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ود خواهم کرد وژه تاالر فجر ور در پر
فرماندار همدان: شهرداری موظف است برای 
یخی از میراث فرهنگی  ساخت وساز در بافت تار
استعالم بگیرد

گزیدهها

یادداشتسردبیر

هتل نیمه کاره علیصدر 
همچنان مانع ثبت جهانی غار

رئیس میراث فرهنگی کبودراهنگ: 
غار علیصدر و غار سراب به صورت مجموعه هستند

و این را هم باید پیگیری کنیم که شاید مجوز بهره برداری 
معدن در کنار غار سراب تمدید نشود

انتظار برای خروج آفرودسواری 
همدان از کژراهه

»آفرود«، واژه ای انگلیســی اســت که بهترین ترجمه برای آن »بیراهه« 
اســت. از همین رو به معادل فارسی آفرود، بیراهه نورد هم می گویند. یعنی 
خروج از مســیرهای همیشگی و جاده های آسفالته و رانندگی در زمینی که 
جاده ای در آن وجود ندارد. »سافاری« نیز که به »وحش گشت« مشهور است 
شــامل، بیابانگردی و دشت گردی و نوعی از فعالیت طبیعت گردی با وسیله 
است که برای انجام آن اغلب از ماشین های دو دیفرانسیل استفاده می شود. 
این روزها ســافاری و آفرودســواری به عنوان یک ورزش شناخته شده و به 
عقیده بسیاری، گران ترین ورزش دنیاست اما همین ورزش با توجه به همه 
دردســرها و هزینه هایش، این روزها مشکالتی را نیز برای محیط زیست به 

خصوص مناطق شکننده و حساس کوهستانی همدان ایجاد کرده است.

وهش ونا و ضعف پژ کر
همه گیری بیماری کرونا در کشــور عالوه بر زندگی عادی مردم بسیاری از 
مشــاغل و حرفه ها را تحت تاثیر قرار داد؛ گردشگری، فرهنگ، هنر، ورزش و 
فعالیت های خدماتی بیشترین آسیب را از این بیماری دیدند. اگرچه اندکی از 
مردم و سوداگران در حوزه خدمات واسطه گری از فرصت کمبود مواد و برخی 

کاالها استفاده کردند و با باالبردن قیمت ها به نان و نوایی رسیدند.
به نظر می رســد حوزه فرهنگ از بیماری کرونا بیشتر آسیب دیده است. 
کنسرت ها تعطیل شد، هیچ تئاتری روی صحنه نرفت، انجمن های ادبی غیر 
فعال و نمایشــگاه ها به تعطیلی کشانده شدند و اهالی فرهنگ خانه نشین 

شده و از فعالیتشان باز ماندند.
هرچنــد برخی از آن ها فعالیت خود را به فضــای مجازی معطوف کردند 
امــا می دانیم فضای مجازی هرگز نمی توانــد جایگزین فعالیت فرهنگی در 

بستر جامعه باشد.
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ده ویـژه

پرون

ونا به موسیقی خدمت بکند شاید کر
در طول تاریخ، جز در مواردی انگشت شــمار بیشتر 
حاکمــان بر مردم و این ســرزمین، روی خوشــی به 
موسیقی؛ این نماد بشریت نشان نداده و چه بسا آن را 
ممنوع کرده اند.بنابراین جای هیچ نگرانی از بابت خود 
موســیقی وجود ندارد به خصوص این که از صد ســال 
گذشته آن چه از گذشتگان به صورت شفاهی و مکتوب 
به جای مانده و روایت شده ثبت و آرشیو شده است.

آن چه نگران کننده اســت، دست اندرکاران موسیقی هســتند که همواره 
در شــرایط گوناگون آســیب پذیر بوده و هســتند. اکنون کــه جهان درگیر 
ویروس کرونا شــده است و بسیاری از مشــاغل مهم جامعه را به مخاطره 
انداخته، جامعه موســیقی اعم از معلمین، مراکز آموزشــی، تولیدکنندگان 
و پیشکســوتان همگی در معرض آســیب جدی هستند.در چنین شرایطی 
بســیاری از مراکز غیر انتفاعی و خصوصی آســیب خواهنــد دید و تاکنون 

هم یا به طور کامل و یا با درصد باالیی تا مرز ورشکستگی پیش رفته اند.
متاســفانه تاکنون کمترین توجــه و تدبیری برای حمایت از این بخش 
جامعه انجام نگرفته، چراکه دولت و متولیان امر درگیر مســائلی هستند که 

فرصتی برای پرداختن به این امور را نداشته و نخواهند داشت.
در ســال های گذشــته بــدون کرونا هــم مراکز فرهنگی و آموزشــی به 
خصوص آموزشگاه های موســیقی، تئاتر، نقاشی و مانند این هیچ گاه مورد 
لطــف و حمایت از طــرف وزارتخانه یا ارگانی نبوده اند که امروز که شــرایط 

بحرانی شده انتظار یاری داشت.
به قول سعدی: 

به خیر تو امید نیست، شر مرسان 
بنابراین بدون گله مندی و انتظار از طرف مســئولین و بازگویی مشکالت 
حاصل از ویروس کرونا که بر همگان آشــکار اســت و همه اقشــار جامعه 
آن را بــه خوبــی لمس کرده اند، از زاویه ای دیگر هــم به این رویداد جهانی 

می شود، نگریست.
ویــروس کرونــا خدماتی کــرده که هرگــز تصورش هم نمی شــد کرد. 
کارخانه هــای عظیم و آالینده این روزها کمتر به محیط زیســت صدمه وارد 
می کنند، جهان در حال بازسازی خود است، تاالب ها، دریاچه ها و دشت های 

فراوانی دوباره احیا می شوند، هوای تازه به مشام می رسد.
در حوزه موســیقی هم خیلی از جریان ها که در سال های اخیر به شدت 
در تخریــب ذائقه شــنیداری مردم نقش داشــته اند، در حوزه های دیگری 

سرگرم کاسبی هستند.
امروز اگر کســی عالقمند و دلســوز موسیقی باشــد خودش راهش را 

خواهد یافت.
امیدواریــم ویروس کرونا بــه همان اندازه که به محیط زیســت حیاط 
دوباره می بخشــد، به درخت کهنسال موسیقی ایران، نماد تاریخ، فرهنگ و 

تمدن ایرانیان نیز خدمتی بکند.

نگاه

با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان بهار صورت گرفت:

وستای پرلوک  مدرسه ۹ کالسه بنیاد برکت ر
بهار افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوساری مدارس استان همدان، مدرسه 
طرح برکت روســتای پرلوک بهار با حضور فرماندار، امام جمعه صالح آباد، 
مدیرکل نوســازی مدارس اســتان همدان، نماینده بنیاد برکت در اســتان 

همدان و سایر مسئوالن ادارات شهرستان افتتاح شد.
مدرسه طرح برکت روستای پرلوک بهار با حضور فرماندار، امام جمعه  صالح 
آباد، مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان، آقای چهاردولی نماینده محترم 

بنیاد برکت در استان همدان و سایر مسئوالن ادارات شهرستان  افتتاح شد.
در این مراســم فرماندار شهرســتان بهار گفت: امروز شاهد حرکت های 
خوب فرهنگی و اقتصادی از محل عنایات ویژه رهبر معظم انقالب در مناطق 
محروم هستیم که در این شهرستان نیز یکی از آن ها به ثمر رسیده است.

»احسان قنبری« از مسئولین بنیاد برکت در خواست کرد تا زمینه تامین 
اعتبار و ســاخت مدرسه بنیاد برکت  12 کالسه شهرک فرهنگیان شهرستان 

بهار که به صورت نیمه کاره رها شده را فراهم آورند.
»محمد حسین مرادی« مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
همدان نیز در این آئین گفت: این مدرســه دارای 10 کالس اتاق اســت که از 
محل اعتبارات بنیاد برکت وابســته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با 
زیربنای 642 مترمربع و اتاق با اعتباری معادل دو میلیارد تومان  از سوی بنیاد 
برکت تامین اعتبار و توسط نوسازی مدارس استان همدان احداث  شده است.

خبــــــــــر

ونا کر

دو شعر از قاسم امیری �
 میکروبی نازل گشت

گوش و هوش 
و عقل چاق را پوشید

وجهش یافت
پس شناسنامه ی ابلیس گرفت

کنون 
از هر قلعه

و طلسم
و خطبه ای

می گذرد 
مگر از پرچین دختر رز

مرگ
بی رعدوبرق

بی قهرمان
بی حماسه

مرگ در آستین یک سالم; 
به دنیا آمد

لب طاقچه
دم دست نشست...

در شب اکنون 
مرگ زیر قیمت است

شعـــــر

ونده ویژه پر
از اوایل اســفندماه ســال 
گذشــته که موضــوع آلودگی 
جهانی با ویروس کووید 19 یا 
همان کرونا اعالم و رســانه ای 
شــد تا امــروز که حــدود 8 
مــاه از این اتفــاق می گذرد، 
در راســتای آن، پیامدهــای 
بی شــمار و زیان بــاری را در  حوزه هــای مختلــف 
شــاهد بوده ایم. در ایران با توجــه به پیکره ضعیف 
و بیمــار اقتصاد، آســیب های اقتصــادی حاصل از 
کرونــا ویروس و قرنطینه های متواتر ناشــی از آن، 
بیش از پیش نمایان شــده اســت. در این میان و 
تاکنون بخش فرهنگ و هنر نیز صدمات بی شماری 
را متحمل شــده و می شود. هنر همواره در بحران ها 
و شرایط سخت در کنار مردم قرار گرفته و سعی در 
انتقال مفاهیم واال و بیان آالم جامعه داشــته است. 
اما در شــرایط کنونی، فرهنگ و هنر، خود قربانیان 
بــزرگ بحران اخیر هســتند. از آن جا که به گمان ما 
هنر همچون گوهر شــب چراغی اســت که بشر برای 
ادامــه راه و دوام و بقا در برابر آالم و دشــواری های 
زندگی به آن نیازی مبرم دارد و اکنون با وجود تداوم 
فاصله گذاری های اجتماعی با بحرانی اساسی روبرو 
اســت بر آن شدیم تا با چند هنرمند همدانی در این 

باره به گفتگو بنشینیم که در ادامه می خوانید.
سال های سال تدریس تا توقف آموزش �

»احمد فتوت« متولد ســال 1322 و لیســانس 
هنرهای تجســمی از دانشکده هنرهای زیبا است و 
عالوه بر کســب مدرک درجه یک هنری در رشــته 
نقاشــی، تربیت صدها هنرجو در رشــته نقاشــی را 
بر عهده داشــته و در حال حاضر مدرس دانشــگاه 
آزاد اســت. از فعالیت های این هنرمند، تاســیس 
هنرســتان گرافیــک و معماری در اســتان همدان، 
برپایی بیش از 20 نمایشــگاه انفرادی و شرکت در 
18 نمایشگاه گروهی اســت که می توان به منتخب 
نمایشــگاه گروهی در آلمان ســال 1369، منتخب 
10 نقاشــی ایرانــی در نمایشــگاه بین المللی کانادا، 
منتخب لوح تقدیر در نمایشــگاه گروهی مشهد در 
سال 1371، منتخب دوســاالنه هفتم موزه هنرهای 
معاصر تهران در ســال 1386 و ... اشــاره کرد. این 
هنرمنــد همدانی درباره تأثیر کرونا ویروس در کار و 
معیشــت خود می گوید: من در این ترم پاییز ناچار 
شــدم تدریس در دانشــگاه را لغو کنم. از طرفی در 
زمینه آمــوزش خصوصی نیز کالس ها را به طور کل 
تعطیل کردم و این دوری و تعطیلی شــاگردهایم را 
به ویــژه از نظر روحی تحت تأثیر قرار داده اســت. 
فتوت اضافه می کند: البته بچه ها کارهایشان را برایم 
می فرســتند اما آموزش از راه دور در حوزه نقاشــی 
چندان کارســاز و قابل اجرا نبوده و عمال امکان پذیر 
نیست زیرا در نقاشــی روش تدریس من این گونه 
اســت که مرحله به مرحله به کار شــاگردانم نظارت 
می کنم تا اگر اشتباهی هست در حین کار رفع شود 

اما به صورت آنالین این امکان وجود ندارد.
عوارض روحی ناشی از قرنطینه �

فتــوت در خصوص احــواالت روحــی خود در 
ایــن دوران می گوید: تعطیلی کالس ها و کم شــدن 
ارتباطم با شــاگردانم از ســویی و ماندن اجباری در 
منزل روحیه ام را تحت تأثیر قرار داده است زیرا در 
خانه ماندن و کاهش روابط اجتماعی افســردگی ها 
و خمودگی های خــودش را به دنبــال دارد. این که 
ســاعات زیادی از شــبانه روز را در خانــه مثال روی 
نقاشــی هایم کار کنم امکان پذیر نیست و الاقل این 

انگیزه در من وجود ندارد با این حال ســاعاتی را به 
این کار اختصاص می دهم.

هنرمند نیاز به حمایت دارد آقایان! �
از فتوت می پرســم کــه آیا نهادهــای فرهنگی 
از جمله وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اقدامات 
خاصــی را در راســتای حمایت از شــما بــه عنوان 
هنرمندی که با اســتفاده از هنر خــود امرار معاش 
می کنید انجام داده اســت که او پاســخ منفی داده 
و با اظهار تأســف می گوید: قرار بــود که این وزارت 
بــه هنرمندانی که با وجود این تعطیلی ها خســارت 
دیده اند مبلغ 5 میلیــون تومان کمک کند و من در 
این راستا فرم های مربوطه را پر کرده و به آدرسی که 
اعالم کرده بودند فرســتادم اما تاکنون خبری نشده 
است. فتوت با اشاره به آسیب های اقتصادی ناشی 
از کرونا و خســارات وارده به اصحاب فرهنگ و هنر 
می گویــد: برخی از آموزشــگاه های هنری، اجاره ای 
بــوده و بــا تعویــق و تعلیق کالس های آموزشــی، 
هنرمندان از پس این اجاره بها بر نمی آیند و ما انتظار 
داریم که دولت حداقل اجاره  آموزشگاه ها را پرداخت 

کند که این خسارات تاحدی جبران شود.
تأثیر کرونا بر خلق آثار هنری �

فتوت با اشــاره به این که هر رویداد و حادثه ای 
می تواند در نگاه هنری هنرمند اثر گذاشته و انعکاس 
آن در آثار او مشــهود باشد، می گوید: کرونا ویروس 
و شــرایط ایجاد شــده توســط آن نیز از این قاعده 
مستثنی نیست اما نه این که موضوع آثار جدید من 
کرونا باشــد اما به طور غیرمستقیم اثرگذار است و 
من در این فکر هستم که مردمان آسیب دیده از این 
جریان و صدمات وارد بر آن ها را به نوعی در کارهایم 
منعکــس کرده و پس از کرونا این کارها را در قالب 

نمایشگاه ارائه بدهم.
نقش هنرمند در کاهش آسیب های اجتماعی

این هنرمند و اســتاد نقاشــی در همدان با بیان 
این که مردمان بســیاری در این جریان آسیب هایی 
مانند اضطــراب، افســردگی و ماننــد آن را تجربه 
می کننــد بیان می کند: یکی از نقش ها و کارکردهای 
هنر، کاهش و التیام آالم جامعه است اما این نقش 
را فعــال نمی تواند ایفا کند زیرا اگر هم آثاری در این 
راســتا خلق شــوند، به دلیل وجود قرنطینه امکان 
نمایــش و ارائــه آن ها به مردم وجود نــدارد و این 

اتفاق به پس از کرونا موکول خواهد شد.
آموزش از طریق اسکای روم �

»کیــوان کاظمــی« متولد ششــم تیرماه 1356 
در همدان اســت. او خوشنویســی را نزد اســتادان 
متعددی آموخت و مــدرک فوق ممتاز در زمینه خط 
شکســته را از انجمن خوشنویســان ایران دریافت 
کــرد. کاظمــی سال هاســت در همدان بــه صورت 

تخصصی خط شکســته آموزش می دهد. او اکنون 
برای دریافت مدرک استادی در حال آموزش دیدن 
از اســتاد حیدری در تهران بوده هم چنین مســئول 
آمــوزش انجمن خوشنویســان همــدان و مدیر و 

مؤسس آموزشگاه خوشنویسی چلیپا است.
کاظمــی با بیان این کــه کرونا تأثیــر زیادی بر 
رشــته خوشنویسی داشته اســت می گوید: از آن جا 
کــه در آموزش خوشنویســی هنرجــو باید حرکت 
دست اســتاد را حین آموزش مشاهده کند آموزش 
از راه دور در ایــن رشــته تقریبــا نــه غیرممکن اما 
بســیار دشوار است در نتیجه استقبال هنرجویان کم 
شــده و باعث شــده حتی تعدادی از هنرجویان از 
ادامه کار منصرف شــوند. کاظمی با اشاره به این که 
آموزش آنالین مســتلزم صرف هزینــه بوده و برای 
همه اســاتید امکان پذیر نیســت توضیح می دهد: 
ایــن کار اگر بخواهیم با کیفیت و مناســب باشــد 
از طریق اســکای روم قابل انجام اســت زیرا بسته 
بــه تعداد هنرجویــان باید پنلی خریداری شــده و 
اشتراک ماهانه ای پرداخت شود از طرفی حتما باید 
ســایتی برای آن طراحی و تعریف شــود که آن نیز 
مستلزم صرف هزینه اســت. عالوه بر این ها هزینه 
خرید تجهیزاتی مانند دوربین فیلمبرداری نیز عالوه 
می شود ضمن این که هنرجو باید از کار تمرینی خود 
عکس گرفته و برای ما ارســال کنــد و ما نیز از آن 
اســکن بگیریم و روی پیرینت کار خود هنرجو غلط  
 گیری کنیم که همه این ها کار آموزش به این طریق 
را بســیار دشوار می کند مگر این که آموزش از طریق 
واتســاپ باشــد که آن هم کیفیت مطلوب را ندارد 
ضمــن این که هنرجو حداقل هفته ای یکبار نیاز دارد 
که قلمش تراشــیده شــود و خودش تا دوره ممتاز 

نمی تواند قلم بتراشد.
آموزش در انجمن خوشنویسان �

کاظمــی بــا اشــاره بــه کالس هــای انجمــن 
خوشنویســان می گوید: کالس های انجمن از طریق 
اسکای روم به نحوی که توضیح دادم در حال انجام 
اســت و در زمانی که محدودیت ها کم یا برداشــته 
می شــود نیــز کالس ها به صــورت حضــوری و با 
رعایت تمام پروتکل های بهداشــتی انجام می شود 
اما آموزشــگاه ها این امــکان را ندارنــد. کاظمی با 
بیان این که برخالف موســیقی که هنری شنیداری 
اســت، خوشنویســی هنری دیداری بوده و جذب 
عالقه منــدان و هنرجویان بــه یادگیری آن از طریق 
نمایشگاه ها صورت می پذیرد و اکنون که نمایشگاه ها 
و جشــنواره ها تعطیل شــده اند، این را نیز از دست 
داده ایم و خوشنویسان ما نیز  انگیزه الزم برای خلق 

