لذا همه احزاب دارای منافع 

مشترکی هستند که نیاز است این مهم در خانه احزاب پیگیری می شود.
خاورزمینی مهم ترین چالش احزاب در کشور را برخورداری خیلی کم از قدرت 
دانست و افزود: در کشورهای متمدن احزاب تعیین کننده واحدهای سیاسی هستند 
نه جزئی از واحد سیاسی.این فعال سیاسی و اجتماعی یکی دیگر از مشکالت  احزاب 
در کشور را فرهنگ حزب ستیز در جامعه عنوان کرد و افزود: فرهنگ حزب ستیز در 

کشور ما دالیل گوناگونی دارد که از جمله آن دالیل تاریخی است.
وی تصریح کرد: بزرگترین کار اجرایی توسط خانه احزاب، فرهنگ سازی این 
موضوع است که اگر جامعه خواهان تحوالت منطقی، پایدار و کم تنش است باید 

آن را در چارچوب تحزب پیگیری کند.
* جایگاه فراموش شده احزاب

رئیس خانه احزاب اســتان همدان خاطرنشان کرد: جایگاه حزب در جامعه ما 
فراموش شده است که این مسئله آسیب ها و پیامدهایی را به دنبال دارد.

خاورزمینی در پاسخ به این سوال که چرا احزاب اصولگرا در خانه احزاب مشارکت 
نکردند گفت: این احزاب انتقادهایی داشــتند و تمام ســعی مان این خواهد بود که 
همه جریان های سیاســی را برای حضور و مشارکت در خانه احزاب جذب کنیم تا 
مکمل یکدیگر باشیم.وی درباره تکثر احزاب در جناح های مختلف گفت: این نوعی 
اپیدمی اجتماعی است که نمودی از فردگرایی شدید و فقدان کار جمعی در فرهنگ 

ایرانی است که یکی از جلوه های آن تکثر احزاب است.
گفتنی است خانه احزاب استان همدان از مرداد سالجاری توسط حسین کمالی، 
رئیس خانه احزاب کشــور افتتاح شد و دفتر این نهاد در میدان پیشاهنگی همدان 

است.

تاکید بر کارکرد صنفی خانه 
احزاب همدان
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان مطرح کرد؛

سرمایه های انسانی، رمز پیشرفت و توسعه پایدار

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان در خصوص نقش کارگران 
در جامعه گفت: نیروی انسانی هر جامعه ای مهمترین سرمایه آن کشور محسوب 
می شــود. چرا که نقش مهمی در توســعه پایدار دارند در واقع می توان گفت رمز 
پیشرفت و توســعه پایدار هر کشوری در تجلی استعدادها و سرمایه های انسانی 
کارآمد، پرتالش، باشور و نشاط و خالق است. از این رو در دهه های اخیر از نیروی 
انســانی به عنوان یک عنصر هوشــمند و تأثیرگذار در فرآیند توسعه کشورها یاد 

شده است. 
ســیما ســبزی- خبرنگار جام جم: در این میان کارگران به عنوان 
نیروهای محرکه چرخه اقتصاد، نقش برجســته و ویــژه ای در این عرصه دارند. 
این طبقه پیش نیاز توسعه هر جامعه محسوب می شود و در واقع عامل کلیدی در 

چرخه توسعه هر جامعه ای است.
* کارگران از شریف ترین انسان های جامعه

احمد توصیفیان در ادامه تاکید کرد: کارگر در لغت به معنای کارکننده و کسی 
کــه در کارخانه یــا کارگاه کار می کند و مزد می گیرد بــه کار می رود و در مقابل 
کارفرما قرار دارد و در فرهنگ ایرانی- اسالمی جامعه ما کارگران از شریف ترین 
انسان های جامعه محسوب می شوند به طوری که بزرگان دینی ما از کار کردن به 

عنوان عملی که اجر و ثواب دنیوی و اخروی دارد یاد کرده اند.
وی بیان داشت: واقعیت این است که علیرغم توصیه و تأکید بر نقش و جایگاه 
مهم کار و کارگر در فرهنگ غنی اسالم ما و نیز پر  اهمیت دانستن این قشر در نگاه 
بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری و علیرغم ظرفیت فراوان 
این قشر در توسعه و رشد جامعه، این طبقه آن طور که باید و شاید در جامعه ما مورد 

توجه قرار نگرفته اند و متأسفانه مظلوم واقع شده اند.
* سهمیه کارورزی استان همدان و اقتصاد مقاومتی

توصیفیان ســهمیه استان همدان در زمینه طرح کارورزی را 3600 برای سال 
139۷ اعالم داشــت و گفت: مبلغ آن برابر با 61 میلیار و 920 میلیون ریال 4860 