و ارائه آثار خود را از دست می دهند. 
اداره ای منفعل �

کاظمی با انتقاد از این که از مجموعه خوشنویسان 
و هنر خوشنویســی هیچگونه حمایتی نمی شــود، 
می گوید: ما به لحاظ مالــی کوچکترین حمایتی از 
مجموعه ارشاد نداشته ایم البته وعده هایی در زمینه 
پرداخت وام مطرح شد اما مبلغ وام  مربوطه ناچیز 
و با بهره 18 درصد بود که این موضوع باعث انصراف 
اکثریــت از پذیــرش این وام شــد. کاظمی اضافه 
می کند: تنها حمایتی که از وزارت ارشــاد داشته ایم 
این بوده اســت که به مدت ســه مــاه بیمه ما را از 
صندوق اعتبار هنر پرداخت کرده اســت در حالی که 
انتظار می رفت که دولت وام های اشتغالی با بهره 4 
درصد ارائه دهد که آموزشگاه دارها بتوانند هم از عهده 
اقســاط آن بربیایند و هم بتوانند حداقل اجاره های 

عقب افتاده را با آن پرداخت کنند. 
دست درازی دولت در سفره آتلیه داران �

»مجیــد امدادی فرد« هنرمند عکاس همدانی و 
نایب رییس دوم اتحادیه عکسان و همچنین مدیر 
آتلیه هونام اســت. او نزدیک به 18 ســال است که 
عکاسی می کند. امدادی فرد با بیان این که با تعطیلی 
مراســم های مختلف بر اثر کرونا آســیب مهلکی به 
صنف آتلیه داران وارد شــده، می گوید: چندین سال 
اســت که عکس های پرســنلی را خود دفاتر دولتی 
مانند پلیس +10 می گیرند و امرار معاش آتلیه ها از 
ایــن کار بود که دولــت آن را از ما گرفت حاال هم که 
کرونا آسیب بیشتری به این شغل وارد کرده است. 
امدادی فرد ادامه می دهد: آتلیه های غیرمجاز در این 
شرایط کرونایی با دریافت هزینه ای پایین تر از ما، به 
مراســمات گوناگون می روند و به رغم درخواست های 
بی شــمار مــا، دولــت نظارتــی روی آن ها نــدارد. 
امدادی فــرد اضافه می کند: با این شــرایط تعدادی 
از آتلیه داران به شــغل هایی کاذب مانند کار کردن در 
اسنپ روی آورده اند و یا تعدادی جواز کسب خود را 

باطل کرده  یا تعدیل نیرو داشته اند. 
پیشنهاد تشکیل تعاونی �

امدادی فــرد در خصوص آموزش عکاســی نیز 
می گوید: تعداد هنرجوها در این شــرایط بسیار کم 
شــده و االن تنها به صورت ورکشــاپ با تعداد افراد 
بسیار کم انجام می دهم که به نسبت کاهش هنرجو، 
کسب درآمد از این طریق نیز بسیار کاهش یافته و 

قابل مالحظه نیست.
این هنرمنــد عکاس با بیان این کــه آتلیه داران 
زیرمجموعه اتحادیه عکاسان و اداره اصناف هستند 
می گویــد: تنها حمایتی که شــد وامی بــه مبلغ 6 
میلیون بود که آن نیز با بهره باال بود و سودی برای ما 
نداشــت. امدادی فرد در این خصوص پیشنهادهایی 
در راستای حمایت دولت از این صنف بیان می کند؛ 
از جمله حذف مالیات ها برای این صنف یا پرداخت 

اجاره ها توســط دولت یا در نظــر گرفتن مالیاتی به 
نسبت اجاره دریافتی برای مالکان که اجاره امالک از 
جمله آتلیه ها کنترل شود. امدادی فرد ادامه می دهد: 
اداره صنعت و معدن می تواند برای مشاغلی مانند ما 
تعاونی تشکیل داده و با سوبسید به چاپخانه های ما 
کاغذ چاپ داده شــود که نه آنها و نه ما ضرر نکنیم 
امــا دولت این حمایت ها را از ما دریغ کرده و کار به 
آنجا رســیده که بســیاری از ما از عید نوروز تا کنون 
مجبور به فروش تجهیزات عکاســی خود شدیم و با 
آن اجاره ملک یا سایر هزینه ها را پرداخت کرده ایم. 

زمان کافی؛ ارمغان کرونا �
»اردشــیر محرابــی اختــر« متولد اســفندماه 
1358 در همــدان اســت و سال هاســت در زمینه 
مجسمه سازی فعالیت می کند و تجربه هایی در خلق 

آثار سنگی، گچی و چوبی دارد.    
ایــن هنرمند مجسمه ســاز همدانی با اشــاره به 
تبعات کرونا در حوزه فرهنگ و هنر می گوید: به نظر 
من کرونا و شــرایط قرنطینه برای هنرمندان زمان و 
تمرکز کافی برای خلق انفــرادی آثار بوجود آورد. از 
جنبه منفی نیز شــرایط قرنطینه درگام اول به عنوان 
مانعی جدی در مقابــل فعالیت های هنری گروهی 
قرار گرفت، زیرا قســمتی از هنر مجسمه ســازی به 
ســفارش دهنده وابسته اســت، این ارتباط با ورود 
کرونــا بســتری فراهم کرد که بیشــتر ارائــه آثار و 

ارتباطات به صورت آنالین انجام گیرد.
محرابــی ادامــه می دهــد: وقتی به هــر دلیلی 
فعالیت هــای تجاری و هنری کم می شــود، طبیعتا 
ســفارش دهنده نیــز کاهــش می یابد و با شــیوع 
ویروس کرونا تمام فعالیت  ها یا کند شــد یا تقریبا 
به صفر رسید به طوری که به نظر می رسد آثار هنری 
تقریبا دیگر جایی در سبد خانوار ندارند و هنرمندان 
دچار آسیب جدی شدند. در زمینه فعالیت به صورت 
نمایشگاهی کرونا در زمان کاهش محدودیت ها این 
امکان را به وجود آورد که نمایشــگاه هایی که دیدن 
آن هــا در انحصــار عده ای خاص بود، در دســترس 
عمــوم مردم قــرار گرفت. البته وقتی نمایشــگاه ها 
در دســترس عموم قرار می گیرنــد بالطبع مخاطب 
بیشــتری از آثار هنــری دیدن میکننــد و این فکر 

می کنم بخش مثبت کرونا باشد.
نقش هنرمندان در تحمل این روزهای سخت �

در بخش هنــر مفهومی به نظرم آثارهنری تحت 
تاثیــر کرونا رنگ و بوی تلــخ و غم انگیزی به خود 
گرفتــه و هنرمندان با خلق آثار هنــری تاثیر گذارو 
همچنین تشــویق بــه در قرنطینه مانــدن و رعایت 
پروتکل های بهداشتی نقش اساسی در امید آفرینی 
و آگاهی بخشــی به جامعه در مقابله با گســترش 

کرونا می توانند داشته باشد.

هنرمندان موسیقی و کرونا ویروس 
متاســفانه با شــیوع ویــروس کرونا 
مردم جهان شــاهد رنج و درد و دســت 
دادن عزیــزان خــود هســتند و شــرایط 
به وجــود آمــده از تاثیر ایــن ویروس، 
محدودیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی 
جدی برای مردم و به خصوص هنرمندان 
ایجاد کرده اســت. بســیاری از مشاغل و 
حرفه ها، دچار مشــکالتی اقتصادی چــون تعطیلی واحدهای 
تولیــدی، تعدیل نیــروی کار و بیــکاری و حتی مــواردی به 
ورشکســتگی نیز انجامیده است. در این میان شاید به جرات 
بتوان ادعا کرد که هنرمندان در رشــته های هنری مختلف چون 
ســینما، نمایش، نقاشــی، خوشنویسی، موســیقی و هنرهای 
دیگر، بیشترین آســیب را در عرصه برگزاری آئین های هنری، 

خلق و آفرینش آثار جدید و آموزش را متحمل شــده اند.
بعد از تداوم شــیوع کرونا، بخشــی از هنرمندان با استفاده 
قابلیت های فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی به ارائه آثار 
هنــری و آموزش مجازی روی آورده اند کــه این روش تاکنون 
نتوانســته پاســخگوی نیازهای روحی و اقتصــادی هنرمندان 

باشد.
هر چند بخش بزرگی این فضا، متاســفانه با حضور افرادی 
برگزار می شــود که آثار ارائه شده و چگونگی آموزش ها حتی از 
حداقــل کیفیت برخوردار نیســت و هیچگونه مرجع و یا نهادی، 
به ارزشیابی آن ها نمی پردازد که خود جای تامل و بحث دیگری 

را دارد. 
اگرچه همه هنرمندان در رشــته های مختلــف هنری تاثیر 
مخرب شــیوع کرونا را بــا جان و دل لمــس می کنند اما این 
تاثیرگذاری در هنر موســیقی و به خصوص در کشــور ما تبعات 
منفی بیشتری را داشته است؛ موسیقی تنها هنری است که در 
جامعــه ما هنوز وضعیت حالل و حــرام آن همچنان در هاله ای 
از ابهام اســت و فراهم کردن ابزار فراگیری آن )ساز موسیقی(، 
حتی در شــرایط عادی برای خانواده ها، مشــکل و دشوار بوده 
اســت. معموال آخرین انتخــاب خانواده ها برای فراگیری هنر و 
اوقات فراغت فرزندان خود، موســیقی بوده اســت و با شیوع 
ویروس کرونا، این انتخاب در ســبد فرهنگی خانوار به حداقل 

رسیده است.
آموزشــگاه ها و کالس های خصوصی موسیقی تقریبا تعطیل 
و در بهترین حالت نیمه تطیل شــده اند، برگزاری کنســرت های 
موســیقی که با ارائه آثــار و تجربه عملی هنرمندان موســیقی 
برگزار می شــد و از ســوی دیگر یک فعالیت اقتصادی درآمدزا 
برای هنرمندان بود، تعطیل شده است، سازندگان ساز به خاطر 
نبودن تقاضا برای خرید ســاز، بیکار شده اند، فروشندگان لوازم 
موســیقی در بحران اقتصادی و ورشکســتگی به ســر می برند 

و این در شــرایطی اســت که هیچگونه برنامه و حمایت جدی 
بــرای تامین نیازهای اقتصادی هنرمندان موســیقی از ســوی 
متولیــان فرهنگی، برای بقا و ادامه فعالیت آن ها صورت نگرفته 

و متاســفانه هیچ چشم انداز مثبتی نیز دیده نمی شود.
هنرمندان عرصه موســیقی همواره در همه شــرایط سخت 
و دشــوار تاریخی، سیاســی - اجتماعی، کوشــش کرده اند با 
خلق و آفرینش آثار موســیقایی خود، نشــاط و آرامش روحی 
را برای مردم فراهم آورند و حمایت مســئولین و متولیان این 
عرصه از هنرمندان موســیقی می توانــد عامل مهمی در روحیه 
بخشــی و نشاط جامعه باشد. مشــکالت به وجود آمده باعث 
شــده عده ای از هنرمندان موسیقی خانه نشــین شوند و یا به 
فعالیت های اقتصادی بپردازند که در شــان یک هنرمند و گاه 
در توانایی جســمی آن ها نیســت و همین امر باعث شــده که 
روحیه هنری این هنرمندان هر روز آسیب بیشتری را متحمل 
شــود و بــا ادامه این روند بخــش بزرگی از اســتعدادهای و 
انگیزه هــای هنری، به خصوص در میان جوانان هنرمند از بین 

خواهد رفت.
توجه به کیفیت آموزش موســیقی در مراکز آموزشــی چون 
آموزشگاه های موســیقی، هنرستان و دانشــگاه های موسیقی 
نیز از اهمیت خاصی برخوردار اســت. به گفته اغلب مدرســان 
موســیقی، شــور و عالقه آموزش و فراگیری موسیقی نیز بعد 
از شــیوع کرونــا ویروس، در میــان هنرجویان و دانشــجویان 
موســیقی از کیفیــت مناســبی برخوردار نیســت. الزم اســت 
دلســوزان موسیقی ایران با برگزاری جلسات توجیهی به صورت 
آنالین و نوشتن مقاالت در این خصوص، در تشویق به ضرورت 
فراگیری هنر موســیقی و حفظ و اشــاعه آن، به عنوان یکی از 
مهم تریــن ارکان فرهنگی جامعه ما، برنامه ریزی و اقدام عملی 

مناسبی را فراهم آورند.

هنر همیشه زنده می ماند
هنــر در حیطه اشــتغال زائی و اقتصاد 
بــدون وابســتگی بــه دولــت، در حــال 
برداشــتن گام های نســبتا خوبــی بود که 
یکبــاره بــا پدیــده نوظهور یــک بیماری 
فراگیــر، روبــرو شــد.آن هــم در عصــر 
شکوفائی علوم پزشکی. سالن های سینما، 
تئاتر، گالری ها، کنســرت های موســیقی، 
آموزشــگاه های هنری و هر آن چه که اســباب اشــتغال زائی را 
پیرامــون هنر و فرهنگ ایجاد می کرد، تعطیل شــد. هنر مندان 
خانه نشــین شــدند و در انتظار تصمیمات قاطع حمایتی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی ماندند.
پیدائــی بیماری هــای فراگیــر، پدیــده جدیدی نیســت. 
گذشته تاریخی انســان، تجربه برخورد با بیماری های همگانی 
را در کارنامــه خود دارد. طاعون، ِســل، وبا، کچلــی، آبله، ایدز، 
ابوال، ســارس و انــواع آنفلوانزاها آمدند و در بهــت و ناباوری، 
میلیون ها نفر را با خود بردند. آن چه که امروز باورکردنی نیست، 
آماده نبــودن اداره کننــدگان جامعه هنری اســت که برای وقوع 
چنین حوادثی هیچ گونه تمهیدی نیندیشــیده بودند. آن ها هیچ 
دســتورالعملی برای بحران بیکاری هنرمندان ندارند. نزدیک به 
هشــت ماه از تراژدی کرونا می گذرد و آن ها هر روز از جلســات 
بی نتیجه نشست هایشــان بیــرون می آیند و بقیــه بحث را به 
روز دیگر موکول می کننــد. در چنین روندی عرصه کار و زندگی 
هنرمندان روز به روز وخیم تر می شــود و نداشتن امنیت شغلی 

آن ها مخاطره آمیزتر می شود.
در این راســتا، هنرمندان تئاتر بیشــترین آسیب را دیده اند. 
تئاتــر یــک هنر دســته جمعی و زنده اســت. نیاز بــه تمرین 
گروهــی دارد و نیازمنــد اجرا در حضور تماشــاگران اســت که 
بــا شــیوه نامه های بهداشــتی متوازن نیســت و باید همســو 
با دســتورات بهداشــتی باشــد. در چنین شــرایطی رها کردن 
هنرمندان تئاتر و سپردن آن ها به دست فراموشی زیبنده دست 
اندر کاران حامیان تئاتر نیســت. هر چند کــه قبل از کرونا هم 
ادارات فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان ها هیچ گونه کمک مالی 
به گروه هــای تئاتری نمی کردند به جز مرکز هنرهای نمایشــی 
کــه آن هم فقط گروه هــای تهرانی را می بیند و شهرســتانی ها 

را ُنخودی.... 
هنرمندان تئاتر، همواره در حیات پربار هنری شــان، در کنار 
مــردم و بطن جامعــه بوده اند و با تولید آثار نمایشــی،  در راه 
توســعه فرهنگی و هنری مردم قدم برداشــته اند. با تولید آثار 
نمایشــی اوقات فراغت و شــادی و نشــاط آورده اند و در همه 
زمینه های تئاتر به کشف خالقیت و مطرح کردن اندیشه های نو 
پرداخته اند. جامعه به هنرمندان تئاتر همیشــه به دیده احترام 
نگریســته است. در این وانفســای بیکاری کسی به فکر تئاتر و 

هنرمندانش نیست.
نبــود اتحادیه و ســندیکای شــغلی همانند دیگــر صنوف، 
باعث شــده کــه به طور مطلق تئاتر و دســت انــدر کارانش به 
محاق فراموشــی ســپرده شــود. بســیاری از هنرمندان بیمه 
نیســتند و نمی توانند از مزایــای بیمه بیکاری اســتفاده کنند. 
صندوق هنرمندان، تنها ســه ماه بیمه هنرمندان بیمه دار را تقبل 
و پرداخــت کرده و ســایر اعضــای این صندوق تــا این لحظه 
کوچکترین کمکی دریافت نکرده اند و همچنان نظاره گر ســکوت 

صندوق هنرمندان هستند.
ســکوت خصمانه ترین و تلخ ترین رفتاری است که می توان 
با هنرمنــدان کرد. چندین بار مشــخصات کامــل هنرمندان را 
ادارات تابعــه فرهنگ و ارشــاد، تحت عنــوان کمک های عصر 
کرونائی گرفته اند و دلخوشــی های کوتــاه مدت ایجاد کرده اند، 
اما هیچ خبری از آن ها نشــد. گوئی وزارت فرهنگ و ارشــاد و 
ادارات تابعه اش در اســتان ها، هیچ مســئولیتی در قبال تئاتر 
و هنرمندانشــان ندارند و شــاید هم جیب هایشــان خالی تر از 

جیب های ما باشــد. هرچه هســت این نیز بگذرد. کرونا خواهد 
رفت، دیر یا زود، ســالن های تئاتر باز خواهد شــد، در آینده ای 
نــه چنــدان دور، تمرین ها با گرمی و انــرژی بیش از قبل آغاز 
خواهد شــد و ما در ورای نورهای ســحر آمیز، روی صحنه باز 
خواهیم گشــت. چشــمان معصوم و کنجکاو تماشــاگران ما را 
خواهند دید، در خنده و گریه و شــادی آن ها شــریک خواهیم 
شــد و در ارتباطی تنگاتنگ )نه فاصله گذاری ( دانســته هایمان 
را در اشــکال هنری بــا یکدیگر در میان خواهیم گذاشــت. از 
درآمدهایمــان مالیات و اجاره ســالن و دســتمزدها و مخارج 
نمایش ها را پرداخت خواهیم کرد و نخواهیم گذاشــت کســی 
زمیــن خوردن و مرگ بی صدای تئاتر را ببیند. تنها چیزی که بر 

جای می ماند روسیاهی بر ذغال دان است.

کرونایی روزگار هنرمند در روزهای 
ونایی می گویند وزهای کر وزگار خود در ر هنرمندان همدانی از ر
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کسب و کار6

وشان حاشیه  برخورد با وانت بارها و دستفر
بلوارها و معابر شهری

با وانت بارها و دستفروشان حاشیه بلوارها و معابر شهری برخورد می شود.
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان با اعالم این خبر گفت: 
بر اساس تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها، تبصره شش ماده 96 قانون 
شهرداری ها و ماده 692 قانون مجازات اسالمی هرگونه سد معابر عمومی و اشغال 
پیاده روها و معابر شــهری از سوی افراد و کسبه ممنوع و شهرداری موظف است تا 

نسبت به جمع آوری آن اقدام کند.
»محمد گلشن« افزود: متاسفانه عالوه بر تعداد محدودی کسبه که وسایل خود 
را در معابر عمومی و پیاده روها قرار می دهند، تعدادی وانت بار نیز در مناطق مختلف 
شهر در حاشیه خیابان ها و بلوارها توقف کرده و عالوه بر سد معبر که نه تنها تجاوز 
به حریم سایر شهروندان محسوب شده بلکه جامعه را نیز از لحاظ بصری، بهداشتی 
و اقتصادی با مشکل مواجه می کند و حقوق سایر کسبه را نیز تضییع می کنند و از 

طرفی خطر تصادفات را نیز در معابر شهری افزایش می دهند.
گلشن ادامه داد: پس از هماهنگی های الزم با دادستان محترم عمومی و انقالب 
همدان طرح روزانه جمع آوری و هدایت وانت بارها به سایت های مجاز عرضه میوه 
و تره بار با همکاری 5 تیم از یگان های رفع سد معبر، پلیس راهنمایی و رانندگی و 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی آغاز شد.
وی گفت: در این طرح شــهرداری با دستفروشــان و کسانی که در گوشه ای از 
سایت های ساماندهی شده نسبت به فروش اقالم خود اقدام می کنند، برخورد نکرده 
و مانع کار آن ها نخواهد شد. مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان اظهار کرد: در طرح ساماندهی وانت بارها توسط سازمان ساماندهی، مشاغل 
شهری سایت های متعددی را در سطح شهر شامل بلوار شاهد، بلوار مطهری، بلوار 
سید جمال الدین اســدآبادی، بلوار شهید رجایی و سایت های محله ای در شهرک 
فرهنگیــان و ورودی حکما و... پیش بینی کرده و وانت بارها باید داخل ســایت ها 
استقرار یابند. وی گفت: در نوبت اول اخطار کتبی و در نوبت بعدی وسایل جمع آوری 
و به انبار مرکزی شهرداری منتقل و در نهایت خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی 

به پارکینگ منتقل خواهد شد.
گلشن اظهار کرد: وانت بارهایی که قصد فروش کاال، میوه و سبزیجات در سطح 
شهر دارند، می توانند به سازمان ساماندهی مشاغل شهری مراجعه و پس از تشکیل 

پرونده داخل سایت های فوق الذکر ساماندهی و استقرار یابند.
گلشــن در پایان از همکاری خوب رانندگان وانت بار تشــکر کرد و با اشــاره به 
ضرورت همکاری شهروندان در اجرای مطلوب تر طرح فوق از آن ها در خواست کرد 
اقالم و مایحتاج روزانه خود را از سایت های مجاز، روزبازارها و بازارچه های محلی و 
مراکز دارای پروانه کسب تهیه کنند تا شهری با نظم و انضباط در خور پایتخت تاریخ 

و تمدن ایران زمین داشته باشیم.

خبــــــــــــر

با قرار دادن
 زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

ســال 96 در پی ایجاد یک 
سر و صدای رسانه ای با موضوع 
وضعیت نامناســب تپه کاســی ها )پیســا( به دلیل 
تجمع معتادان در آن، موضوع تبدیل محوطه این تپه 
تاریخی به بوستان بر سر زبان ها افتاد و »محمدناصر 
نیکبخت« اســتاندار ســابق همدان در جلسه شورای 
مبــارزه با مواد مخدر که دوم دی ماه آن ســال برگزار 
شد، گفت: »باید تغییر کاربری این منطقه به بوستان 
توسط شهرداری انجام شود؛ یک سوم هزینه تبدیل به 
بوستان را می دهم، سریع تر این اقدام انجام و محوطه 
تپه پیســا را صاف کنید«. فعاالن مدنی و دوستداران 
میراث فرهنگی تقاضای تغییر نام این محوطه به »تپه 

کاســی ها« را داشــتند تا تاریخ بلند این تپه بیش از 
پیش برای شهروندان، مسافران و گردشگرانی که از آن 

بازدید و استفاده خواهند کرد، روشن شود.
وعده بی عمل �

اگرچه نیکبخت هیچ وقت به وعده خود عمل نکرد 
و استاندار فعلی هم در پی عمل کردن به قول استاندار 
قبل از خود نبود، اما از آن زمان ســاخت این بوستان 
دغدغه »مجید یوسفی نوید« شهردار منطقه چهار بوده 
تا یک کار ماندگار در منطقه ای از شــهر انجام شود که 

مدیران شهری از قبل او هرگز به آن توجه نکرده اند.
»ابراهیم مولوی« رئیس ســابق مرکز مطالعات و 
پژوهش های شــورای شهر نیز 16 بهمن سال گذشته 
از مصوبه تبدیل محوطه تپه باستانی »پیسا« به یک 
پارک بزرگ فرامنطقه ای شــامل مجموعه باســتانی، 
گردشگری و تفریحی خبر داد و اعالم کرد: با تصویب 
شورای اسالمی همدان محوطه تپه باستانی پیسا در 
کنار بلوار آیت هللا نجفی و جاده استراتژیک غار علیصدر 
در مســاحت حدود 86 هکتار، به یک بوستان بزرگ 
فرامنطقه ای تبدیل شــده و به شــهروندان همدانی و 
تمامی مسافران استان های غربی که از این محور عبور 

می کنند خدمات شایسته ارائه می دهد.
مولوی با اشاره به این که محدوده تپه پیسا به دلیل 
همجواری با سکونت گاه های غیررسمی از ظرفیت قابل 
توجه برای ساخت وســازهای غیرقانونی و غیرمجاز و 
ایجاد یک ســایت ناهمگون با بافت شهری و فضای 
کالبدی کهن شهر همدان برخوردار است، یادآور شد: بر 
این اساس در راستای جلوگیری از این اتفاق نامیمون، 
طراحان چیره دســت شــهرداری همدان با استفاده از 
تجربیات خود و کمک گرفتن از اساتید دانشگاه بوعلی 
سینا به طراحی این بوستان فرامنطقه ای با لحاظ کردن 
کاربری های مورد نیاز شهروندان و مسافران در چند فاز 

اجرایی اقدام کردند.

همدان نامه سال گذشته میزگردی با حضور شهردار، 
معاون شهرسازی و معماری شهردار، مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اعضای شورای 
شهر برگزار کرد که همه حاضران متفق القول بر ساخت 
این بوستان تأکید می کردند. اما با گذشته سه سال از 
قول اســتاندار سابق همدان و چند ماه از قول اعضای 
شــورای شــهر هنوز اتفاق خاصی در تپه کاسی ها رخ 
نــداده و فقــط به همت شــهردار منطقــه چهار طرح 
پاکسازی اسکان غیرمجاز در محوطه تپه پیسای این 
شهر با هماهنگی دادستانی و همکاری عوامل انتظامی 

همدان اجرا شده است.
اقدامات اولیه �

مدیر شهرداری منطقه چهار در گفتگو با همدان نامه 
با اشــاره به این که هفته گذشــته کل تپه کاسی ها با 
هلی شات فیلمبرداری شــد درباره وضعیت بوستانی 
که در این تپه تاریخی ســاخته خواهد شــد، توضیح 
می دهــد: مدیرکل میراث فرهنگی در زمینه ســاخت 
این بوســتان کامال با شهرداری هماهنگ است و قول 
همکاری داده اســت. در این منطقه حدود ده هکتار 
زمین باید تملک شــود که چیزی حدود 200 میلیارد 

تومــان بودجه نیــاز دارد و در مجموع 80 هکتار زمین 
نیاز به تملک دارد.

»مجید یوســفی نوید« ادامه می دهد: در این تپه 
تاریخی محلی برای یادمان خواجه رشید در نظر گرفته 
شده است و به مشاور تأکید کرده ایم که المان را طوری 
طراحی کند که در حاشــیه بلوار آیت هللا نجفی چنین 
اتفاقی بیفتد. زمین فوتبال، بدمینتون، چمن مصنوعی 

و والیبال نیز در نظر گرفته شده است.
وی با بیان این که این بوستان می تواند محلی برای 
تجمع شهروندان به منظور برگزاری مراسم جشن و عزا 
باشد، توضیح می دهد: جشنواره برف بازی، جشن های 
باســتانی و مذهبی با در نظر گرفتن تمهیدات ویژه و 
مراسم عزاداری مذهبی و برپایی موکب از جمله دیگر 
برنامه هایی است که می توان در این بوستان برگزار کرد 
تا شهروندان نیازی به رفتن به بلوار ارم نداشته باشند. 
همان طور که بوستان نواری شهرک فرهنگیان در میان 
شــهروندان جا افتاده است و از آن استفاده می کنند. 
می توان به ســاخت بخشی برای بوســتان بانوان در 
این تپه هــم فکر کرد. با این کار از تعداد ســفرهای 
درون شــهری کاسته و عدالت در توسعه نیز به معنای 

واقعی دیده می شود.
یوســفی نوید مجموعه اقدامات شهرداری منطقه 
چهار برای به ثمررسیدن این پروژه را این طور توضیح 
می دهــد: انجام مطالعــات اولیه و امکان ســنجی و 

ارســال به اداره کل راه و شهرســازی استان، تهیه فاز 
اول با رویکرد گردشــگری و ارسال به میراث فرهنگی، 
پیش بینــی ردیف اعتباری حدود ســه و نیم میلیارد 
تومان در بودجه سال 99، مذاکره با مالکین به منظور 
توافق و تملک، بررســی و تهیــه طرح های اقتصادی 
به منظور تأمین منابع مالی تملک اراضی و ارســال به 
نهادهــا و ادارات مربوطه برای تصویب، تصویربرداری 
وضع موجود، تخلیه تپه از عشــایر در چندین مرحله 
و مکاتبــه با ادارات مختلــف در جهت اخذ تأییدیه به 

منظور تکمیل مدارک.
مدیر شــهرداری منطقــه چهار با اشــاره به برخی 
مشــکالت پیش روی ایــن نهاد برای اجــرای پروژه 
می گوید: ســیر مراحل پاســخگویی ادارات و مراحل 
تصویب طرح طوالنی اســت، مالکیت اراضی که باید 
تملک شود خصوصی است، برای تملک اراضی منابع 
مالی کافی در اختیار نداریم و حمایت ها بیشتر زبانی 

است و نه عملی. 
روزبازار آیت هللا نجفی �

مدیر شهرداری منطقه چهار در پاسخ به این سوال 
کــه درباره روزبــازار این منطقه چه برنامــه ای دارید، 
می گوید: روزانه ترانزیت زیادی از بلوار آیت هللا نجفی 
می شود اما نتیجه ای جز خرابی آسفالت ندارد. روزانه 

صدها کامیون و خودروهای سنگین از این مسیر عبور 
می کنند و ساالنه تعمیر آسفالت به ما تحمیل می کنند 
و حتی به صورت هفتگی ترمیم جدول به دلیل برخورد 
خودروها در این مسیر در برنامه ما هست. بهترین کار 
این است که در حاشیه این بلوار مکانی برای استراحت 
و خریــد کامیون داران ایجاد کنیــم. چند ماه پیش با 
اتــاق اصناف صحبت کردیم که بازار پوشــاک، چرم و 
صنایــع در این منطقه راه انــدازی کنند و یک زمین 7 
هکتاری برای آن در نظر گرفتیم. با مالکان این زمین ها 
صحبت کردیم، نظر کمیته فنی را گرفتیم و طرح اولیه 
را تعیین کردیم و در حال حاضر در مرحله شناســایی 
مالکان و تکمیل طراحی هستیم. با این کار هم جلوی 
ساخت وسازهای غیرمجاز اسالمشهر گرفته می شود و 
هم می توان یک بوستان نواری در آن ایجاد کرد. یک 

پارکینگ عمومی هم در آن در نظر گرفته ایم.
یوسفی نوید درباره انتقال بازار سبزه میدان به این 
منطقــه نیز توضیح می دهد: ایــن موضوع را می توان 
در مرکز مطالعات شــورا مطرح و به صورت ســتادی 
پیگیری کرد. بــرای این طرح باید برنامه ریزی جدی 
کرد و حداقــل در 15 محله بزرگ که جمعیت زیادی 
دارنــد، بازارچه محلی دایر کــرد و از تمرکز در میدان 

مرکزی همدان کاست. 

همدان؛ استان برتر در حوزه آمار
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به عنوان استان برتر کشور در فعالیت های حوزه آمار معرفی شد

اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان همدان 
توانســت در ســال جاری و در چند بخش به رتبه های برتر 
دســت یابد و مــورد تقدیر وزیر اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی قرار گیرد. رتبــه برتر در حوزه آمار، رتبه برتر و در 
تحقــق برنامه ها از جمله این رتبه هاســت. پیش از این نیز 
این اداره کل توانسته بود در جشنواره شهید رجایی رتبه برتر 

را در بین دستگاه های استان کسب کند.

رتبه برتر در حوزه آمار �
»علیرضا زاهدیان« رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال 1398مرکز 
آمار و اطالعات راهبردی توانســت در ارزیابی سازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور که با همکاری مرکز آمار ایران انجام 

می شود امتیاز 100 )عالی( را کسب کند.
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  اداره کل  افــزود:  وی 
اســتان های همدان، تهران، خوزســتان، خراسان جنوبی و 
اردبیل اســتان های برتر حوزه آمار کشور شدند و از وزیر لوح 

تقدیر دریافت کردند.
پیام وزیر به مدیرکل همدان

بر این اساس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
همــدان به عنوان اســتان برتر کشــور در فعالیت های حوزه 
آمار معرفی و »احمد توصیفیان« مدیرکل این اداره توســط 
»محمد شــریعتمداری« وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

تقدیر شد.
در پیام شریعتمداری آمده است: »ضمن ابراز خرسندی 

از انجــام فعالیت های آماری و تالش در جهت اعتالی نظام 
آماری در وزارت متبوع و قرارگرفتن حوزه فعالیت جنابعالی 
در جایگاه اســتان های برتر، بدین وســیله از تالش مجدانه 
و مثمــر ثمر جنابعالی و همکاران محترم اســتان تشــکر و 
قدردانی می نمایم. توفیق روزافزون در تمامی مراحل زندگی 
و اســتمرار خدمــات ارزنده تان به نظام مقــدس جمهوری 

اســالمی ایران را از پیشگاه خداوند متعال خواستارم.

همدان؛ رتبه برتر در تحقق برنامه ها  �
مدیــرکل دفتــر مدیریت عملکــرد و دبیــر کمیته های 
مدیریت عملکرد و ســالمت اداری و صیانت از حقوق مردم 
وزارت تعــان، کار و رفــاه اجتماعــی اعالم نمــود : گزارش 
تحلیلــی نتایج ارزیابــی عملکــرد ادارات کل تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان ها در ابعاد شــاخص های عمومی و 

اختصاصی تهیه شد.
به گــزارش مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، »رویا رفیعی« با تشــریح 
جزییــات نتایج ارزیابی عملکرد ســال 1398 اســتان ها که 
همه ساله از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 
انجــام و به ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور ارســال 
می شود، گفت: خوشــبختانه در فرایند ارزیابی عملکرد سال 
98 اســتان ها راهبری مناسبی توســط واحدهای تخصصی 
ســتادی انجــام پذیرفت و به منظور کســب نتایج مطلوب، 
نشســت های تخصصی از طریق ویدئوکنفرانس با استان ها 

برگزار شد.

وی افزود: امید اســت در ارزیابی سال جاری نیز شاهد 
ارتقای سطح راهبری و در نتیجه افزایش امتیاز استان ها و 

ارتقای ســطح رضایت مندی مخاطبان وزارت متبوع باشیم.
رفیعی ادامه داد: براســاس مجموع امتیازات به دســت 
آمده و درصــد تحقق برنامه ها، به ترتیب ادارات کل اجرایی 
استان های اردبیل، همدان و تهران در رتبه برتر قرار گرفتند.
در همین راســتا عالوه بر سه اســتان مزبور، استان های 
البرز، زنجان، خراســان جنوبی، خوزستان، خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، سیســتان و بلوچستان، سمنان، گلستان، 
اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد در ســطح عالی ارزیابی شده 
اند.15 اســتان در ســطح خوب و 2 اســتان نیز در ســطح 

متوسط قرار گرفتند.
مدیــرکل دفتر مدیریت عملکرد تصریح کرد: با مقایســه 
میزان تغییرات امتیازات طی سال های 98 و97، استان های 
همدان و کهگیلویه و بویر احمد و لرســتان بیشترین میزان 

رشد را نسبت به سایر استان ها داشته اند.
به گفته وی ادارات کل اجرایی اســتان های اردبیل )رتبه 
اول اســتانی( همــدان ) رتبه دوم اســتانی( )خوزســتان 
-خراسان رضوی-گیالن ( رتبه سوم را در بین دستگاه های 

اجرایی استان خود کسب کردند.
همچنیــن اســتان کهگیلویه و بویر احمد طی دو ســال 
متوالــی در زمره اســتان های با باالترین میزان رشــد بوده 
است. استان های لرســتان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، 
کرمان، بوشــهر، خوزســتان، البرز، زنجان نیــز در رتبه های 

بعدی از نظر میزان رشد قرار دارند.