نفر برای سال 96 نفر بوده است.
وی در خصــوص مهم ترین مولفه اقتصاد مقاومتی گفت: »اقتصاد مقاومتی« 
مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای 
فرســوده و ناکارآمد اقتصادی مطرح می شــود که قطعا باور و مشارکت همگانی 
واعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه، پیش شرط و الزام تحقق رویکرد چنین 
اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها وتاکید روی مزیت های تولید 
داخل وتالش برای خود اتکایی است. از این رو یکی از مولفه ها و محورهای اساسی 

اقتصاد مقاومتی »حمایت از تولید ملی« است.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بیان داشــت: بنابراین اقتصاد 
مقاومتی یک نقشه راهی است برای استفاده کامل از ظرفیت های درونی نظام به 
جهت خلق اقتصاد مقاوم با تاب الزم و توان مناسب در برابر توطئه ها و تهدیدهایی 
که دشمن داشته و خواهد داشت  و در این مسیر عامل پیش برنده حمایت از تولید 
ملی اســت و باید از شرایط پیش آمده بعد از برجام در راستای افزایش تولید ملی و 
خلق تولید دانش بنیان و مدیریت صحیح مصرف و سپردن حوزه های اقتصادی 

به دست مردم به طور صحیح استفاده کرد.
توصیفیان در خصوص نقش تعاونی ها در تحقق حمایت از کاالی ایرانی گفت: 
از آنجا که بخش تعاون، بخش مردمی اقتصاد است، به جرات می توان گفت یکی 
از معدود بخش هایی است که می توان تحقق شعار امسال را در آن مشاهده کرد.

* اهمیت کیفی سازی محصوالت ایرانی
البته این به آن معنی نیســت که هر کاالی ایرانی با هر کیفیتی مورد استفاده 
قرار بگیرد بلکه تولیدکنندگان باید به دنبال کیفی سازی محصوالت خود باشند. 

تولیدکنندگان با بهینه کردن تولید و ارائه محصول با قیمت مناسب می توانند 
تحقق شعار امسال را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: تعاونی ها می توانند با حذف واسطه محصول را با قیمت مناسب 
برای تولیدکنندگان و مشــتری به بازارها برســانند، اگر تعاونی ها بتوانند بخوبی 
نقــش خود را در این  بین ایفا کنند محصوالت باکیفیت، بدون حضور واســطه و 
باقیمت های منصفانه به دســت مردم خواهد رســید و از حقوق تولیدکنندگان و 
مشتریان نیز حمایت می شود، تعاونی ها با یک برنامه هدفمند باید فاصله رسیدن 
محصوالت به دســت مردم را به حداقل برسانند تا تولیدات باکیفیت باال به دست 

مشتری برسد.
* تعاون؛ مناسب ترین بستر مردمی کردن اقتصاد

وی کارکرد دوگانه اقتصاد و اجتماعی تعاون را مهم ترین مولفه اقتصاد مقاومتی 
و مردمی کردن آن دانســت و افزود: در این میان تعاون مناسب ترین بستر مردمی 
کردن اقتصاد است چرا که اساس تعاون بر سرمایه انسانی و کار جمعی است و می 

توان اقتصاد مقاومتی را در اقتصاد تعاون تعریف کرد.
توصیفیان  کارکرد تعاون در جامعه را افزایش تولید ، ایجاد اشــتغال ، افزایش 
سرمایه گذاری رونق تولید، کاهش فقر، مشارکت اجتماعی، تجمیع سرمایه های 
اندک، رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی و بهره وری جامعه عنوان کرد و گفت : 
تعاون مســیر اعتدال برای تحقق توســعه پایدار و معنی دار کردن مشارکت های 

مردمی در فعالیت های اقتصادی مناسب است.
وی افزود: تعاون مســیر عادالنه رشد و توسعه اقتصادی است و ایجاد اشتغال 
پایدار در بســتر تعاون شکل خواهد گرفت زیرا تعاون مجال ایجاد بسترهای الزم 

جهت بروز و ظهور خالقیتهای فردی و اجتماعی است.
وی ادامه داد: تعاونی ها مناسب ترین بستر و نهاد برای توسعه کشور در تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی هســتند چراکــه فعالیت در عرصه تعاون موجب تجمیع 
ســرمایه ها، سرمایه گذاری داخلی، مشــارکت افراد جامعه و برابری فرصت ها 
می شــود. همچنین فعالیت در قالب تعاون موجب رونق تولید داخلی، اشــتغال و 

استفاده حداکثری از ظرفیت های کشور می شود.
توصیفیــان گفت: ضرورت دارد باور تعاون، فرهنگ کار و کار جمعی در جامعه 
تقویت شــود. دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حمایت از فعالیت های 
تعاونی اقدام به پرورش قابلیت های تخصصی و مهارتی منابع انســانی و ترویج 

فرهنگ تعاون و الگوسازی  تعاونی های موفق کرده است.
* اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: روستاها  نیز از گذشته کانون تولید 
ارزش آفرینی و اشــتغال و توســعه بوده اند و دولت در راســتای استفاده بهینه از 
ظرفیت ها و توانایی های اجرایی بخش تعاون در روســتاهای کشــور، توسعه و 