کاسی ها ساخت بوستان تپه 
در انتظار همت مسئوالن 

خ نداده است با وجود قول مساعد مسئوالن هنوز اتفاقی در تپه کاسی ها ر

کاظمی فاطمه
روزنامهنگار

شهردار منطقه چهار:
شــب  جشــن  برف بــازی،  جشــنواره 
چهارشنبه سوری با در نظر گرفتن تمهیدات 
ویــژه و مراســم عــزاداری مذهبــی از جملــه 
دیگــر برنامه هایــی اســت کــه می تــوان در 
این بوستان برگزار کرد تا شهروندان نیازی 

به رفتن به بلوار ارم نداشته باشند.
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، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی 

به یاد همدان و زمان از دست رفته اش
گفتگو با محمد حسن شهیدی همدانی نویسنده رمان »یارم همدانی و...«

سرآغاز �
شــهیدی  جنــاب 
همدانی از همان دســته 
نویسندگان همدانی است 
که سال هاست از همدان 
دور مانــده اما هنوز حال 
و هــوای شــهری که در 
و  آن کودکــی کرده انــد 
با آدم ها و شــخصیت های رنــگ و وارنگ اما 
همگی یک رنگ و ســاده اش بزرگ شده اند را 
از یاد نبرده اند. چه، بــا آن ها زندگی می کنند 
و شــاید همیــن زندگی دور از شــهری که در 
آن زاده شــده اند و زیســته اند و جوانی کرد اند 
و عاشق شــده اند آن ها را وا می دارد تا همین 
شــخصیت های ساده اما دوســت داشتنی و 
ماندگار را بــرای دیگرانی از نســل های بعد و 
همشهریان آینده شان مکتوب و ماندگار کنند. 
قبــل از گفتگوی تلفنی ام با جناب شــهیدی 
که سال هاســت در کرج ســاکن است، سعی 
کردم تصور کنم آدمی که شمه ای پلیسی دارد 
چگونه رمانی چنین پرکشــش خلق می کند و 
پا به سرزمین شگفت ادبیات می گذارد؟ گفتم 
پلیســی باید بگویم او ســال ها هیئت علمی 
دانشــگاه پلیس بوده و در زمینه های مبارزه با 

مواد مخدر و جرم شناسی کار کرده است.
تلفن می کنم و صدایی رســا محکم و البته 
قاطــع که همان جمالت کوتــاه و صریح اولیه 
برایم نشــانی از یــک روحیه اســتوار و قوی 
اســت پشــت خط می آید. کنجکاوی ام را در 
میان می گذارم و می پرســم چه شــد شما که 
حوزه کاری بســیار متفاوتی با ادبیات داشتید 
داســتان نویس شدید و ســراغ یارم همدانی 
رفتید؟ و پاسخ می گیرم: »من معلم دانشگاه 
هستم. ســه، چهارتا کتاب دارم و حدود پنجاه 
مقاله. پیش خودم گفتم یک بار هم ادبیات را 
امتحان کنم و ببینم چه می نویسم«. می پرسم 
اصال تحصیالت شما چه بوده؟ راستش پاسخ 
شــگفت زده ام می کند. شغلش سال ها هیئت 
علمی دانشــگاه پلیس بوده و تحصیالت فوق 
لیســانس مدیریــت و در حوزه های تخصصی 
روش تحقیق و تحقیق در عملیات کار مطالعاتی 
کرده. این پاسخ شگفت، حیرت زده ام می کند 
تا بپرسم آثار دیگرتان چیست؟ داستانی است 
یا غیرادبیاتی است؟ شــهیدی انگار که زودتر 
ســواالتم را حدس می زند جواب می دهد: »بله 
کتــاب داســتانی دارم که در حــال تنظیم آن 
هستم و فعال تمام نشده اما غیرداستانی کتابی 
در مورد روش تحقیق دارم. یک کتاب با عنوان 
تحقیق در عملیات و کتابی هم در زمینه مبارزه 
با مــواد مخدر و مقاالتی هم در این زمینه ها از 
من چاپ شــده. بعد از آن سوال و این پاسخ 
ســعی می کنم با پرســیدن از همدان قدیم و 
تفاوت مردمانش بــا همدان امروز کم کم وارد 

فضای رمان و آدم های یارم همدانی بشویم.

همدان ما و همدان قدیم �
پاسخ شــهیدی این طور است: »همدانی 
که شما ندیدید تفاوتش با این همدان خیلی 
نیست. فقط ظاهری است وگرنه آدم ها همان 
آدم ها و روش هاشــان همان روش هاســت. 
همیــن آدم ها که با محرک هــای قبلی همان 
روش های قدیمــی را به کار می برند. همانطور 
عاشق می شوند، همانطور به حکومت اعتراض 
می کنند، همانطــور انتقام جویی می کنند«. به 
این جای جمله که می رســیم، می گویم:گفتید 
اعتــراض به حکومت! همــدان قبل از انقالب 
در اعتراض هــا علیه حکومت چقدر فعال بود؟ 
اساسا فعال بود؟ پاسخ قاطعی می دهد مبنی 
بر این که: »بله همدان بسیار پر شور هم فعال 
بود. همین خیابان شــورین که در کتاب یکی 
از محل های اصلی شــخصیت های قصه است 
رئیــس کالنتــری را ترور کردند«. با شــوخی 
می پرسم: خب االن چطور؟ پاسخش این طور 
است که »سال هاســت از همدان دورم بعد از 
انقالب را نمی توانم قضاوت کنم«. برای این که 
زودتر وارد یــارم همدانی بشــویم، می گویم: 
شــروع رمان یک نقل طوالنی اســت از خرافه 
باوری آدم های قدیم راجع به این موضوع هم 

صحبت کنید.

آزادی؛ مادر همه چیز �
توضیــح  یــک  شــهیدی  صحبت هــای 
روان شناســانه و مفصل بدین ترتیب اســت: 
»رابطــه ای بین آزادی و خرافه پرســتی وجود 
دارد. هرچــه آزادی ها محدود می شــود مردم 
خرافه پرســت تر می شــوند. در واقــع هرچــه 
برنامه ریــزی  و  پیش بینی ناپذیرتــر  آینــده 
برای آن ســخت تر می شــود مردم به ســمت 
برنامه ریزی های ســاعتی می رونــد. بنابراین 
انــواع امنیــت آدم کاهــش پیــدا می کند و 
برنامه ریــزی بــرای آینده غیرممکن اســت. 
در چنیــن شــرایطی خرافات رشــد می کنند. 
جن گیــری و رمالی و این هــا...«. پایان این 
توضیح بســیار شــنیدنی جمله ای شنیدنی تر 
و مفهومی بســیار عمیق اســت: »اصال امنیت 
زاده آزادی است. امنیت زمانی ایجاد می شود 
که آزادی باشــد«. پاسخی شــعف انگیز بود. 
می پرسم این همه آدم جور واجور داخل کتاب 
ما بــه ازای بیرونی هم داشــتند؟که توضیح 

می داد: »بله حتی تــا همین چندوقت پیش 
زری خانم همچنان دلربا و زیبا حضور داشت و 
بله ما به ازای بیرونی داشتند اما کتاب، کتاب 
تاریخی نیست که بشود به جزیات آن استناد 
کرد«. اســم زری خانم که آمد ناخودآگاه یاد 
رمان می افتم. حقیقتش یاد عشق سهمناکش 

و دلم از حجم زیادی از سوز پر می شود.

خارج از ادبیات �
راســتش بنابه تخصص شــهیدی همدانی 
حیفم آمد از ســوالی دربــاره اعتیاد عبور کنم. 
می گویم: یک سوال غیرادبیاتی دارم. شما که 
متخصص این حوزه ایــد، راه حل اصلی اعتیاد 
چیســت؟ پاسخ خالصه اما عمیق است: »کار 
فکری اســت. ما باید بین مبــارزه با عرضه و 
تقاضای مواد تناســبی برقرار کنیم. یعنی اگر 
با عرضه مــواد مبارزه فیزیکی انجام می دهیم 
در مورد تقاضای مــواد نیاز داریم کار فکری و 
فرهنگــی عمیقی انجام بدهیم که کار بســیار 
سختی اســت«. می پرســم خب بزرگ ترین 
عامل اعتیاد چیست؟ بازهم پاسخ کوتاه است 
اما بســیار قابل تامل: »همراهی و معاشــرت 
بــا معتادین. اعتیاد دقیقــا مثل یک بیماری 
همه گیر اســت. البته این تنها علت نیست اما 

یکی از مهم ترین هاست«.

سیمای یک کتاب باز  �
برمی گــردم به کتاب و ادبیات. از کتاب ها و 
نویسندگان مورد عالقه شهیدی می پرسم. برایم 
جالب اســت. او مشغول مطالعه در جستجوی 
»زمان از دست رفته« نوشته »مارسل پروست« 
است. در موردش این چنین می گوید: »فهمیدم 
انسان ها هم زمان احساسات مشابهی در شرایط 
مشــابه ندارنــد«. بعد هم می گویــد »زوربای 
یونانــی« و »موقرمز اورهان پامــوک« و البته 
»اشارات و تنبیهات ابن سینا« که بسیار کتاب 
ســختی است و سخت جلو می روم و جمله ای 
از ابن ســینا در مورد اشــارات و تنبیهات نقل 
می کند. چنان بود که آدم میخکوب می شــود: 
»مــن لعنت می کنم کســی را کــه این کتاب 
را بخوانــد و بفهمد و به دیگــران منتقل کند«. 
می پرســم چقدر عجیب چرا؟ پاسخ می دهد: 
»چون ابن ســینا می خواهد هر کسی خودش 
ایــن کتــاب را بخوانــد و تالش کند کــه آن را 
دریابد«. و بعد با خنده اضافه می کند: »شــما 
هــم خودتان برویــد بخوانیــد و بفهمیدش«. 
عجب حسن ختامی بود. می گویم آرزو می کنم 
روزی بخوانمــش. با این آرزو از ایشــان برای 
گفتگومان تشکر می کنم و همان صدای صریح 
و مطمئــن لحظــات اول از مــن خداحافظی 
می کند و قبل از خداحافظی درخواست می کند 
تا قدر همدان را بدانم. آرزو می کنم این بیماری 
همه گیر تمام شــود و با خیــال راحت روزها و 
روزها در همدان باشید. با این آرزوها گفتگومان 

را پایان می دهیم.

جستن روایِت پنهان در تعبیر یک خواب طوالنی
یادداشتی بر کتاب »تعبیر یک خواب طوالنی« نوشته لیال قیاسوند

تنها انســان اســت که 
امــروزه به صدای انســان 
حیوانات  نمی دهد.  پاسخ 
هــر جایی که باشــند اگر 
صدای هم را بشــنوند در 
پی پاســخ دادن به آوای هم برمی آیند. هر اثر 
ادبی و هنری صدایی ســت انسانی تا دیگران 
را به ســخن وادارد و به حــرف بیاورد. و هیچ 
چیز برای خالق اثر کشــنده تر از این نیست که 
احساس کند صدایی نداشته، ندارد. احساس 
کند کــه صدایش گوش هــا و زبان ها را تیز و 

گرم نکرده است.
اکنــون من بــه پیروی از طبیعــت درونم 
آوایــی در پی آوای دیگر برمی آورم که من نیز 
ســردی کوهستان را زیســته ام. آوایی در پی 
آوای کتــاب »تعبیر یک خــواب طوالنی« اثر 

لیال قیاسوند.
کتاب با ایســتادن راوی در آســتانه  پایان، 
آغاز می شود و چند نکته را چنان درهم مخفی 
می کند که داستان تا انتها طبیعی جلوه کند و 
آن چیز مخفی، تنها شــاید پس از پایان برای 

مخاطب آشکار شود.
کل طرح داســتان این اســت: زنی جوان 
که پدرش را در جنگ از دســت داده اســت و 
مادرش نیز دو ســالی می شــود که فوت کرده 
اســت. از طرفی به دلیل نازایی با همســرش 
دچار مشــکل شده و همسرش او را در تنهایی 
خودش رها کــرده و ســراغ زن دیگری رفته 
اســت َو البته همه  این هــا روایت مِن آن زن 

جوان است.
ایــن روایت، به خصوص کردوکار همســر و 
خیانتش برای من کمی مشکوک است. چرا؟ 
چون زن داستان زنی ست که می گوید »کالغی 
توی لباسم نوک نوک می کند، بال بال می زند و 
خودش را به تنم می کوبد« )ص 7 کتاب( زنی 
کــه پدر و مادر مــرده اش را مدام می بیند و با 

آ ن ها حرف می زند.
روایت چنین راوی ای ســخت مشــکوک 
اســت و ما نمی توانیم تشخیص دهیم که این 
داستانی که این قدر ســاده و سرراست روابط 
منطقی اش را می چیند تا ما باور کنیم مشکل 
نازایی و خیانت همســر، زنــی را به آخر خط 

می رساند، قابل اعتماد است یا نه؟

و این دقیقا جایی ســت که باید بگویم هنر 
اینجاست که نویســنده توانسته چنین روایت 
مشــکوک و سســت و مبهمی را به طرز بسیار 
هنرمندانه ای به ســمت روایتــی تکیه داده بر 

واقعیت ببرد.
داستان برای شک، حفره های زیادی دارد. 
شک به روایت غالب، شک به این که واقعًا در 

جهان زندگی و ذهن این زن چه خبر است؟
آن جا که همســرش قرص های نخورده را 
می یابــد و با زور می گوید همه را باید بخوری، 
چه اتفاقی دارد می افتد. دلســوزی، خشم یا 
ویــران کردن عامدانه ی زنی جوان برای رهایی 

از دستش؟
برخالف ظاهر داســتان این جــا همه چیز 
مشــکوک اســت. روایت راوی، رفتار همسر، 
حضــور دوســت راوی. َو این چنیــن اســت 
کــه جهانی مبهــم و پیچیده در داســتانی که 
می خواهد سرراســت قصه اش را بگوید، پنهان 

شده است.
زنان این داســتان، ناکارا، عاطل و ویرانند. 
و جالــب این کــه آقای میم در این داســتان 
نقــش مراقبت از زن را برعهده دارد. چیزی که 
همیشــه در روایت های مرسوم برعکس بوده 
اســت. زنان پاســدار و پرســتار و مراقبند، در 
حالی که این جا این مرد، این آقای میم، است 
که زنش را می پاید. چراکه این ویران شــده، 

زندگی است.
د اســتان نثر تمیز و زبان درخــوری برای 
روایت دارد و شــاید در حد چند نمونه می شود 

در آن ضعف ویرایشی دید. برای نمونه: 
»یکــی دو لقمــه از غــذای سردشــده که 
روغنش به ظرف ماسیده بود را خوردم.« که به 
گمانم بهتر بود به جای این که جمله  دوم را هم 
جزو گروه مفعولی حساب کند. »را خوردم« را 
می برد بعد از غذای سردشــده تا چنین بشود: 
یکی دو لقمه از غذای سردشــده را خوردم که 
روغنش به ظرف ماســیده بود. و البته چنین 

مواردی بسیار کم و محدود است.
من کتاب و هنر نویسنده را دوست داشتم 
امــا به دالیلی کامال فکــری چنین روایت ها و 
آثاری را »آثار تاریک« می دانم. »آثار تاریک« 
آثاری هســتند که انســان را در چنبره  فالکت 
و گرفتاری و ناامیدی اســیر می کنند آن گاه با 

هنری شــیطانی آن فالکــت و یأس را روایت 
می کننــد. پیــش از ایــن هم البتــه چندجا 
نوشــته ام، قصدم این نیســت کــه در روزگار 
شــدت و ادبار نویســنده و هنرمند را به دروغ 
واداریم که شــادمانی را بنویسد اما افتادن در 
چنگ روایت غالب و افق مدشده  زمانه به این 
امید ما صدای »دردهای آدمی را می نویسم« 

خود نیز می تواند مشکوک باشد.
می توانم چنین بپرســم کــه هنرمند امروز 
چطور می تواند به واقعیت پشت نکند اما اسیر 
غلبــه  یک روایــت از واقعیت هم نشــود؟ آیا 
جهان سربه ســر زشتی و سردی است؟ و برف 
و سرما همه جا را به دوزخی برای انسان تبدیل 
کرده اســت؟ این برف و سرما همان نمادهای 
داستان »تعبیر یک خواب طوالنی«اند. حرف 
من این اســت کــه حتی اگر اکنــون، روایتی 
دیگرگونه بــرای گفتن از واقعیت نیابیم که در 
آن آفتاب و گرما و روشــنی باشد، باز هم نباید 

مقهور این افق مدشده گردیم.
و آخرین نکته: بیشــترین کژســلیقگی در 
انتخــاب نام داســتان به چشــم می خورد تو 
گویی نویســنده آن همه هنر به خرج داده حاال 
می خواهد بگوید زندگی خواب تلخی ســت و 
مــرگ که عاقبت همه شــکار اوییم تعبیر این 

خواب تلخ است.
جز این  مــوارد نادر و آن موضع فکری من 
توان و کار لیال قیاســوند را دوســت داشتم و 
منتظــر کارهای بعــدی اش می مانم خاصه که 

تن مکانی کلماتش همدان است.

وان بگو دل افزای مرا ای اشک ر

آن باغ و بهار و آن تماشای مرا

چون یاد کنی شبی تو شبهای مرا

مرا بی ادبیهای  مکن  اندیشه 

مولوی

دستخط

اثر : محبوبه پورجهان نام اثر: آوایی در درون - رنگ روغن روی بوم

مرگ انکار آدمی نیست
مرگ قانون ازلی و ابدی اســت که 
بر ســاکنان زمین روا می گردد ، و به 
پای همگان از خادم تا مخدوم نوشته 
می شــود. و ســرانجام منشــورهای 
رنگارنگ و تصویــر کبیر را به زیر می 

کشد.
 ناصر باب الحوائجی از آن پیشتر 
که هالک تقدیر زودهنگام و فرادست 
خود باشد ، مغضوب و مقتول فرهنگ 
بی چشــم و روی عادات و سیاســت 
موروثی بود، که بردگان غافل و همساز 
را دوست تر می داشت؛ تا انسانی که 

صاحب فکر و رای خود بود و اهل چون و چرا...
دانای قابلی که شریک و رفیق تلخ کامی نوع انسان 
بود و با عقل معاش و فربه نســبتی نداشــت. از فرصت 
هــای اهدایی و وقت اضافه نه طال اســتخراج نمود و نه 
نانــی به تنور چســبانده و نه نامی علم کــرد. در فقدان 

ناصــر می توان گفــت : آن ها که مورد 
بــی اعتنایــی معاصرین انــد معموال 
شامل تحسین آیندگان اند. چنین بو و 
زیست آن که بسیار خوانده و سر به زیر 
و کم حرف بود. و بســی وفادار نسبت 
به آنچه گفته بود و گفته می شد. و اگر 
می بخشــید ، فرامــوش می کرد ولی 
آنجــا که پای اصول بــه میان می آمد 

اهل مصالحه و مماشات نبود.
دریغا، که ســرطانی بدخیم در دل 
داشــت و هــر روز در جمع دوســتان، 
}مرگ را کتک می زد {؛ تا ابلیس را به 
خاک نسپارم نخواهم مرد  و خلف وعده کرد. اگر از واژه 
شــهید چیزی باقی مانده باشــد، او شهید فرهنگی بود. 
فقدان وی را به خانواده و دوستان فرهیخته اش تسلیت 
گفته و نام و خاطره اش را با احترام بر رف می گذاریم.
قاسم امیری

یـــــــاد

دکتر عبادهللا بهاری، دکترای پتروشیمی
دکتــر عبادهللا بهاری در ســال 1308 در شــهر بهار 
به دنیا آمد. در دبســتان شــرافت و دبیرستان پهلوی 
همدان تحصیل کرد و در کنکور سراســری شرکت نفت 
ایران که هر ســال فقط 40 نفر از سراســر کشور برای 
ادامه تحصیل در صنعت نفت انتخاب می کرد، شــرکت 
کرده و در ســال 1325 وارد دانشکده فنی آبادان شد. 
دو سال بعد وارد دانشــگاه بیرمنگام انگلیس شد. در 
ســال 1331 با درجه عالی لیسانس گرفت و سپس با 
دعوت رســمی و بورسیه تحصیلی، دعوت این دانشگاه 
را بــرای ادامه تحصیل و پژوهــش پذیرفت و پس از 
3 ســال پژوهش در دانشــگاه مذکور با مدرک دکتری 

شد. فارغ التحصیل 
در ســال 1350 در شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
مشــغول به کار شد و با اقدامات گسترده و کارشناسانه 
خود باعث جذب ســرمایه گذاران خارجی در طرح های 

پتروشیمی در ایران شد.
گوشه ای از فعالیت های دکتر بهاری: �

 تأســیس و توســعه چندیــن کارخانــه بــزرگ 
پتروشــیمی در آبادان، بندر امام خمینی و شهر شیراز 

 مســئولیت بهره برداری و توزیع شــرکت ملی گاز 

ایران به دعوت مهدی بازرگان نخســت وزیر وقت
 تدریس در مؤسســه مدیریــت بین المللی در ژنو 

سوئیس 
 پایه گــذاری »بنیــاد بهاری« با هدف تشــویق و 
کمک به شناســایی و توســعه فرهنــگ غنی ایران در 
انگلســتان، که شــعبه ای از آن هم اکنون در شهر بهار 

فعال است.
* متن از کتاب تاریخ، فرهنگ عمومی و مشاهیر بهار نوشته جواد نوری

بزرگان

پروانه زرین بهترین فیلم جشنواره کودک به
»بچه گرگ های دره سیب« رسید

پروانه زریــن بهترین فیلم در بخش ســینمای 
ایــران جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کودکان 
و نوجوانــان بــه فیلم »بچه گرگ های دره ســیب« 
ســاخته »مجید برزگر« فیلمســاز برجسته همدانی 

تعلق گرفت.
سی و سومین جشــنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
که در شــرایط شــیوع کرونا در قالب مجازی به مدت 

یک هفته مهمــان کودکان ایران زمین بود، شــامگاه 
جمعه بــا معرفی برگزیدگان به کار خــود پایان داد و 
در بخش ســینمای ایران پروانه زریــن بهترین فیلم 
در بخش ســینمای ایران به فیلم »بچه گرگ های دره 

سیب« ساخته مجید برزگر تعلق گرفت.
همدان نامــه این موفقیت را به برزگر؛ فیلمســاز 

توانمند همدانی تبریک می گوید.

کران ا

وایتی از عشق، جنون، ر
 تاریخ و دیگر شیاطین

وری بر رمان »یارم همدانی و...« نوشته محمدحسن شهیدی همدانی مر

شاهکاری مانند یارم همدانی. اگر فهرستی از آثار داستانی همدان داشته باشیم 
کــه هــر همدانی خود را ملزم به خواندن آن ها بداند بی شــک یــارم همدانی جزو 
صدرنشینان آن فهرست اســت. همین آغاز یادداشت برای خوانندگان محترم این 
ســطور آرزو می کنم خود را از لذت خواندن رمانی که این چنین در قامت شاهکاری 
هنری قرار دارد، محروم نکنند و امید که هرچه سریع تر این کتاب خواندنی را تهیه 
و مطالعه کنند تا با چشم سر و دل ببینند چه جذابیتی در مقابل آنان نهفته است.

وقتی یارم همدانی را شــروع می کنید زمان، درســت جایی در آغاز داستان در 
هنگامه روایت تالش پرویز خان که برای درمان مســئله ای به هر دری می زند، گم 
می شــود. پرویز خان، البته فقط یکی از چندین و چند شــخصیتی است که جناب 
شهیدی همدانی به زیبایی آن ها را خلق کرده و شاید البته به کمال آن ها را زیسته 

که توانسته چنین خلق کند.
آغاز داســتان روایتی اســت طوالنی از مردمی عامی و ســاده که روزگار ســاده 
خویش را به راحتی و با مشــکالتی نه چندان غریب می گذرانند. هرچند کل روایت 
در واقع روایتی از مردم اســت. از انســان با تمام عشــق، جنون، حسرت، درد، رنج 
تنهایی، خوشــی و فراغتش و البته شاید جنایت. همین مردمی که نماینده شان در 
یارم همدانی می شــود داوود که عاشق پیشه ای اســت صادق و زری خانم دختر 
جذاب محله که حادثه عشق چون طوفانی سهمگین بر سرش فرود می آید و زندگی 

اش را دگرگونه می کند.
شخصیت های یارم همدانی انسان را با تمام سادگی و مهربانی و صداقت، البته 
با تمام ظرفیتش برای ســیاهی و جهل و جنایت را نمایندگی می کنند. اگر داوود و 
زری نماینده تلف شــدن صداقت و عشــق و زیبایی و آرزوی رهایی از بند جهالت، 
علی تحصیل دار و مختار ســنگ تراشش نماینده پلیدی انسانند. یادآوری می کنم 
یارم همدانی، نوشــته نویسنده زیرکی اســت که هرچند اولین کار داستانی اوست 
اما جزءبه جزء و خط به خط روایتی و طرحی اســت هوشمندانه که نشان از تبحر 

نویسنده در شناخت روان انسان و پیچیدگی های روحیه او دارد.
شهیدی همدانی البته سابقه مطالعات و کار عملی در زمینه های جرم شناسی و 
امثال آن را در کارنامه کاری و نویســندگی خود دارد که به کار نوشــتن یارم همدانی 
اش هم آمده. چه خوب هم آمده. زیرکی بعدی نویســنده آن جاست که طرح رمان 
خود را که روایتی است از خواستن ها و امیال و همه چیزهای انسانی؛ زیرکانه و در 
واقع رندانه در بستری از نقد و خوانشی انتقادی از ظهور و بروز فعالیت های سیاسی 
مردمان در وقایع تاریخی حساس و سرنوشت ساز و بسیار بسیار درس آموز تاریخ 
معاصر، قرار داده اســت. روایت عشقی آتشــین اما سوزناک با پایانی سهمگین و 
غم انگیز در میانه حوادث بی نهایت اعجاب آور بیست و هشتم مرداد سال سی و 
دو، ســال کودتا، فقط روایت عشــقی آتشین و سوزناک نیست که همراهی اش با 
حــوادث تلخ تاریخی در آن ایام وجهی تراژیک تر به داســتان می دهد که خواننده 

یقینا نمی تواند به راحتی از کنار آن حوادث و هرج و مرج عجیب کشور بگذرد.
نکته دیگری که در مورد یارم همدانی بسیار قابل ذکر است و شاید جزو جادوی 
رمان یارم همدانی و امثال آن باشد در واقع روایت همدان در دل تاریخ است. شهر 
ما. روایت شهری که با خاطرات خوب و بد در آن بزرگ شده ایم و حال در البه الی 
سطور این رمان تاریخی همدانی را متصور می شویم که آبستن حوادثی شگرف بوده 
این خیال و تصور البته حس غریبی اســت اما شاید کاربردی هم باشد.بدین معنا 
که شــاید بتواند گسست تاریخی ما را کمتر و کمتر کند و به ایجاد حافظه تاریخی 

ما که روبه زوال بوده کمک کند.
البته باید متذکر شد که این از امکانات رمان است نه از قطعیات.یارم همدانی به 
مثابه قطعه ای از پازل رمان های تاریخی همدانی است که می تواند تصویری از یک 
کل تاریخــی برای خواننده اش فراهم کنــد. دیگر ویژگی مهم یارم همدانی گره های 
به جا و خطوط روایتی اســت که روایت کلی از رمان را شــکل می دهند. نتیجه اش 
هم این که خواندن اش را پرکشش می کند. آن قدر پرکشش که چند بار و چند بار 

پیشنهادش می کنم.

دیدگاه

راه مردمی شدن هنر خوشنویسی چیست؟

کاوه تیموری گفت: الزمه مردمی شدن هنر خوشنویسی این است که اهل خط 
برای سایر مخاطبان هم هنرنمایی کنند.

کاوه تیموری خوشــنویس و پژوهشگر نام آشنای همدانی در گفتگو با خبرنگار 
حوزه تجسمی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برای نقش آفرینی های 
تازه در هنر خوشنویسی الزم است که خوشنویسان فقط برای یکدیگر ننویسند زیرا 
الزمه مردمی شدن این هنر این است که اهل خط برای سایر مخاطبان نیز هنرنمایی 
کنند. وی در ادامه در خصوص نمایشــگاه خوشنویسی »آموزگار مهر« که هم اکنون 
در برج میالد برپاست، اظهار کرد: هدف این بود که این نمایشگاه با توجه به موضوع 
و رویکردی که دارد در ماه مهر که ماه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی است 
برگزار شــود. نمایشگاه خوشنویســی آموزگار مهر هم با رویکردی که پیشتر عرض 

کردم برپا شده است.
تیموری افزود: تاکنون هرچند بســیار کم، اما به نحوی از زحمات کادر ســالمت 
تقدیر شــده اســت، اما هیچکس از زحمات معلمان که در این شرایط، از راه دور یا 
نزدیک همچنان مشعل تعلیم و تربیت را زنده نگه داشته اند تقدیر نکرده است. به 
همین دلیل بنده تصمیم گرفتم که خدمات بی چشمداشت این عزیزان را به نحوی 
مورد قدردانی قرار دهم. این خوشنویس اظهار کرد: در راستای این اقدام، 30 قطعه 
شــعر متناسب با مقام معلم با خط نستعلیق به رشته تحریر درآمد، بعد به قلموی 
تذهیب کار حاذق، خانم رفعت موسوی سپرده شد. ایشان با آرایه های تزئینی قوت 
شعر و خط را مضاعف کردند و یک هم افزایی بین شعر، خوشنویسی و تذهیب به 
وجود آمد. در نهایت این آثار به منظور تکریم و تجلیل از مقام آموزگار و اســتادان 

به نمایش گذاشته شدند.
تیموری در خصوص برگزاری مراسم افتتاحیه و استقبال از نمایشگاه در شرایط 
کنونی گفت: مراسم افتتاحیه با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد. 
دوستان در ورودی برج میالد با استفاده از تب سنج، دمای بدن مخاطبان را کنترل 
می کردند. سخنرانی ها بسیار کوتاه بودند و باتوجه به متراژ بزرگ گالری، یک فضای 
آرام و مملوء از امنیت و سالمت حاکم بود. وی ادامه داد: آثار موجود در نمایشگاه 
بــه منظور فروش عرضه نشــدند، اما در صورت توافق و حمایــت وزارت آموزش و 
پــرورش می توان آن هــا را به موزه ایــن وزارتخانه اهدا کرد. کمااین که نمایشــگاه 
»آموزگار مهر« مورد تمجید وزیر آموزش و پرورش قرار گرفت. شایان ذکر است کاوه 
تیموری پیش از این در کشــور های سودان، پاکستان، قزاقستان، روسیه، بوسنی و 
هرزگوین نمایشــگاه و کارگاه خوشنویسی برگزار کرده است. وی طی دو دهه اخیر، 
فعالیت های چشمگیری در حوزه خوشنویسی و خط پژوهی انجام داده که ماحصل 
این جســتجوگری، تالیف و چاپ هشت عنوان کتاب تخصصی در این عرصه بوده 
است. گفتنی است نمایشگاه »آموزگار مهر« تا 8 آبان در گالری هنر برج میالد ادامه 
دارد. همچنین در مراسم افتتاحیه از کتاب نمایشگاه نیز رونمایی شد و عالقه مندان 

می توانند هنگام بازدید، آلبوم این نمایشگاه را هم تهیه کنند.

گالری

محمدرابطی

محمدرابطی

فریادناصری

کافه کتاب
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وهش ونا و ضعف پژ کر
همه گیری بیماری کرونا در کشــور عالوه بر زندگی عادی مردم بسیاری از 
مشــاغل و حرفه ها را تحت تاثیر قرار داد؛ گردشگری، فرهنگ، هنر، ورزش و 
فعالیت های خدماتی بیشترین آسیب را از این بیماری دیدند. اگرچه اندکی از 
مردم و سوداگران در حوزه خدمات واسطه گری از فرصت کمبود مواد و برخی 

کاالها استفاده کردند و با باالبردن قیمت ها به نان و نوایی رسیدند.
به نظر می رســد حوزه فرهنگ از بیماری کرونا بیشتر آسیب دیده است. 
کنسرت ها تعطیل شد، هیچ تئاتری روی صحنه نرفت، انجمن های ادبی غیر 
فعال و نمایشــگاه ها به تعطیلی کشانده شدند و اهالی فرهنگ خانه نشین 

شده و از فعالیتشان باز ماندند.
هرچنــد برخی از آن ها فعالیت خود را به فضــای مجازی معطوف کردند 
امــا می دانیم فضای مجازی هرگز نمی توانــد جایگزین فعالیت فرهنگی در 

بستر جامعه باشد.
به همین دلیل بسیاری از اهالی فرهنگ و هنرمندان منتظرند این مرحله 
از زندگی را پشــت سر گذارند شاید بعد از کرونا بتوانند فعالیت های معمول 

را ادامه دهند.
این بیماری در استان همدان نیز تاثیر خود را گذاشته و بسیاری از مراکز 
فرهنگی تعطیل شده و اهالی فرهنگ دست از کار کشیده اند و فضای مجازی 
هم نتوانســته آنان را راضی کنــد چراکه مخاطبین چندانی در فضای مجازی 

نداشتند.
اما با این شــرایط نیز می شد از ظرفیت های موجود بهره برد. استانی 
که ســرانه کار پژوهشی حوزه فرهنگی آن بسیار پایین است، می توانست 
از این فرصت اســتفاده کند و از پژوهشگران فعاالن فرهنگی در مسیری 
برای پر کردن خالیی که در گذشته داشت استفاده کرده و از فرصت یک 
ساله خانه نشــینی هنرمندان و پژوهشگران به نفع تولید محتوا در عرصه 
فرهنگ بهره برد اما چه کســی یا چه نهادی می تواند یا می توانســت این 
مهم را به سرانجام برساند؟ استانی که پژوهشگاه های آن در حد یک نام 
اســت و کارنامه درخوری در طول سال های گذشــته از آن ها دیده نشده 
چه انتظاری می توان داشــت؟ بنیــاد بوعلی، بنیاد ایران شناســی، حوزه 
هنری، پژوهشــگاه آموزش و پرورش، معاونت های پژوهشــی ادارات و 
دانشگاه ها نتوانســته آن چنان که باید کار مهمی در زمینه پژوهش انجام 
دهد و هر یک به چند کتاب و جزوه بســنده کرده اســت. مدیران ارشــد 
و مدیران فرهنگی اســتان می توانســتند دغدغه مندانه به حوزه پژوهش 
توجه کنند و حتی بســتری برای فاصله گیری هنرمندان و پژوهشگران از 
افســردگی و خمودگی مهیا کنند.  آیا چنین اراده یا اعتقادی در مسئوالن 

ما دیده می شود؟

یادداشت سردبیر

فراخوان مقاله برای همایش
»هوشنگ ایرانی؛ شاعر جیغ بنفش«

همدان نامه: همایش »هوشنگ ایرانی؛ شاعر جیغ بنفش« 
برگزار می شود

»حســین زندی« دبیر این همایش با اعالم این خبــر گفت: برنامه ریزی 
و برگــزاری این همایش بــا فراگیری بیماری کرونا بــه تعویق افتاد. همایش 
»هوشــنگ ایرانی؛ شــاعر جیغ بنفش« که قرار بود سال ۹۹ در زادگاه شاعر در 

همدان برگزار شود با همه گیر شدن بیماری کرونا به تعویق افتاد.
زنــدی افــزود: پاییــز ۹۸ برنامه ریزی بــرای برگزاری همایــش با حضور 
»محمدرضا اصالنی« انجام شــد و قرار بود زمســتان ســال ۹۸ فراخوان مقاله 
منتشر شود اما اتفاقات سال جاری باعث شد برگزاری همایش به زمان دیگری 
موکول شود، اما با تثبیت وضعیت فعلی تصمیم گرفتیم بار دیگر فراخوان مقاله 
این همایش را منتشــر کنیم. زمان برگزاری همایش در روزهای پس از کرونا 
خواهد بود و تالش ما بر این اســت که کتاب مقــاالت همایش زودتر آماده و 
منتشــر شود تا هر زمان شرایط به حالت عادی بازگشت، همایش برگزار شود. 
در حال حاضر پیش بینی برای اجرای برنامه یلدای ســال ۹۹ است. امید است 

عالقه مندان این شاعر، همکاری الزم را به عمل آورند.
دبیر همایش »هوشنگ ایرانی؛ شــاعر جیغ بنفش« با اشاره به محورهای 
مقاالت گفت: محورهای مقاله ها عبارتند از: زندگی شاعر، نقاشی های هوشنگ 
ایرانی، شعر هوشنگ ایرانی، تاثیرپذیری شاعر از پیشینیان تاثیرگذاری ایرانی 
بــر ادبیــات پس از خود، مخالفان و موافقان هوشــنگ ایرانــی عرفان در آثار 

هوشنگ ایرانی، فعالیت های فرهنگی و مجله خروس جنگی. 
بــه نشــانی آثــار خــود را تــا تاریــخ ۱۵ آذر   عالقمنــدان می تواننــد 

 hosein.zandi57@gmail.com ارسال کنند.

فراخوان

شهر و دیار
مصوبه جنجالی شــورای شــهر مبنی بر 
اســتعالم نکردن از میــراث فرهنگی برای 
ساخت وساز در بافت تاریخی، ساخت وساز 
در محوطه شــاهزاده حسین )ع(، تخلفات 
شــهرداری در بافت تاریخی، نواقص طرح 
جامع و قیمت باالی مســکن که این روزها 
بــه طور جــدی توســط تحریــه هفته نامه 
همدان نامــه پیگیری می شــوند، مــا را به 
گفتگو با فرماندار همدان نشــاند. »حسین 
افشــاری« دقت زیــادی در پیگیری اخبار 
شــهر دارد و دغدغــه رســانه ها را در راس 
پیگیری های خــود قرار می دهــد. در این 

گفتگو نظرات فرماندار را می خوانید.

حــدود یک ماه پیــش ده تن از اعضای  �
شــورای شــهر مصوبه ای تصویب کردند که 
بر اســاس آن دیگر به منظور ساخت وســاز 
در بافت تاریخی نیاز به اســتعالم از میراث 
فرهنگی نباشد. قبال شما گفتید این مصوبه 
را در کمیتــه تطبیــق رد کرده ایــد اما گویا 
شــورای شــهر تغییراتی در مصوبه اعمال و 
دوباره به کمیته تطبیق ارســال کرده  است. 
از طرفــی عــزم جدی بــرای ثبــت جهانی 
یکــی از آثــار تاریخی همدان جزم شــده و 
مدیریت ارشــد استان و شــما نیز پیگیر آن 
هســتید که اگر این اتفاق بیفتد، گردشگری 
همدان مــورد توجه جهانیان قــرار خواهد 
گرفت. اما واقعیت این اســت که در صورت 
دستکاری شــدن بافت تاریخی، همدان این 
فرصت بزرگ را از دست خواهد داد. با این 

مصوبه چه خواهید کرد؟
طبــق مصوبه ای کــه به کمیتــه تطبیق 
ارســال شده عنوان شــده در مکان هایی که 
میراث فرهنگی ضوابط حفظ حریم و عرصه 
میراث فرهنگی ندارد، از مصوبات کمیسیون 
ماده پنج و طرح تفصیلی استفاده شود که 
در هر دوی این ها، میراث فرهنگی یک عضو 
اصلی اســت و حق رد دارد و وقتی پروژه ای 
به آن ها ارسال شــود، میراث فرهنگی حق 
تأییــد یــا رد آن را دارد و اگر پروژه ای را رد 
کند، شهرداری چیزی ندارد که بر اساس آن 
مجوز ســاخت پروژه را صــادر کند. موضوع 
شــورای شــهر حقوق مالکانه است. وقتی 
گروهی از مــردم در مکانی زندگی می کنند، 
بر اساس قانون اساسی حق دخل و تصرف 
در محیــط شــخصی خود دارند و بیشــتر 
یک بحث حقوقی اســت و به همین دلیل 
دادســتان وارد موضوع شــده اســت. حاال 
ممکن اســت در این مــکان طرحی تعریف 
و آن جا محدوده بافت تاریخی قلمداد شود 
امــا این طرح نباید حقوق مالکانه را تضییع 
کند. بنابراین مصوبه  شــورای شهر مبنی بر 
نیازنداشتن به اســتعالم از میراث فرهنگی 
توسط کمیته تطبیق رد شد. اما مصوبه دوم 
این است که در مکان هایی که ضوابط میراث 
فرهنگی ندارد، بنابــر طرح تفصیلی که قبال 
نظر میراث فرهنگی در آن لحاظ شده، عمل 
کنند تا مردم از بالتکلیفی خارج شــوند. در 
این مصوبه نیز تصریح کردیم در مکان های 
دارای ضوابــط مالک نظر میــراث فرهنگی 
اســت و در غیر این صورت بر اساس طرح 
تفصیلی عمل شــود. دادستان نیز همین را 

به میراث فرهنگی ابالغ کرده است.