توانمندســازی تعاونی های روستایی، رونق اقتصادی، مشارکت سازمان یافته و 
کارآفرینی اقتصادی روستاییان در قالب مشارکت فردی و گروهی، طرح اشتغال 

پایدار روستایی و عشایری و طرح روستا  تعاون را اجرا کرده است.
توصیفیان هدف از این طرح ها را توســعه بازار و محصوالت روستاییان، بهبود 
وضعیت زندگی روســتاییان و پیشگیری از مهاجرت، هدایت سرمایه ها به سمت 
اشتغال مولد، استفاده بهینه از منابع و مزیت های روستا، افزایش راندمان و کاهش 
هزینه ها و در نهایت هم افزایی در تولید محصوالت دانست و گفت:  رویکرد دولت 
این است که تالش شود تا ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی روستاییان باال رود.

وی هدف از طرح روستا تعاون را توجه رویکرد اقتصادی روستاها با استراتژی 
توسعه تولیدات محصوالت و تکمیل مزیت رقابتی محصوالت و در نهایت افزایش 
اشتغال و تولید محور شدن و توسعه پایدار روستاها دانست و گفت: در طرح روستا 
تعاون شــرکت های تعاونی با استفاده از سرمایه و نیروی کار مهارت و تخصص 

روستاییان تشکیل شده و موجبات رونق اقتصادی و اجتماعی روستا می شوند.
وی افزود: هدف از این نوع تعاونی ها توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
روســتاها بود و فعالیت توســعه روســتا را بر مبنای بهره گیری از اســتعدادها و 

ظرفیت های موجود در روستا با عضویت روستاییان دنبال می کند.
مدیر کل تعاون گفت: موضوع فعالیت این شرکت ها در دو بخش تولید و تامین 

نیاز مشاغل محصول عمران و خدمات روستایی است.
* ساماندهی ۵2 روستا تعاون در استان همدان

وی طرح روستا تعاون را یک طرح توسعه مشارکتی جامع نگر و مبتنی بر تعاون و 
تشکل های مردمی در راستای  توسعه عدالت اجتماعی از طریق ایجاد فرصت های 
برابر دانســت و گفت: در کل کشور تشکیل حدود 194۷ روستا تعاون پیش بینی 
شــده است که سهم استان همدان ساماندهی 52 روستا تعاون بوده، خوشبختانه 
تاکنون ۷0 روستا تعاون در استان تشکیل شده که عملکرد بسیار مناسبی است و 

استان همدان در این زمینه بعد از استان فارس رتبه دوم کشور را داراست.
توصیفیان گفت: طرح دیگر دولت قانون حمایت از توســعه و ایجاد اشــتغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است  که 
هدف از آن توسعه اقتصادی  و اجتماعی روستاها برمبنای بهره گیری از استعدادها 
و ظرفیت های موجود در آن و توانمندســازی روستاییان و مشارکت آنهادر  بهبود 
وضعیت و پیشگیری از مهاجرت و هدایت سرمایه ها به سمت اشتغال پایدار است 
که در این طرح تســهیالت روســتاییان با نرخ 6 درصد و مدت زمان بازپرداخت 
مناســب آنها به آنان پرداخت می شود  و سهم استان از این اعتبارات 261 میلیارد 

تومان است.
وی گفت: این تفاهم نامه دارای اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی 
اســت که برخی از این اهداف کاهــش تصدی گری در بخش های دولتی، ازدیاد 
مشــارکت مردمی در فعالیت های اقتصــادی و اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان به شهر و ایجاد اشتغال و توسعه بخش تعاون در مناطق روستایی است.

توصیفیان با اشــاره به این نکته که تشــکیل شــرکت های تعاونی به منظور 
ســاماندهی روستاها در راستای اشتغالزایی و خدمت رسانی بیشتر در زمینه های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اســت گفت: هدف از تشکیل تعاونی دهیاران در 
روستاها، درآمدزایی خود کفایی و کاهش هزینه های اجرایی و افزایش کیفیت فنی 
پروژه ها  و به طور کلی مشارکت دهیاری ها در بخش های عمرانی و خدماتی است.

* استفاده حداکثری از توانمندی های دهیاری های استان
وی تصریح کرد: اســتان همدان با دارا بودن 9 شهرســتان و 10۷3 روستای 
دارای ســکنه، یکی از مستعدترین مناطق و اســتان های کشور برای استفاده از 
توانمندی ها و ظرفیت های تعاونی های دهیاری است.مدیر کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی افزود: این استان با بهره گیری ازشرکت تعاونی دهیاران که از سال 84 تا 
92 شکل گرفته  توانسته است خدمات قابل توجهی را به اهالی روستاها ارائه داده 
و چنان چه این شرکت ها دارای امکانات، تجهیزات و منابع مالی متناسب با حوزه 
عملکرد خود دریافت کرده و در اختیار داشته باشند، قادر به ایجاد تحولی بنیادی و 

جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر خواهند شد.
وی افزود: در  مجموع در اســتان همدان 25 تعاونی دهیاری مشغول فعالیت 
است که با توجه به پراکندگی روستاها و میزان جمعیت، در هر شهرستان 2 الی 3 
تعاونی دهیاری وجود دارد که این تعاونی ها از نظر حقوقی زیر مجموعه قوانین و 
دستورالعمل  های بخش تعاون بوده و از نظر عملکرد و ارائه خدمات با فرمانداری ها 
همکاری می کنند به صورتی که همه ســاله با برگزاری مجمع عمومی ســاالنه، 
گزارش های مالی و عملکرد شرکت توسط هیات مدیره منتخب به اعضای مجمع 
که دهیاران روستاهای عضو می باشند ارائه می شود و اعضا از طریق این گزارش ها 

در جریان امور مالی و اجرایی شرکت قرار می گیرند.
* تقدیر از تعاونی های برتر همدان

مدیر تعاون اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان نیز بیان کرد: در 
حال حاضر 1 هزار و 10۷ تعاونی فعال در استان داریم که 12 هزار و 65۷ فرصت 

شغلی از این محل ایجاد شده است.
از اســتان همدان هم 3 شــرکت تعاونی فاران شــیمی تویسرکان در بخش 
تعاونی هــای صنعتی، شــرکت تعاونی دهیاران بخش جــوکار مالیر در بخش 
تعاونی های دهیاری و شــرکت تعاونی پاک فن بخار همدان به عنوان شــرکت 
تعاونی حامی محیط زیســت پایدار )تعاونی سبز ملی( به عنوان موارد برگزیده در 

سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.
* جزئیات اجرایی سامانه کارا

توصیفیان در خصوص ســامانه کارا گفت: براســاس مصوبه شماره 3۷59۷ 
مورخ 96/3/31 ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راســتای اجرای ماده 5 
تصویب نامه کارگروه منتخب ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابالغیه شماره 
96/139003مورخ 96/5/8 بانک مرکزی ج.ا.ایران مبنی بر ارائه تســهیالت به 
طرح های اشــتغالزا ذیل برنامه اشتغال فراگیر از منابع بانک های عامل منتخب و 
همچنین بر اســاس بند )ب( مواد 8 و 9 تصویب نامه شماره 103898/ت 54691 
مــورخ 21/8/96 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
توســعه و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع 
صندوق توســعه ملی، ســامانه حاضر به منظور تسهیل در فرایند ارائه تسهیالت 
در اختیار ســرمایه گذاران و کارآفرینان است. ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی، 
منوط به داشتن مجوز مشاغل خانگی است. متقاضیانی که مجوز فوق را دریافت 
نکرده اند، الزم اســت قبل از ثبت نام در سامانه کار برای دریافت مجوز به سامانه 
مشاغل خانگی مراجعه کنند.توصیفیان شرایط انتخاب تعاونی برتر را چنین بیان 
کرد: تعاونی ها می توانند موفق به کسب رتبه برتر استانی شوند که حداقل 3 سال 
از فعالیت آن ها گذشته باشد، زیان ده نباشند، استانداردهای تولید و خدمات رعایت 
کرده باشــند، کارکنان آنها از مزایای قانونی و بیمه برخوردار باشند، در زمان ثبت 
نام فاقد پرونده قضایی باشــند، دارای صورت های مالی مستمر و ساالنه باشند و 

مدیران تعاونی دارای شهرت و حسن سابقه اجرایی باشند.

گزارش عملکرد اداره تشکل ها در شش ماه نخست سال97

* توضیح:مطابق تعهدات سازماني برنامه ساالانه که به شرح ستون دوم جدول باالست در ماه نخست سال 139۷ حدود 50 درصد عملکرد مورد انتظار پیش بینی شده است)ستون 
چهارم(، تاسیس نماینده کارگران و تاسیس شورا و برگزاری دوره آموزشی به ترتیب 100 ، ۷5 و 64 درصد است که با توجه به انتظار و تعهد 50  درصدی در نیمه اول سال، بیش از انتظار 
محقق شده است. تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی تاسیس انجمن صنفی کارگری به ترتیب 1۷ و20 درصد محقق شده و علت آن است که وزارتخانه با توجه به عملکرد بیش از انتظار 
این اداره کل در ســال قبل، آمار عملکرد مورد انتظار در ســال جاری را حدود 90 درصد افزایش داده ولی متاســفانه تا این تاریخ درخواست ها در این استان کاهش داشته و تجدید انتخابات 