پس تکلیف مصوبه شورای عالی معماری  �
و شهرســازی که بعد از طرح تفصیلی مطرح 
می شود، چه می شود؟ این مصوبه سال 88 
از طریق وزارت کشــور به همدان ابالغ شده 

است.
مالک همین مصوبه است. البته میراث 
فرهنگــی گام بلندتر و مهم تری برداشــته 

اســت و وزیر میراث فرهنگــی اعالم کرده 
مشــاور ذیصالحــی انتخاب شــود و بافت 
تاریخــی همدان را مــورد مطالعه قرار دهد 
و بر اساس نظر مشاور تحت عنوان ضابطه 
اختصاصی اســتان همدان به وزارت میراث 

فرهنگی ابالغ شود.
اتفاقــا بزرگترین مشــکل در این زمینه 
شهرداری اســت که ضوابط میراث فرهنگی 
را بــه راحتی زیر پا می گــذارد. برای مثال 
در حــال ارتفاع دادن به تاالر فجر اســت در 
حالی کــه این ســاختمان در حریم آرامگاه 
بوعلی ســینا قــرار گرفته اســت. پارکینگ 
سینا و آقاجانی بیک هم در محدوده بافت 
تاریخی ساخته شــده اند و شهرداری برای 
ســاخت آن ها از میراث فرهنگی اســتعالم 
نکــرده اســت. در واقــع شــهرداری برای 
خودش پروانه صادر و ساخت وساز می کند. 
گویا شــخص شهردار هم اعتقادی به حفظ 

میراث فرهنگی ندارد. 
حتمــا در پروژه تــاالر فجر ورود خواهم 
کــرد چــون شــهرداری موظف اســت از 
میــراث فرهنگی اســتعالم بگیرد. ما مصر 
هســتیم آثار تاریخی این شــهر بر اساس 
ضوابــط میراث فرهنگی حفظ شــود و اگر 
ضابطــه ای در این زمینه وجود ندارد، نقص 
وزارت میراث فرهنگی محســوب می شود. 
طبیعی است این وزارتخانه نمی تواند برای 
هزار و ۸00 اثــر تاریخی ضوابط اختصاصی 
تعریــف کنــد امــا در جایی ماننــد بافت 
تاریخی با توجــه به این که تغییرات در آن 
خیلی ســریع اتفاق می افتد و مورد انتفاع 
شــهروندان زیادی است و برخی هم عالقه 
دارند امالک خــود را تغییر کاربری بدهند 
چون نفع مالی زیادی به دنبال دارد، میراث 
فرهنگی موظف است ضوابط اختصاصی آن 
را تعریــف و ابالغ کند. در چنین شــرایطی 
هر دســتگاهی از آن تخدی کند، از ســوی 
دســتگاه قضا به جــرم تجاوز بــه میراث 
فرهنگی کشور مســتوجب پیگیری کیفری 
می شــود. بر اساس گفته شــما سال ۸۸ 
مصوبه شــورای عالی معماری و شهرسازی 
ابالغ شــده اما شــاهد این هستیم که بعد 
از ایــن مصوبه تعدادی بــرج در همدان به 
خصوص در رینگ دوم ساخته شده است. 
ایــن نشــان می دهد آن ضوابــط یا جزئی 
نبوده یــا کارآمد نبــوده یا ناظر مناســبی 
نداشــته اســت. به نظــر من شــما روی 
موضوع خوبی دســت گذاشته اید و من هم 
پیگیری خواهم کــرد تا ضوابط اختصاصی 
بافــت تاریخی همدان زودتر ابالغ شــود و 
به شــهردار و شــورای شــهر اعالم کرده ایم 

مالحظه بافت تاریخی را بکنند.

یکــی از اتفاقــات عجیبی کــه اخیرا در  �
همــدان افتــاده ساخت وســاز در محوطه 
شــاهزاده حســین )ع( اســت که در منظر 
تاریخــی همدان قرار گرفتــه و ثبت جهانی 
این منظر را تحت تاثیــر قرار خواهد داد. از 
طرفی بنای شــاهزاده حسین )ع( ثبت ملی 
و مربوط به دوره ایلخانی است. قطعا یکی از 
ایرادات یونسکو ساخت وساز در این محوطه 
خواهد بود. چه کسی می تواند جلوی هیئت 

امنا را بگیرد؟
با توجه به این که بنای شاهزاده حسین 
)ع( ثبت ملی است هرگونه ساخت وساز در 
آن باید بر طبق نظر میراث فرهنگی باشــد. 
به منظور توســعه این بنا مشــاور تعیین و 
طرح مناســبی در حال آماده کردن است. 
ضمن این کــه جداره بانک ملــی نیز جزو 
بافــت تاریخی اســت و باید حفظ شــود. 
بخشــی از بانک ملی که بعدا اضافه شــده 
برای بازکردن راه به شــاهزاده حسین )ع( 

مطرح است.
اکباتــان قــرار بود پیــاده راه شــود اما 
ون هــای شــهرک فرهنگیــان در آن تردد 
می کننــد در حالی که اکباتــان در محدوده 
بافــت تاریخی اســت و حتی بلــوار الوند 
هم باید به هگمتانه ملحق شــود. چرا این 

موضوع مدیریت نشد؟
بر اساس مصوبه شورای عالی معماری 
و شهرســازی پیاده راه تا مســجد صاحب 
الزمان )عــج( بود اما تا میــدان هگمتانه 
پیش رفت. جلســات متعــددی با هیئت 
امنا داشــتیم و در برابــر ورود خودروهای 
شخصی و اتوبوس ها به آن مقاومت کردیم 
و فقط به خط شهرک فرهنگیان اجازه ورود 
دادیم تا بتواند به رونق بــازار راکد اکباتان 
کمــک کند. بعدا اهالی شــهرک فرهنگیان 
گفتند باید از مســجد صاحب الزمان )عج( 
تا میدان مســیر طوالنی طی کنند بنابراین 
قرارشــد ون ها تــا نزدیک میــدان مرکزی 
تردد کنند. این طرح تا پایان سال تصویب 
شده اما موقتی اســت. اگر به سمت ثبت 
جهانــی هگمتانه برویم قطعا این مســیر 
صرفا پیاده راه خواهد شد. شهرداری هم در 
حال بازکــردن معبر جدیدی به منظور تردد 

راحت تر بازاریان و شهروندان است. 

ســال ها منتظر ارائه طــرح جامع بودیم  �
و بعد از ســال ها که طرح ارائه شده نواقص 
زیادی در آن دیده می شود. برای مثال این 
طرح برای بافت تاریخــی برنامه ای ندارد یا 

اجازه بلندمرتبه ســازی حتی در بلوار ارم که 
پای الوند اســت، می دهد و بــرای معضل 
ترافیک هــم برنامه خاصی ندارد. این طرح، 
تفصیلی محســوب  باالدســتی طرح  طرح 
می شــود و در صورت اجرا آســیب هایی به 
همدان خواهد زد. برای حل این مشکل چه 

خواهید کرد؟
این طرح آینده 2۵ ســال آینده همدان 
را رقــم خواهد زد. عمر طــرح جامع قبلی 
به ســر آمده و از ســال ۹6 باید بر اساس 
طــرح جدید عمل می کردیم اما در ارائه آن 
تأخیر به وجود آمد که ایراد شما به آن وارد 
اســت. اما درباره اصل طرح باید بگویم که 
تصویب نشده و تغییراتی در آن ایجاد شده 
اســت. آخرین تغییر مربوط به اضافه کردن 
هزار هکتاری اســت که افراد جدیدی است 
که از بیــرون در اثر حرکات جمعیتی مانند 
مهاجرت ناچار می شوند خانه و کاشانه خود 
را ترک کنند و وارد مرکز اســتان شوند. در 
طرح جامع اولیه پیش بینی مناســبی برای 
مکان یابی آن ها نشــده بود و اگــر قرار بر 
ادامه این طرح بود، شاهد ساخت وسازهای 
غیرمجــاز دیگــری و بــه وجــود آمــدن 
ســکونتگاه های  یــا  و  حاشیه نشــینی 
غیررسمی بیشــتری بودیم. در طرح جامع 
مکان هایی پیش بینی می شــود تا افرادی 
که بعدا وارد مرکز اســتان می شوند، بتوانند 
بــا قیمت کمتــری زمین بخرنــد و در آن 
خانه بســازند. طبق تغییرات جدید نزدیک 
بــه هزار هکتار با لحاظ ســایر کاربری های 
مورد نیاز مانند آموزشی، ورزشی، بهداشتی 
و معابر مناســب به ایــن طرح اضافه و در 
جایی پیش بینی شــد که منجر به تخریب 
باغات نشود و به فضای سبز همدان آسیب 
وارد نخواهد شــد. درباره بافت تاریخی نیز 
میراث فرهنگی باید وارد شــود و مشاوری 

برای ارائه ضوابط اختصاصی تعیین کند.

مســکن به معضلی برای همدان تبدیل  �
شده اســت. قیمت مســکن و حتی اجاره 
در همدان از متوســط کشــوری باالتر است 
و آن طور که من جســتجو کــردم حدود 6 
درصد زمین های حاشیه شهر را خوزستانی ها 
خریده اند. جدای از برنامه های بلندمدت، به 
منظور کنترل قیمت مســکن در کوتاه مدت 

چه برنامه ای دارید؟
درباره باالتربودن قیمت مســکن نسبت 
به دیگر اســتان ها هنوز هیچ مرجع رسمی 
اظهارنظــر نکرده اســت امــا این که قیمت 
مســکن در همــدان نســبت به متوســط 
کشــوری باالتر اســت، قابل لمس است. 

گران بودن مســکن دالیــل زیادی دارد؛ به 
دلیل اقلیم و آب و هوا، جذبه برای اسکان 
در همــدان باالســت، جغرافیــای همدان 
به لحــاظ نزدیکی به پایتخــت هم در این 
موضوع تأثیرگذار است، همدان آثار تاریخی 
و طبیعــی زیــادی دارد و فرهنــگ مردم 
همدان فرهنگ مداراست. از طرفی فرصت 
ســرمایه گذاری در بخش های دیگر فراهم 
نیست و به ســمت خرید مسکن می رود. 
دربــاره اقدامات کوتاه مــدت باید بگویم در 
حــال حاضر نظام عرضه و تقاضا در همدان 
به نفع تولید مســکن اســت. سال گذشته 
بیش از یک و نیم میلیون مترمربع پروانه 
ساخت مســکن در شهر همدان صادر شده 
و اگر متوسط هر واحد مسکونی را صد متر 
در نظــر بگیریم، پانزده هزار تولید مســکن 
خواهد شــد. اگر طرح اقدام ملی مســکن 
که کارهای اولیه آن انجام شــده و مساکن 
مهــر نیمه کاره را به این آمار اضافه کنیم در 
ســال ۹۹ و شش ماهه اول سال ۱400 بالغ 
بر 20 هزار واحد مســکونی با متوســط صد 
مترمربع در همدان ساخته خواهد شد. این 
در حالی است که نیاز مردم همدان بین ۸ 
تا ۱0 هزار واحد مسکونی به صورت سالیانه 
است. در چنین شــرایطی نقش واسطه ها 
پررنــگ می شــود و دیگــر ارزش افزوده 
واقعی نیســت. این جا به یک قانون جدید 
نیــاز داریم. بــرای مثال مجلس شــورای 
اســالمی تصویب کند که هر واحد مسکونی 
در طــول پنــج ســال یکبار قابــل خرید و 
فروش باشــد تا دست واســطه کوتاه شود 
و هر واحد با ســود واقعی خرید و فروش 
شود. پس مشکل مهم خال قانونی است. از 
طرفی دیگر ســندهای قدیمی اعتبار ندارند 
و ســندهای تک برگ وارد گود شده اند و بر 
طبق مصوبه شــورای عالی قضایی معامله 
باید در دفاتر اســناد رســمی انجام بگیرد. 
بنگاه های معامالتی هم طوری ســاماندهی 
شــده اند که بر اســاس این قانون معامله 
را انجــام دهند. پس بایــد روی تغییرات 

قوانین فعلی کار کنیم.

چه  � به  معامالتی  بنگاه های  ســاماندهی 
صورت است؟

نخســت این که نرخ تعرفــه بنگاه داری 
نســبت به متوسط ســال گذشته 60 درصد 
کاهش پیدا کرده است. قبال سهم بنگاه دار 
از یــک معاملــه رقم قابل توجهــی بود که 
در حال حاضــر کاهش پیدا کرده اســت. 
موضوع دوم جمع آوری بنگاه ها از حاشــیه 
راه های برون شــهری و خــارج از محدوده 
روســتاها و شهرهاســت. عــده ای در لبه 
جاده هــا بنــگاه زده بودنــد و از جهل افراد 
سوءاســتفاده و زمین های عادی را معامله 

می کردند که تعطیل و جمع آوری شدند.
 ســوم خرید و فروش ملک به صورت 
قولنامــه ای منــوط بــه اخذ اســتعالم از 
شــهرداری، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، 
جهاد کشــاورزی و اوقاف شــده است. در 
چنین شــرایطی برای مثال کسی نمی تواند 
زمین های حاشیه قاســم آباد را به قطعات 
کوچکتــر تفکیــک کند و به افــراد نیازمند 
بفروشــد کــه ساخت وســازهای غیرمجاز 
صورت بگیرد. مورد چهارم حذف معامله در 
بنگاه ها با اســناد قدیمی منگوله دار است. 
برخی هــا بر اســاس برخی قوانین اســناد 
عــادی گرفته و به اســناد منگوله دار تبدیل 
کــرده بودند اما در حال حاضر باید اســناد 
را بــه تک برگی تبدیل کننــد که به کاهش 
تغییــر کاربری های غیرمجاز و جلوگیری از 

حاشیه نشینی کمک می کند.

صدها قدم عقب تر از آموزش مجازی
پــس از شــیوع ناگهانــی و همه گیری 
ویروس کرونا در کشــور تحوالت و تغییرات 
گســترده ای همچــون بســیاری دیگــر از 
کشــورهای جهــان در عرصه هــای گوناگون 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد شد. 
یکی از حوزه هایی که بحــران اپیدمی کرونا 
تاثیر عمیقی بر آن گذاشــت، حوزه آموزش و 
تعلیم و تربیت بود، تبعات بیرونی و تاثیری 
که این اپیدمی برای نظام آموزشــی کشــور 
ما به ارمغان آورد نســبت به سیســتم های 
آموزشــی سایر کشــورها بســیار عمیق تر و 
مخرب تر بود. چراکه نظام آموزشی در کشور 
ما بر خالف ســایر کشورهای پیشرفته که از 
مدت ها قبل اســتفاده از فضــای مجازی را 
جایگزیــن روش های ســنتی و حتی کتب 
درســی کرده اند، آمادگــی و تجربه الزم را در 

زمینه آموزش آنالین نداشت.
از مشکالت آموزش مجازی در کشور نظیر 
نبود زیرساخت الزم برای این گونه آموزش ها، 
نبود محتوای درسی مناســب الکترونیکی، 
آشــنا نبودن بعضی از معلمان با روش های 
تدریــس آنالیــن و نرم افزارهــای ارتباطی، 
دسترسی نداشتن بســیاری از خانواده ها و 
دانش آموزان به اینترنت و گوشــی هوشمند 
که بگذریم، فرهنگ اســتفاده از این ابزارها 
اســت که مشــکالتی را برای دانش آموزان، 

معلمان و خانواده ها ایجاد کرده است.
در هفته های اخیر مجموعه ای از پیام های 
صوتی و تصویری حاوی اشتباهات لفظی و 
رفتاری )ســوتی( مربوط به تدریس آنالین 
معلمان توسط دانش آموزان و گاه خانواده ها 

در فضای مجازی دســت به دست می شود 
که شــان همکاران فرهنگــی را مخدوش و 
صالحیت حرفه ای آنان را زیر ســوال می برد. 
باز نشر اشــتباهات سهوی و کالمی معلمان 
توســط دانش آموزان و یا خانواده هایشــان 
در فضای مجازی، نشــان از شکسته شــدن 
مرزهــای اخالقــی و اعتقــادی در جامعــه 
اســت که متاســفانه دامنه اش به آموزش و 
پرورش که رســمی ترین و مهمترین پایگاه 
برای تقویت باورهــای اخالقی و ارزش های 
اعتقادی در دانش آموزان اســت نیز کشیده 

شده است.
کرونا نشــان داد مهم تر از نارســایی ها و 
نواقص، سیســتم آموزشــی ما کــه نیازمند 
بازنگری اســت. گســترش رفتارهای خارج 
از قاعــده وخــالف مقاصد تربیتــی در بین 
دانش آموزان است که اصالح آن باید درصدر 
برنامه های آموزش و پرورش و دستگاه های 

فرهنگی کشور قرار گیرد.
 امروزه آموزش  و پرورش با این واقعیت 
تلخ روبروســت که احســاس مســئولیت، 
وظیفه شناسی، ادب و رعایت احترام از سوی 
دانش آموزان نسبت به معلمانشان به مراتب 

ضعیف تر از گذشته شده است.
و تاســف بارتــر آن که توصیــه فرزندان 
بــه رعایــت ادب، حرمت و قدرشناســی از 
تالش های صادقانه، ایثارگرانه و دلسوزی های 
معلمان کــه از وظایف اصلــی خانواده ها در 
تربیت فرزندان اســت این روزهــا در حال 