کلیه تشکلهای کارگری وکارفرمایی  3۷ درصد انجام شده وتا حدودی کمتر از عملکرد مورد انتظار است.
* جمع بندی:از ابتدای سال، 1۷ تشکل جدید تاسیس شده و 20 تشکل نیز تجدید انتخابات شده است. بنابراین عملکرد این اداره به ترتیب برای تاسیس نماینده کارگران و تاسیس 
شورای اسالمی کار و برگزاری دوره آموزشی در 6 ماهه نخست سال بیش از انتظاراست اما تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی وانجمن صنفی کارگری به علت آن که طبق ماده 1۷8 قانون 

کار نمی تواند جبری باشد فعال کامال محقق نشده و عملکرد 6  ماهه کمتر از برنامه کاری است.
آمار عملکرد اهم وظایف حوزه امور اجتماعی 6 ماهه اول سال 1397

برنامه های فرهنگی اجرا شده در 6 ماهه اول سال 97

گزارش عملکرد اداره بازرسي کار نیمه اول سال 1397

4۷9 کمیته حفاظت فني و بهداشت کار در کارگاه هاي مشمول قانون کار استان تشکیل شده است که آمار وضعیت عملکردي آنها به شرح جدول زیر مي باشد:

در بخش آموزش ایمني کارگران و کارفرمایان نیمه اول سال 139۷ عملکرد به شرح جدول زیر مي باشد:

آمار حوادث ناشي از کار در  دوره زماني 6 ماهه به شرح جدول زیر مي باشد:

555 درخواست تایید صالحیت مسئول ایمني کارگاه ها به اداره کل واصل شده است که پس از بررسي نتیجه به شرح زیر اعالم مي شود:

استان همدان داراي 1۷ بازرس کار مي باشد که در 8 شهرستان فعالیت می کنند. در نیمه اول 139۷، 2415 بازرسي ادواري و 1315 فقره بازرسي موردي از کارگاه هاي مشمول قانون 
کار استان انجام شده است که جزییات بازرسي ها به شرح زیر مي باشد:

در مشاغل سخت و زیان آور به منظور بررسي درخواست متقاضیان استفاده از این قانون در نیمه اول سال 139۷، 18 جلسه کمیته بدوي و 3 جلسه کمیته تجدیدنظر 
تشکیل شده است که آمار عملکرد رسیدگي به درخواست متقاضیان در کمیته هاي بدوي و تجدید نظر به شرح زیر است:

6۷3 درخواست فردي شامل 2688 عنوان شغلي از 1539 کارگاه تولیدي و 2 درخواست گروهي شامل 248 عنوان شغلي از 2 کارگاه تولیدي  واصل شده است که پس از بررسي در 
کمیته، 536 درخواست فردي بالغ بر 1963 عنوان شغلي از 1380 کارگاه و 2 درخواست گروهي با ۷۷ عنوان شغلي مورد تایید قرار گرفته است.95 درخواست فردي شامل 1۷3 عنوان 

شغلي از ۷0 کارگاه تولیدي به کمیته تجدیدنظر ارسال شد که پس از طرح در کمیته 55 درخواست فردي با 103 عنوان شغل از 38 کارگاه تایید شده است.
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صدای بلند یک دست

اگــر »محمد گمار« را ببینی، باور می کنی 
که یک دســت چــه صدایــی دارد و چقدر 
تواناســت برای باالبردن هر آن چه تصورش 
را بکنــی. محمد پای پله هــای بنای آرامگاه 
رضی الدیــن آرتیمانی در تویســرکان برای 
بیســت و دومین بار می خواهــد باال برود و 
بازگردد که به او می رســم. گرفتن عکس از 
بنای آرامگاه به شــکل اتفاقی موجب دیدارم 
با محمد گمار شــده اســت. او می گوید برای 
تمریــن، این پله ها را باال و پایین می رود. 35 
پله در هر مرتبه با نفس ها و قوت یک دســت 
او طی می شــوند. محمــد می خواهد رکورد 
باالرفتــن از پله های یکی از برج های جهان 
را به نــام خودش ثبت کند و بــرای این کار 
آن قــدر انگیزه دارد کــه از حداقل امکانات 

تمرینی بهره ببرد.

 محمد 26 ساله از دوقلعه���
پــای حرف های محمــد گمار پس از طی 
کردن آخرین پله ها می نشــینم. ســرعت او 
بیشــتر از من اســت و نفس هایم را به شماره 
انداختــه. کنــار مزار رضی الدیــن آرتیمانی 
صدایش را ضبط می کنم هم در گوشی تلفن 
همراه و هم در حافظه ام. محمد آرام، شمرده 
و با لبخند حرف می زند. او می گوید: 26 سال 
سن دارد و اهل روستای دوقلعه در شهرستان 
تویسرکان اســت. معلولیت محمد مادرزادی 
بوده و فاقد یک دســت و دو پای کامل است. 
درس را تا آســتانه گرفتــن دیپلم پیش برد تا 
آن که با آسایشــگاه خیریه کهریزک آشنا شد 

و به آن جا رفت.

 برج میالد آغاز داســتان ���
پله نوردی

پس از مدت 5 ســال اقامت در آسایشگاه، 
شــنیدن جملــه ای با مضمــون باالرفتن از 
پله های برج میالد در آسایشــگاه کهریزک، 
برای محمد انگیزه ای شد تا او در آذر 92 پس 
از یــک تمرین 8 ماهه و مــداوم با راهنمایی 

مربی خــود تصمیم به باالرفتــن از پله های 
بــرج بگیرد. محمد در موعــد مقرر با حضور 
عکاسان رسانه های خبری باالرفتن از پله ها 
را آغاز کــرد و با طی کردن 1866 پله در 40 
دقیقه یک رکورد ملی را به نام خود ثبت کرد. 
خبرگزاری ها و روزنامه ها از رکورد او نوشتند 
و مسئوالن با محمد عکس یادگاری گرفتند. 
محمد به یک برنامــه تلویزیونی هم دعوت 
شد اما همه این اتفاق ها در همان سال 1392 

پایان گرفت و  دیگر حمایتی از او نشــد.

 انتظــار حمایت از هیات ���
ورزش های معلوالن

انتظار مــی رود فدراســیون ورزش های 
جانبــازان و معلولیــن و بــه تبــع آن هیات 
ورزش هــای جانبــازان و معلولین اســتان 
همدان بــا توجه به وضعیــت محمد گمار از 
تالش او برای دســتیابی به رکوردهای ملی 
و بین المللــی حمایت کننــد. با آن که تمرکز 
محمد روی پله نوردی است اما با ورزش های 
کوهنوردی و شــنا نیز آشناســت. محمد در 
ورزش شنا توانسته در مسابقات ملی شرکت 
کنــد و رتبه بیاورد. بنابرایــن انتظار حمایت 
توســط هیات ورزش های معلولین اســتان 

خواسته ای بحق است.
آوردن محمــد به محل تمرین به شــکل 
شخصی توســط پدر انجام می شود و در این 
بین نبودن حداقل امکانات تمرین و شــرایط 

سخت موجود، کار را مشکل کرده است.

 فتح برج های جهان���
محمد گمار در حــال حاضر هدف خود را 
بر فتح برج های جهــان همان ها که برایش 
مقدور باشــد و امکانش را فراهــم بیاورند، 
گذاشــته اســت و می گویــد همــه هدفم 
افتخارآفرینی برای کشــور عزیزمان ایران 
اســت و امیدوارم با دعای خیر مردم بتوانم به 

این موفقیت مهم دست پیدا کنم.
پیدا شــدن یک اسپانســر مالی برای فتح 
یکی از برج های آســیایی یا جهانی می تواند 
هدف محمــد گمار را دســت یافتنی کند. او 
بــرای ایــن کار در حدود یک ماه اســت که 
هر روز تمریــن می کند. باال رفتن از پله های 
آرامگاه رضی الدین آرتیمانی در تویســرکان 
به همیــن دلیل اســت. به گفتــه گمار اگر 
اسپانســر گفته شــده کارهای هماهنگی را 
تاییــد و انجام دهد هدف آتــی، فتح یکی از 

برج های کشور مالزی است. 

فرزاد سپهر         ���
روزنامه نگار

از نمایش »ورود آقایان ممنوع« به کارگردانی منیژه احمدی در 
همدان یک هفته گذشــته و با استقبال بی نظیر مردم روبه رو شده، 
اســتقبالی که حتی بازیگران این نمایش را غافلگیر کرده اســت. 
این نمایش به طور کلی خود یک اثر اجتماعی از نگاهی مســتقل و 
مســتقیم برای بازگویی حرف هایی انتقادی درباره حال و روز زنان 
ایرانی است. نمایش وجوه مختلفی دارد که جنبه انتقادی آن بیشتر 

از سایر داشته های آن به چشم می خورد.
نکته دیگر آن که شــخصیت پردازی ها عنصری بسیار مهم در 
نمایش »ورود آقایان ممنوع« اســت، زیرا به روایت مسائلی چون 
فقــر، ازدواج، روابط جمعی و جنبه های نقادانه از طریق بازی خوب 
بازیگران می پردازد تا جامعه ایرانی به مراتب بیشــتر از گذشته به 

درک شرایط واقعی خود بپردازد.

* درد جامعه به دنبال گوش شنوا
منیژه احمدی کارگردان این نمایش در اولین تجربه کارگردانی 
خود به خبرنــگار جام جم می گوید: در واقع شــخصیت های این 
نمایش می کوشــند تا در شــکل اجرایی که از سوی کارگردان اثر 
بــه آن ها داده می شــود ناهنجاری ها، واقعیــت ملموس و تکرار 
روزمرگی هــای خود را با همه آنچــه که در توان دارند برون ریزی 
کننــد و جامعــه را متوجه این موضوع ســازند که همیشــه برای 
تصمیم گیری و صحبت فرصت نیســت و باید هر چه زودتر گوش 