فراموشی است. 
کرونــا همچنــان ســختی و ارزش کار 

معلمان را به خانواده ها نشــان داد، با شیوع 
بیماری و خانه نشــینی دانش آموزان بخشی 
از بــار آموزشــی بچه ها بــه خصوص دانش 
آموزان در ســنین پایین به دوش خانواده ها 
و به خصوص مادران افتاده است که اکثرا به 
دلیل نا آشــنایی والدین به خصوص مادران، 
مشکالتی را برایشان ایجاد کرده است که این 
امر اهمیــت و ارزش کار معلمان را بیش از 

پیش برای خانواده آشکار کرده است.
این نوشــتار به دنبال توجیــه رفتارها و 
ســخنان نسنجیده بعضی از معلمان نیست، 

تردیدی نیســت کــه جامعــه از معلمان به 
ویژه معلمــان دوره ابتدایی که بیشــتر این 
اشــتباهات مربوط به آنان است توقع ایثار، 
حوصله، از خودگذشتگی، خونسردی، عفت در 
کالم ودقت در گفتار وثبات عاطفی دارند، اما 
آن چه که مهم است و باید همیشه به خاطر 
داشــت آن اســت که حفظ حریم و حرمت 
معلمی در هر زمان برهمه افراد جامعه فرض 

و واجب است. 
به گفته معلمان، مدیران و عوامل اجرایی 
مــدارس، به رغم تصور بعضــی از افراد ناآگاه 

جامعــه که شــرایط پیش آمــده را فرصتی 
برای اســتراحت و تفریح معلمان می دانند، 
حجــم کار و زمانی که معلمان صرف آموزش 
از طریــق فضای مجــازی می کنند و از همه 
مهم تر اســترس ناشــی از این نوع آموزش 
به ویژه بــرای معلمانی که به دلیل ســابقه 
تدریــس و ســن باالتر آشــنایی چندانی با 
این نوع آموزش ها ندارند، نسبت به آموزش 

حضوری انرژی بیشتری را از آنان می گیرد.
البته این واقعیت هم قابل کتمان نیست 
که امروزه عشــق و عالقــه و معلومات برای 
پیشــرفت کار معلمی کفایــت نمی کند، آن 
روزگار که هرکس می توانست با کسب اندک 
معلومــات و دانــش حتی از دانشــگاه و یا 
مراکز تربیت معلم عهــده دار وظیفه معلمی 
شود سپری شــده و زمانی رسیده که معلم 
عالوه بــر دانش و معلومات بــه روز باید با 
نحوه استفاده از فضای مجازی و کار با رایانه، 
گوشی های تلفن همراه و اینترنت آشنا باشد 
تا بتواند در کار تعلیم و تربیت دانش آموزان 

امروزی توفیق پیدا کند.
آن گونه که کارشناســان و رئیس سازمان 
بهداشــت جهانی گفته اند این ویروس برای 
زمان طوالنــی مدتی همراه مــا خواهد بود، 
آموزش و پــرورش، معلمــان، خانواده ها و 
دانش آموزان باید دست به دست هم داده، 
تــا با این وضعیت ناخواســته کنار آمده و از 
فرصت به دست آمده که ویروس کرونا پدید 
آورده با رفع کاستی ها از ظرفیت های این نوع 
آموزش در کنار آموزش سنتی برای تعلیم و 

تربیت فرزندانمان بهره ببریم. 

افشاری:
 طرح جامع تصویب نشده و 

تغییراتی در آن ایجاد شده 
است. آخرین تغییر مربوط 

به اضافه کردن هزار هکتاری 
است که افراد جدیدی است 

که از بیرون در اثر حرکات 
جمعیتی مانند مهاجرت ناچار 

می شوند خانه و کاشانه 
خود را ترک کنند و وارد مرکز 
استان شوند. در طرح جامع 

اولیه پیش بینی مناسبی برای 
مکان یابی آن ها نشده بود 

و اگر قرار بر ادامه این طرح 
بود، شاهد ساخت وسازهای 

غیرمجاز دیگری و به وجود 
آمدن حاشیه نشینی و یا 

سکونتگاه های غیررسمی 
بیشتری بودیم

کرد در پروژه تاالر فجر ورود خواهم 
یخی از میراث فرهنگی استعالم بگیرد فرماندار همدان: شهرداری موظف است برای ساخت وساز در بافت تار

کاظمی فاطمه 
حسین زندی

انجمــن خیریــه حمایــت از 

بیمــاران کلیوی 
اســتــــــــــــان هـــمـــــــــــــدان

شماره حساب برای کمک به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان
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ثبت 4 اثر میراث فرهنگی همدان
در فهرست آثار ملی

وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی در نامــه ای مراتب ثبت 4 
اثر میراث فرهنگی را به اســتاندار همدان 

ابالغ کرد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
همــدان، در نامه »علی اصغر مونســان« 
به »سید سعید شــاهرخی« آمده است: 
»در اجــرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 

مصوب آبان ۱30۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن مصوب ۱3۱۱ 
هیئت وزرا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی 
کشــور مصوب ۱367 مجلس شورای اسالمی، ماده 22 آئین نامه حفاظت از 
میراث فرهنگی کشــور مصوب ۱3۸۱ شورای امنیت کشور و فصل دوم آیین 
نامه مدیریت ساماندهی نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی 
تاریخی منقول مجاز مصــوب ۱3۸4 هیئت وزیران، مراتب ثبت 4اثر منقول 
فرهنگی تاریخی پس از تشــریفات قانونی الزم در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسیده که اعالم می شود«.
وی در این نامه افزود: »این آثار شامل »سنگ بنای مسجد قیصریه« به 
شــماره ۱602، »سینی پایه سفالی مرصع« مکشوفه از شهر زیرزمینی سامن 
به شماره ۱603، »طاس مسی کتیبه دار« مکشوفه از شهر زیرزمینی سامن به 
شماره ۱604، »مهرمنقوش عقیق« مکشوفه از شهر زیرزمینی سامن به شماره 
اســت«. اســتان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین دارای 
بیش از یک هزار و ۸00 اثر تاریخی و گردشگری است که بیش از یکهزار مورد 

از آن ها ثبت ملی شده اند.

وم اجرای پویش لبخند رضایت در مناطق محر

ســرهنگ پاســدار »مهدی هندی ورکانه« فرمانده سپاه شهرستان بهار با 
حضور در دفتر همدان نامه و تقدیر از تحریریه این نشــریه، از اجرای پویش 
لبخند رضایت در مناطق محروم خبر داد. سروان پاسدار »علی یوسفی کیا« 
فرمانده حوزه مقاومت بســیج دانش آموزی و فرهنگیــان منطقه اللجین و 
»عباس اقبال مهران« مسئول رسانه ای پویش لبخند رضایت سازمان بسیج 

فرهنگیان استان نیز در این جلسه حضور داشتند.
سرهنگ هندی ورکانه هدف از اجرای این پویش را تامین گوشی و تبلت 
برای دانش آموزان بی بضاعت و محروم از فضای مجازی در ادامه کمک های 
مومنانه عنوان کرد و توضیح داد: اداره کل آموزش و پرورش استان با همکاری 
سازمان بسیج فرهنگیان استان همدان اقدام به برگزاری این پویش می کند.
وی تأکید کرد: لبخند رضایت پویشی در قالب کمک های مومنانه از سوی 
فرهنگیان و دانش آموزان برای تهیه گوشــی هوشــمند و تبلت لوازم التحریر 

برای دانش آموزان نیازمند است.
فرمانده ســپاه شهرستان بهار گفت: عالقمندان برای کمک به این پویش 
می توانند کمک های خود را به کانون بسیج فرهنگیان منطقه خود اهدا کنند.
ســرهنگ مهدی ورکانه تأکید کرد: این طرح صرفا محدود به روســتاها 
نیســت و هر کجا دانش آموز بی بضاعتی محروم از گوشی هوشمند و تبلت 

وجود داشته باشد، این پویش نیز به آن جا خواهد رفت. 

سنجربگی خبر داد:

اجرای طرح کشوری آمران سالمت در راستای 
وس ونا ویر مقابله با کر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان از اجرای طرح کشــوری 
آمران ســالمت جهت پیشــگیری از ابتال به  ویروس کرونــا ومقابله با این 

ویروس منحوس خبر داد.
 به گزارش روابط عمومي جمعيت هالل احمر اســتان »علی سنجربگي« 
اعالم كرد: با توجه به تشديد بيماري و عنايت به اين نكته كه تنها راه مقابله 
با اپيدمي تکیه بر پیشــگیری و توسعه آموزش همگانی معرفی شده است 
در کشــور ما هم با وجود تالش های چشــمگیر ارگان های متولی، متاسفانه 
وضعیت شــیوع کرونا و آمار مرگ و میر تاسف بار است و هر روز شاهد سیر 

صعودی آن هستیم
ســنجربگی اضافه کرد:  در همین راستا مسئوالن بهداشتی درمانی مکررا 
از مردم درخواســت می کنند با رعایت پروتکل های بهداشتي از شیوع بیشتر 
پیشــگیری کننــد و با توجه به اهمیــت این موضوع، مقــام معظم رهبری 
مدظله العالی در دیدار با رئیس جمهور و مســئوالن بهداشتی درمانی کشور، 
رهنمودهــای ارزشــمندی در خصوص نحــوه تعامل دســتگاه های متولی، 
شــیوه های پیشــگیری و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود برای 

کنترل این ویروس را بیان کردند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان ادامه داد: در راستای توسعه 
آموزش هــای همگانی، ترویج فرهنگ پیشــگیری، جلب مشــارکت مدنی 
و حمایت بهداشــتی  و درمانی از قشــر آســیب دیده و آسیب پذیر جامعه در 
مواجهــه با ویــروس کرونا با لبیک به ســخنان و راهنمایی های گهربار مقام 
معظم رهبری مدظله العالی، جمعیت هالل احمر ایران اقدام به تدوین شیوه 
نامه و اجرای طرح آمران ســالمت )اختصاصی اپیدمی کوئید ۱۹( کرده تا بر 
اســاس این طرح در کلیه کالنشهرها ۵0 پایگاه و در سایر شهرها حداکثر ۱0 
پایگاه تشکیل و در قالب تیم های سه نفره سحر و نیروهای امدادگر داوطلب 
و داوطلبان عالقمند فعالیت کنند.    سنجربگی گفت: پایگاه ترجیحًا نزدیک 
ساختمان های اداری و امدادی به صورت چادر برپا می شوند و تیم ها با حضور 
در اماکن شــلوغ شهرها مثل فروشگاه های بزرگ، ترمینال های مسافربری،  
میادین اصلی شــهر و مانند آن اســتقرار می یابند و هر روز از ساعت ۱0 صبح 
لغایت ۱6 و ترجیحًا در زمان های پیک شــلوغی محل های ذکر شــده از روز 

دوشنبه ٥آبانماه بمدت ده روز فعالیت خواهند کرد.
وی به شــرایط اختصاصی نیروها و اعضای پایگاه های مجری اشاره کرد 
و گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمت فردی اجراکنندگان این 
طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و آن ها باید حفظ فاصله اجتماعی و 
امــر به نکات بهداشــتی و تذکر و راهنمایی مردم به صــورت آرام و به دور از 
هرگونه درگیری  و با حفظ احترام به شان و منزلت انسانی انجام وظیفه کنند. 
 الزم به ذکر اســت متولی اجرای این طرح در اســتان ها، حوزه معاونت 
جوانان است که با هماهنگی  استانداري، نیروهای انتظامی و دانشگاه علوم 

پزشکی اقدام به این کار می کند.

خبـــــــــرنامه

گشت و گذار

ناهید زندی صادق
روزنامه نگار

مردم  بیشتر  را  کبودرآهنگ 
می شناســند،  علیصدر  غــار  با 
این شهرســتان عــالوه بر این 
غار طبیعی که شــهرت جهانی 
دارد چندیــن اثــر تاریخــی و 
طبیعی دیگــر را در خود جای 
داده است که در ســایه شهرت غار علیصدر کمتر به 
آن ها پرداخته شــده است. »مهدی غالمی« رئیس 
اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
از جاذبه ها، چالش ها و مشــکالت این شهرســتان 

می گوید: 
عملکــرد اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و  �

گردشــگری شهرســتان کبودرآهنگ در شش ماهه 
نخست سال 1399 در زمینه صنایع دستی، گردشگری 

و میراث فرهنگی چگونه بوده است؟
در حوزه صنایع دســتی نزدیک بــه 4 میلیارد و 
4۵0 میلیون ریال تســهیالت روســتایی و مشاغل 
خانگی به متقاضیان ارائه شــد که اشتغال زایی ،20 

نفر را در پی داشته است. 
در حوزه گردشگری تسهیالتی به مبلغ 3 میلیارد 
ریال به منظور ایجاد یک واحد مهمان پذیر پرداخت 
شده که محل اعتبار آن اعتبارات تسهیالت روستایی 
بــوده، این پــروژه در حال انجام و تکمیل اســت. 
همچنیــن ۱7 میلیارد ریال هــم به متقاضیان کرونا 

تسهیالت پرداخت شده است.
در حوزه میراث فرهنگی حمام تاریخی و سنگی 
»باشــقورتاران« که یکــی از مهم تریــن جاذبه های 
تاریخی اســتان است، مرمت شد که این پروژه هم 
در حال تکمیل است. در سال جاری 2 تپه باستانی 
جدید هم در شهرســتان شناسایی و به فهرست آثار 

اضافه شده است.
در غــار علیصدر هــم به منظور حفاظــت از این 
غار ارزشــمند و جهانی پایگاهی ایجــاد کرده ایم که 
نیروهای حفاظت از عرصه و حریم غار حفاظت کنند 
و بر ساخت و سازهایی که در محوطه و اطراف انجام 
می شــود نظارت داشته باشند. از ساخت و سازهای 
غیرمجاز و غیراستاندارد در حریم غار جلوگیری کنند 
کــه مبادا این ســاختمان های به منظر غار آســیب 
برساند. همچنین این پایگاه کنترل آب های ورودی 
و خروجی غار و برداشــت آب ها در عرصه و حریم را 
کنترل می کند که در آینده آب غار علیصدر دچار افت 

نشود و به مشکل اساسی برنخوریم.
بازار شــهر کبودراهنگ به شــماره ۱73 در تاریخ 
پنجم اردیبهشت ماه ۱3۹3 در فهرست آثار تاریخی 
فرهنگی به ثبت رسید که پیگیر این موضوع بودیم که 
بازار شــهر کبودراهنگ را جزو آثار تاریخی شهرستان 
کبودراهنگ معرفی کنیم که این کار در ســال جاری 
صورت گرفت. بعد از ثبت، پیگیر مرمت بازار و جذب 

اعتبار هستیم که از تخریب آن جلوگیری کنیم.
در راســتای ثبت میــراث ناملموس در ســطح  �

شهرســتان کبودرآهنگ چه اقداماتــی صورت گرفته 
است؟

در فهرســت آثار میــراث ناملموس شهرســتان 
کبودراهنگ ســه اثر را ثبــت کردیم که غذای محلی 

ایران شوربا اولین غذایی که در شهرستان ثبت شده، 
دومین اثر فن پخت آش غازیاغی اســت و سومین 
اثر ما در شهرســتان کبودراهنگ، قالی بافی مهربان 
اســت که در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت 

رسیده است.
با چه مشکالت و چالش هایی روبه رو بودید؟ �

از مهم تریــن مشــکالت و چالش هایــی که در 
شهرســتان کبودراهنــگ داریم می توان بــه قانونی 
اشــاره کرد کــه محیط زیســت در کشــور کار گروه 
غارشناســی برای غارهای درجه 3 گردشــگری مثل 
علیصدر تصویب کرده اســت. بر اســاس این قانون 
هرگونه ساخت و ساز و سرمایه گذاری ممنوع است، 
تســهیالت زیادی برای توســعه و جذب سرمایه در 
روستای علیصدر وجود داشت، اما سرمایه گذاران با 
وجود این قانون نتوانستند از این تسهیالت استفاده 

کنند.
روســتای علیصدر قبــل از این که غــار علیصدر 
شناســایی شــود، وجود داشته و ســاخت و ساز و 
سکونت در این روســتا چیز تازه ای نیست، البته از 
زمانی که محیط زیســت این قانــون را تصویب کرد 
هم هیچگونه نظارت و ممانعتی از ســاخت و ســاز 
نمی کنــد، فقط در صورتی که برای ســرمایه گذاری 

استعالم شود، جواب استعالم تایید نمی شود.
در ایــن خصــوص پیگیری های زیــادی انجام 
دادیم که این مشکل حل شــود، از استان پیگیری 
کردیم که به نتیجه نرســید و اعتراض ما به کارگروه 
غارشناســی کشــور ارســال شــد. ما امیدواریم هر 
چه زودتر اصالح شــود و شــاهد توسعه گردشگری 

روستای علیصدر باشیم.
اگــر مــا بخواهیم یــک ســفره خانه یــا خانه 
بوم گــردی در داخل روســتا ایجاد کنیــم، زمانی که 
از محیط زیســت استعالم  کنیم، اســتعالم ما را رد 
می شــود و با این طرح توســعه موافقت نمی شود 
در صورتی که خانه های چند طبقه در حریم روســتا 
ســاخته می شــود و از آن جا که اســتعالمی صورت 

نمی گیرد مشکلی هم پیش نمی آید. 
چالش دیگری که در شهرستان وجود دارد شیوع 
بیماری منحوس کروناست که بر توسعه گردشگری 
و صنایع دستی خیلی اثرگذاشته است. سال گذشته 
700 تا ۸00 هزار نفر مسافر در شهرستان داشتیم که 
امســال به دلیل بیماری کرونا نزدیک به ۱00هزار نفر 
مسافر به این شهرستان آمده اند که خسارت زیادی 
به رستوران ها، مجتمع های گردشگری و غار علیصدر 

که از گردشگری درآمد داشتند، وارد شده است. 
تا پایان سال چه برنامه هایی دارید؟ �

مهمتریــن برنامــه تــا پایــان امســال داریم 
بحــث پیگیــری تامین اعتبــار برای مرمــت بازار 
شــهر کبودراهنــگ و همچنیــن پیگیــری موضوع 
ســرمایه گذاری در تــاالب شیرین ســو اســت کــه 
امیدواریــم بتوانیــم ایــن طرح ها را به ســرانجام 

برسانیم.
بازار قدیمی شهر کبودراهنگ اولین مرکز خرید و 
فروش و رونق مشــاغل کبودرآهنگ بوده که ساخت 
این بازار حدود یکصد ســال پیش به دســتور امیر 

نظام قراگوزلو اتفاق افتاده است. در گذشته این بازار 
دارای رونق فراوانی بوده و کســبه قریه در آن روزی 
خانواده را تامین می کردند. طرح مرمت بازار شــهر 
توســط میراث فرهنگی تهیه شده و این طرح را به 
اداره اوقاف شهرســتان کبودراهنگ ارسال کردیم که 
با تصویب در اداره کل اوقاف اســتان مشارکت اداره 
اوقــاف را در مرمت این بنا به کار بگیریم و با حضور 
شــهرداری، میراث فرهنگی و اداره اوقاف این بنا را 

حفظ کنیم.
از جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی شهرســتان  �

کبودرآهنگ بگویید.
شهرســتان کبودرآهنگ تعداد 234 اثر تاریخی 
طبیعی فرهنگــی و مذهبی داده کــه مهم ترین اثر 
طبیعی ما غار علیصدر اســت که شهرت جهانی دارد. 
این اثر ان قدر مهم اســت که بقیه جاذبه ها را پنهان 
کــرده و خود علیصدر که چون آوازه زیادی دارد نیاز 

به معرفی ندارد.
این شهرستان به جز علیصدر یک روستای هدف 
گردشگری دیگر دارد که پروفسور بالتازار مدت یازده 
سال در این روســتا بر روی بیماری طاعون مطالعه 
کرده و ساختمان قدیمی که از آن زمان به جا مانده، 
هنوز فعال است و به عنوان مرکز تحقیقاتی پاستور 

اکنلو به کار خویش ادامه می دهد.
این روســتا جاذبه های زیــادی دارد که از جمله 
می توان به جنگل های داخل روستا، قنات های پرآب 
که هنوز هم فعال هســتند، حمام تاریخی روســتا، 
خانه  های سنتی با بافت سنتی، کوه های یک نواخت 
و زیبا و همچنین باغ های انگور که بهره وری زیادی از 
آن می شــود اشاره کرد. هر سال در هفته گردشگری 

در این روستا جشنواره شیرپزی برگزار می شود.