شنوا پیدا کرد.
این کارگردان ادامه می دهد: این اثر تالش دارد بیشــتر از آنچه 
شــرح ماجرا بدهد با کمی ســختگیری در مقام منتقد بنشیند و با 
مخاطب و مسئوالن مربوط به مسائل اجتماعی به گونه ای صحبت 
کند. بنابراین این تصمیم ســبب خواهد شــد آن ها بدانند رویکرد 
مستقیم برای حل مشکل، گاهی مثمرثمر و در مقابل، زمینه سازی 
مســائل فرهنگی و اجتماعی با در نظر گرفتن ســایر موارد مهم در 
تمامی زمان ها با لحنی متمایز نسبت به گذشته می تواند بیشترین 
تاثیر را در حل مشــکل برای افراد مربوط به آن حوزه فراهم آورد 

حتی اگر مدت زیادی طول بکشد.

* نقش محوری سرور
بهاره جلیلیان که نقش ســرور را در این نمایش دارد می گوید: 

سرور زنی اســت که بسیار عاشق اســت، زنی روشنفکر، شاعر و 
نویســنده که پــس از اتفاقاتی که زیر تیغ سانســور رفت به زنی 

گوشه گیر تبدیل می شود و سکوت اختیار می کند.
ایــن بازیگر عنــوان می کند: من وقتی به ســرور فکر می کنم 
برایش اشــک می ریزم، چرا که او می خواهد عاشقی کند، شیطنت 
کند، هیجان دارد، خالقیت دارد اما این زن مجبور به ســکوت شده 

است و این سکوت چقدر دردناک است.
جلیلیان با اشــاره به اینکه ســرور در عین عاشقی به جایی رفته 
که ورود آقایان ممنوع اســت می گوید: اهمیت ماجرا در این است 
که همه زن ها از تنهایی و بی پناهی می ترســند با توجه به تنهایی 
در برابر تماس های تلفنی مرد مزاحم مقاومت نمی کند و آن ماجرا 

اتفاق می افتد.

* نازی، بخشی از زندگی بازیگر
صالحه اســدی کــه نقش نــازی را بازی می کنــد، در مورد 
شخصیت پردازی نقش خود می گوید: پرداختن به شخصیت نازی 
برای من ســخت بود. نمی دانســتم نازی اهل کدام منطقه از شهر 
است، چه لهجه ای دارد و از چه قشری است، اما تالش کردم خودم 
را به نازی نزدیک کنم و حاال نازی بخشی از زندگی من شده است.

ایــن بازیگر ادامه می دهد:نازی یــک دختر پاکدامن، مودب و 
محجوب است که مورد تایید اهالی محل است، اما به دلیل بیماری 

پدرش مجبور می شود، تن به صیغه بدهد.
وی در پاســخ به این ســوال که هر دختری هــر جای زندگی 
نیاز به پول داشــت باید تن به این کار بدهد پاســخ می دهد: نازی 
همه زندگی اش را در خانــواده اش می بیند، در زنده ماندن پدرش 
و بــه همین دلیل تمام ظرفیت خودش را برای نجات پدرش خرج 
می کند به هیچ نتیجه ای نمی رســد و در نهایت مجبور به این کار 
می شــود، هر چنــد در پایان نمایش می بینیم کــه نازی دوباره به 

آرایشگاه سرور بر می گردد.
این بازیگر نازی را قربانی ســه مــرد می داند، نامزدش که او را 

رها کرده، پدرش که بیمار اســت و مردی که او را صیغه می کند.

* قربانی تعصب خانواده
باران عرفانــی بازیگر نقش دولت زنی برخاســته از تعصبات 
ســنتی در خانواده، در خصوص این نقش می گوید: دولت دختری 
پیر شــده در خانواده ای متعصب و ســنتی اســت که قربانی پدر و 
برادرانی شــده که معتقد هســتند دختر نباید از خانه بیرون برود و 

نباید کسی او را ببیند.
عرفانی در خصوص شــخصیت پردازی برای دولت می گوید: 

دولت لهجه خاصی نداشت و این پیشنهاد خودم بود که به او لهجه 
و زبــان ترکی اضافه کنم تا تاثیرپذیری بیشــتری برای مخاطب 

داشته باشد.
وی می گویــد: دولــت محکــوم به خدمت کردن به پســران 
خانواده اســت و هرگز به حضورش اهمیتی داده نشده بود و وقتی 
هنجارشــکنی برادر و عروس خانواده را می بیند، تلنگری می شود 
تا سکوت چندین ســاله اش را بشکند و به فضای موجود اعتراض 
کند، به اینکه اجازه تحصیل نداشته، اجازه انتخاب پوشش نداشته 
و حاال برادرش براحتی پا روی ســنت های خانواده گذاشته و جایی 

می گوید که همه غیرتتان برای من بود.

* بازیگر رنج های مادر
مریم واالمقام ایفاگر نقش مــادر می گوید: ابتدا مردد بودم که 
این نقش را بازی کنم چرا که از نظر ســنی با من فاصله داشت، اما 
بعــد از خواندن متن و همزاد پنداری با نقــش تصمیم گرفتم این 

نقش را بازی کنم.
واالمقام در خصوص این نقش می گوید: مادر، زنی اســت درد 
دیده، زجرکشــیده و زنی مهربان که بدون داشــتن حامی توانسته 
3 دختــر را بزرگ کند و پرورش دهد، زنی که با شــرافت تمام در 

خانه های مردم کار می کند تا درمانده نباشد.
این بازیگر می گوید: با نقش مادر زندگی کردم و تک گویی های 
آخر او اوج دردهای اوست، حرف هایی که سال ها بر دل داشته، اما 
به زبان نیاورده بود. بســیاری از زنان با آن همزاد پنداری کردند و 

ایمان دارم بخشــی از زنان این جامعه با آن درگیر هستند.

* در حصار متعصبانه افکار
محبوبــه حســینی بازیگری اســت کــه نقش همســری از 
خانواده ای مذهبــی را بازی می کند. وی می گویــد: من معتقدم 
تمامی نقش های نمایش »ورود آقایان ممنوع« زن هایی هســتند 
 که هرکدام به نوعی در حصار افکار پوســیده و متعصب خودشــان 
حبس شده  و عذاب کشــیده اند، اما تمامی صحنه ها در برهه ای از 
زندگی آن ها شــکل گرفته و آن ها را وادار به طغیان کرده اســت. 
زنانــی که باور کرده اند به دنیا آمده اند تا لحظاتی که بر آنان دیکته 

شده را به اجرا در بیاورند.

* درگیر تجمل ها
بازیگر نقش عفت ســادات معتقد اســت: این زن ها هستند که 
خود را در یک حصار حبس کرده اند و عفت ســادات خود را درگیر 
تجمالت زندگی کرده اســت و تمام دغدغه اش این است که حاج 

آقا از او راضی باشد.

* زندگی باالتر از محدودیت ها
آزاده ســیمایی بازیگری که معلولی جســمی است و در همین 
نقــش بازی می کند با زبانی شــیرین و گویا بــه خبرنگار جام جم 
می گویــد: آزاده با تمام محدودیت هایــی که دارد و در خانواده ای 
مذهبی متولد شده، دوست دارد همانند دختران امروزی به خودش 

برسد و دخترانگی داشته باشد.
وی می گوید: معلولیت از نظر من محدودیت نیســت همانطور 
که در زندگی حقیقی من نبوده اســت، اما آزاده در نمایش بشــدت 

تحت کنترل مادر اســت و با او برخوردی کودکانه می شود.

* نگاه بسته به زن
رهــا صحبتی که نقش عــروس را ایفا می کند در خصوص این 
نقــش می گویــد: مریم در حقیقت نماد تقابل دو نســل، دو نگاه و 
رفتار اجتماعی اســت. وسیله ای برای آشکار شدن دید بسته و نگاه 

محدود دولت و امثال آن به جنس زن است.
صحبتی ادامه می دهد: دختری که حتی خارج از عرف و شــرع 
مرتکب خالفی نشــده اســت، اما در برابر نگاه بســته و متعصب 

خانواده دولت دختری ناخلف شناخته می شود.
این بازیگر با اشــاره به ســاده دل و صادق بــودن مریم عنوان 

می کند: مریم خود را مورد سرزنش نمی بیند و فکر می کند خالفی 
مرتکب نشــده است اما از نگاه آنان حتی باید از شهر فرار کند.

* در آرزوی شادی پدر
نگیــن ورمرزیاری در خصــوص نقش دختــر می گوید: گلی 
دختری اســت که  از سن 13 یا 14ســالگی پدرش به زندان رفته 

است و این موضوع باعث پرخاشگری او شده است.
ورمرزیاری ادامه می دهد: گلی دختری مقاوم و زرنگ است اما 
در عین حال بشــدت طرفدار پدر است و  دلش می خواهد هر طور 

شده حتی برای چند ساعت پدرش را خوشحال کند.

* ازدواج بر اساس یک عرف
بهنــاز احمدی که نقش زیبا را در ایــن نمایش به عهده دارد و 
آخرین نفری اســت که بــه روی صحنه می رود در خصوص نقش 
زیبا می گوید: زیبا دختریست بی هدف از ازدواج که با اصرار خانواده 
ازدواج کرده و در این ازدواج عشــقی وجود نداشته و بر اساس یک 
عرف ازدواج کرده و سال هاست که بین آن ها طالق عاطفی اتفاق 

افتاده است.
ایــن بازیگر در پایان می گویــد: اغلب این زنان در جامعه وجود 
دارند که متاسفانه در نهایت یا به اجبار داخل یک زندگی هستند، یا 

رو به اعتیاد می آورند یا درگیر روابط متعدد می شوند.

تماشای یک بند از نگرانی های زنان سرزمینم
سمیرا سبزی- ���
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