از دیگــر جاذبه هــای شهرســتان پــل تاریخی 
روســتای کویجــان، امامزاده شــاه اســماعیل در 
روســتای مســجدین، حمام تاریخی داق داق آباد، 
حمام تاریخی کردآباد، حمام اعظم شهر کبودراهنگ، 
حمام ســنگی باشــقورتران که یکــی از منحصر به 
فردترین حمام های ســنگی اســتان همدان است 
اشاره کرد. به اعتقاد بعضی از کارشناسان این حمام 
در غرب کشــور تقریبًا نمونه است و نمونه مشابه آن 

را نداریــم. جاذبه ظبیعی زیبایی هم در شهرســتان 
وجود دارد؛ تاالب شیرین ســو که هر ســاله شــاهد 
حضور بســیاری از مســافرانی که از این مسیر عبور 
می کنند در این منطقه هســتیم. این تاالب از سوی 
شهرداری شهر شــیراز به عنوان ســرمایه گذار برای 
ایجاد مرکز ســرگرمی و تفریحی به میراث فرهنگی 
پیشــنهاد شده اســت و ما منتظر هستیم شهرداری 
شــیراز پرونده را تکمیل کند که مــا بتوانیم مجوز را 

صادر کنیم که این پروژه را آغاز کنند.
از غار علیصدر همواره به عنــوان یکی از آثاری که  �

می توانســت با رفع موانع به یکــی از امیدهای ثبت 
جهانی در اســتان همدان بدل شود، یاد می شود. در 
زمینه ثبت جهانی علیصدر چه اقداماتی صورت گرفته 

است؟
در خصوص ثبت جهانی غار علیصدر، اداره میراث 
پیگیر کارها شده که به همین خاطر پایگاه حفاظت 
را در ســال جاری در غــار علیصدر ایجــاد کردیم و 
نیروی این اداره در آن جا مستقر شده است. از جمله 
موانعی که برای ثبت جهانی این اثر داریم ســاخت 
و ساز هتلی اســت که در کنار غار سربرآورده است. 
سازمان یونسکو به هیچ وجه راضی نمی شود در کنار 
غار هتلی با این ابعاد وجود داشــته باشد. برای رفع 
این مشکل نیاز داریم مسئوالن ارشد استان و کشور 
وارد عمل شوند و این موضوع را حل کنند. البته این 
مشــکل در دســتور کار اداره کل استان هم قرار دارد 
و مدیــرکل هم پیگیر این موضوع هســتند. به جز 
هتل تغییراتی که در داخل غار در ســال های گذشته 
انجام شده همچنین در ورودی غار به ساختمان های 
غیرمجازی که ایجاد شــده هم مانعی هستند که در 
صورت حل شــدن مشــکل هتل، این مــوارد را هم 

پیگیری خواهیم کرد شاید بتوانیم آن را رفع کنیم و 
پرونده را برای ثبت جهانی ارسال کنیم.

موضــوع دیگری که مانــع از ثبــت جهانی غار 
علیصدر می شــود وجود معدنی در اطراف غار سراب 
اســت که همچنان در آن معــدن کار می کنند. این 
معدن منظر غار ســراب را کاًل به هم ریخته اســت. 
غار علیصدر و غار ســراب به صورت مجموعه هستند 
و ایــن را هم بایــد پیگیری کنیم که شــاید مجوز 

بهره برداری معدن در کنار غار سراب تمدید نشود.
اگر بخواهید اقدامات اداره میراث را در شش ماهه  �

نخست سال گذشته با امســال مقایسه کنید، به نظر 
شما عملکرد میراث چگونه بوده است؟

در خصــوص اقدامات ســال گذشــته نســبت 
به امســال ما بناهــای تاریخی خودمان را شــامل 
مرحلــه اولیه مرمت حمام ســنگی باشــقورتاران و 
استحکام بخشــی امامزاده و مسجد را انجام دادیم، 
تقریبًا بیشــتر بناهای ما استحکام بخشی شد، اما 
مرمت حمام ســنگی باشــقورتاران نیمه کاره بود که 

امسال توانستیم آن را تقریبًا به اتمام برسانیم.
در حوزه صنایع دســتی در ســال گذشته نزدیک 
بــه 200 نفر را در رشــته های مختلف آموزش دادیم 
که امســال به دلیل بیماری کرونا فعاًل نتوانســتیم 
این کار را انجام بدهیم و منتظر هســتیم تا شرایط 
بهتری برای آموزش به وجود بیاید. سال گذشته در 
حوزه گردشــگری ما نزدیک به ۸0 هزار نفر مســافر 
در شهرستان داشــتیم که درآمد خوبی هم در حوزه 
گردشــگری برای شهرســتان به ارمغان آوردند؛ اما 
امســال به خاطر شــیوع بیماری کرونــا نزدیک به 
۵0 میلیارد تومان خســارت در حوزه گردشــگری به 

شهرستان وارد شده است. 

حیات 350 ساله شیخ علی خان زنگنه
رگ شیخ علی خان زنگنه گزارش می دهد همدان نامه از موقوفه بز

عصر یک روز پاییزی از مسیر پرهیاهوی بازار مظفریه 
که این روزها بیشتر مردم تماشاگر آن هستند تا خریدار 
به مدرسه علمیه شیخ علی خان زنگنه می رسم. مدرسه 
به دلیل شــیوع کرونا تعطیل است اما در همان سکوت 
و ســکون هم صدای حیات شــیخ علی خان زنگنه آن 
هم بعد از 3۵0 ســال به گوش می رســد؛ وزیر دربار شاه 
ســلیمان صفوی که یک باره همه اموال خود را وقف کرد 
تا هنوز بعد از 3۵0 سال که سه حکومت منقرض شده اند 
و 40 ســال هم از حکومت جمهوری اســالمی می گذرد، 
نام و یادش در کوچه های این شــهر ماندگار باشد و همه 
نامش را به نکویی ببرند. »مرتضی متولی زنگنه« متولی 
موقوفات شــیخ علی خان زنگنه از نوه زادگان این واقف 
بزرگ و نســل هشــتم وی، 20 سال اســت متولی این 
موقوفه بزرگ اســت. او می گوید: هر گاه انســانی فوت 
می کند، هرچقدر هم که پولدار باشد، فقط یک نسل بعد 
از او می تواننــد از ایــن اموال اســتفاده کنند و در نهایت 
۱0 ســال پس از او بعد از آن اموال و امالک او فروخته 
می شــوند و نام مالک نیز تا همیشه به فراموشی تاریخ 
می رود اما انســان هایی مانند شــیخ علی خان زنگنه به 
یک باره از اموال خود گذشــتند تا نامشان تا همیشه بر 
تارک تاریخ این سرزمین بدرخشد و این مصداق واقعی 
عبارت »وقف؛ چشــمه جاری« است. در واقع شیخ علی 
خــان به جای معامله با خلق با خدا معامله کرده تا برای 

آخرت و توشه خودش باقیات صالحات داشته باشد.
شیخ علی خان زنگنه کیست؟ �

متولی موقوفه شــیخ علی خان زنگنه در معرفی این 
شــخصیت به همدان نامه می گویــد: این ها دو برادر کرد 
قبیله ای در کرمانشــاه بودند و از آن جایی که شیخ علی 
خان زنگنه انسان زیرک و در عین حال بی شیله پیله ای 
بــوده به دربار حکومت صفوی راه پیدا می کند و چون به 
عنوان وزیر اعظم خدمات گســترده ای به وطن می کند، 
لقب اعتمادالدوله دریافت می کند. شیخ علی خان فرزند 
علــی بالی بیک؛ بــزرگ ایل زنگنه به فاصله ســال های 

۱04۸ تا ۱06۸ وزیر اعظم دربار بوده است.
وی بــه نقل خاطــره ای بر اســاس منابــع تاریخی 
می پردازد و توضیح می دهد: شــاه سلیمان صفوی فرد 
خوشــگذرانی بوده و در شــرایط غیرعادی به افرادی که 
باعث خوش گذرانی او می شــده، امالکی می بخشیده اما 
شــیخ علی خان مانع این اتفاق می شــده و موضوع را 
مدیریت می کرده اســت و اگر او و همسر شاه سلیمان 
نبود، شاه مملکت را به تاراج می برد. مثل »شاه می بخشد 
اما شــیخ علی خان نمی بخشد« از این واقعیت تاریخی 
باقی مانده اســت. از طرفی شیخ علی خان فرد خیری 
بوده و به فقرای جامعه رســیدگی می کرده است. همسر 

شــاه نیز از او برای مدیریــت مملکت کمک می گرفته تا 
مملکت از دست نرود. 

متولی زنگنه در پاســخ به این ســوال که شیخ علی 
خان اموال موقوفه را چگونه به دست آورده، بیان می کند: 
نظرات مختلفی در این باره وجود دارد اما به نظر می رسد 
وی ایــن امالک را خریــداری کرده اســت هرچند این 
امالک تا حدودی پراکنده اســت. در هر صورت وی همه 
امالک خود را وقف کرده و در وقف نامه قید کرده فرزندان 

پسرش نسل اندر نسل متولی این موقوفه باشند.
وقف نامه محکم �

اهــل فن می گویند وقف نامه شــیخ علی خان زنگنه 
آن قدر محکم نوشــته شــده که به قول معروف مو الی 
درز آن نمــی رود. متولــی زنگنــه در این بــاره می گوید: 
شــیخ علی خان زنگنه درباره این موقوفــه با ده تن از 
علمای سرشــناس زمان خود مشورت کرده و آن ها این 
وقف را صحیح دانســته و آن را تاییــد کرده اند. در این 
وقف نامه هیــچ نقطه ابهامی وجود ندارد و یک نقطه آن 
باال و پایین نشــده اســت. اگرچه 3۵0 ســال پیش که 
این وقف نامه نوشــته شــد لوازم ارتباطی امروزی وجود 
نداشته اما نیت و دید انسان های زمان سالم بوده است. 
اما الزم اســت بگویم نیت واقف ایــن مجموعه به طور 
کامل انجام نمی شــود. برای مثال در وقف نامه حرفی از 
رایانه، گیت و یا اینترنت نیست اما حاال جزو هزینه های 
جاری محســوب می شــود و باید هزینه ها را به روز کرد. 
واحد حقوقی، تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف و امور 
خیریه به صورت ســالیانه درآمد و هزینه موقوفه را مورد 
بررسی قرار می دهد و در صورت ابطال هر فاکتور، متولی 

باید آن را از جیب خود پرداخت کند.
در وقف نامه شــیخ علــی خان زنگنه آمــده: وظیفه 
متولی این اســت که هر ســاله بعد از اخراج ضروریات 
از تعمیر عمارات، خرج قنوات )روســتاها( و ادای حقوق 
دیوانی )مالیات( و معونت زراعت و خرج بوریای مسجد 
و حجره های مدرسه و تعیین خادم منوط بر نظر متولی، 
آن چه باقی ماند یک عشــر )یک دهم درصد کل درآمد 
ســالیانه( و مبلغ بیســت تومان تبریزی نصف مبلغ ده 
تومان به ســبیه وظیفه یک عالــم دینی )مدرس( و هر 
ســاله مبلغ پنــج تومان تبریزی نصف مبلــغ دو تومان 
پنج هزار دیناری به عالم غیرمتظاهر به فســق از ساکنان 
بلدیه همدان کــه به امر نظارت قیام کند، تعلق گیرد. در 
هــر حجره دو طلبه زندگی کنند، مــرده این جا به امانت 
نگذراند و بــه یک موذن خوش صدا پول بدهند که موقع 
اذان، بانگ اذان بلند کند و در کار متولی دخالت نکنند و 
حساب از متولی نطلبند و حساب ایشان را به روز حساب 
واگذارند و اگر خیانتی واضح از وی صادر شــد، جماعت 

موقوف علیهم به یک مجتهد عالم روی آورند.
مشکالت مدیریت موقوفه �

متولی موقوفه شــیخ علی خان زنگنه معتقد اســت 
جایگاه وقف برای عموم جامعه فرهنگ ســازی نشده در 
حالی که در کشــور افراد با تمکن مالــی وجود دارند که 
عالقمند به انجام کار خیر هستند اما ابهاماتی وجود دارد 
که آن ها از انجــام کار خیر پرهیز می کنند. وقف بهترین 
راه بــرای جاودانه کــردن مال و اموال فانی اســت چون 

عواید آن تا همیشه به مردم می رسد.
متولــی زنگنه بــرای مدیریــت موقوفه مشــکالتی 
برمی شمارد و می گوید: 3۵0 سال پیش اداره ثبت، جهاد 
کشــاورزی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، شــهرداری 
و اداراتــی ماننــد این وجود نداشــته و فقط واقف برای 
موقوفــه تصمیم گیرنده بوده اســت اما االن باید به روند 
اداری تن داد. برای مثال ۱0 هکتار از یکی از روســتاهای 
وقفی برای ساخت مجتمع خدماتی در نظر گرفته شده و 
ما راضی به این کار هستیم و سازمان اوقاف مجوز صادر 
کرده اما جهاد کشــاورزی دست روی موضوع گذاشته و 
چند ماه رونــد اداری دارد. یا وقتی یک مغازه به تعمیر 
نیاز دارد و شهرداری مجوز داده اما میراث فرهنگی اجازه 
این کار را نمی دهد. برخی همکاران در اداره کل اوقاف هم 
متخصص نیستند و یا در دستگاه قضا با امالک موقوفه 
مانند قانون موجر و مســتاجر برخورد می شــود و همین 
باعث راکدماندن موقوفه می شــود. من هم شرعا و قانونا 
موظفــم صرفا به وصیت پدر جدم عمل کنم اما همکاری 
الزم نمی شــود و افراد فاقد صالحیــت و غیرمتخصص 
در مدیریت موقوفــه دخالت می کنند و چوب الی چرخ 
می گذارنــد. بنده فقط خدای متعال را شــاهد و ناظر بر 
اعمالم می دانم و قصدم اجرای دقیق نیت پدرجدم است 

تا موجبات شادی روح آن مرحوم را فراهم سازم. 

هتل نیمه کاره علیصدر 
همچنان مانع ثبت جهانی غار
رئیس میراث فرهنگی کبودراهنگ: غار علیصدر و غار سراب به صورت مجموعه هستند و این را هم باید 
پیگیری کنیم که شاید مجوز بهره برداری معدن در کنار غار سراب تمدید نشود

متولی زنگنه:
 من موظفم صرفا به 

وصیت پدر جدم عمل کنم 
اما همکاری الزم نمی شود 

و افراد فاقد صالحیت و 
غیرمتخصص در مدیریت 

موقوفه دخالت می کنند و 
چوب الی چرخ می گذارند.

یــک  بخواهیــم  مــا  اگــر  غالمــی: 
یــا خانــه بوم گــردی در  ســفره خانه 
زمانــی  کنیــم،  ایجــاد  روســتا  داخــل 
کــه از محیط زیســت اســتعالم  کنیــم، 
اســتعالم مــا را رد می شــود و بــا این 
طــرح توســعه موافقت نمی شــود در 
صورتی کــه خانه های چنــد طبقه در 
حریــم روســتا ســاخته می شــود و از 
آن جا که استعالمی صورت نمی گیرد 

مشکلی هم پیش نمی آید. 

کاظمی فاطمه 
روزنامه نگار

در وصف شیخ علی خان زنگنه
در کتاب روضه الصفا در وصف شــیخ علی خان زنگنه 
آمده اســت: »و یکی از آن ها شــیخ علی خان بود که بعد 
از امیرآخــوری و حکومت کرمانشــاهان به منصب وزارت 
خاصه رســید و سال ها مستقال وزارت کرد و انتظامی کامل 
در ممالک محروســه شاهی داد. صاحب اخالق نیکو بود، 
طبعــی واهب و ذهنــی صایب و همتی  بلنــد و عقیدتی 
ســودمند داشت، در تقویت دین و دولت می کوشید و در 
تحریم و تکریم ســادات و علما و فضال مبالغت می کرد، 
شب ها به جامه تبدیل در محالت گردش می نمود، به فقرا 
و ضعفا و طلبه علوم و ایتام بذل و بخشــش می فرمود، و 
حمامات نیکو و رباطات دلجو در شــهر و عرض راه عتبات 
عالیات بنا کرد که هنوز آثار آن برقرار اســت، و مدت پانزده 
ســال من حیث االســتقالل وزیر و اعتماد الّدولة پادشاه 
بود، و با عموم خلق به خوبی و راســتی سلوک می نمود... 
شیخ علی خان زنگنه در سال یک هزار و صد و یک به جوار 

رحمت حضرت ایزد متعال پیوست«.
در سفرنامه شاردن؛ جهانگرد فرانسوی نیز آمده است: 
»شــیخ  علی  خان  صدراعظم دانا و دوراندیش و درستکار 
چهارده ماه پیش معزول و مغضوب شــده بود و ســه تن 
از بزرگان وظایف صــدارت را انجام می دادند. آن چه برای 
من سخت ناخوشایند و مایه نگرانی و پراگندگی خاطر بود 
این بود که می گفتند شــاه دگربار سر آن دارد صدارت را به 
کف کفایت شــیخ  علی  خان  بسپارد، و این چنان که اشاره 
کردم برای من مایه ناراحتی خیال بود زیرا شیخ  علی  خان  
اصوال به اروپاییان و مســیحیان خوش بین نبود و با آنان 
دشــمنی می ورزید. دو دیگر این که نه رشــوه می گرفت و 
نه توصیه و تحفه می پذیرفت. وجودی فســادناپذیر بود و 
دایم در این اندیشه بود با کاستن مخارج بی جای دربار و 
جلوگیری از کارهای ناشایسته بر اعتبار و قدرت و جمعیت 

کشور بیفزاید«.

که ساخت و ساز در آن توسط میراث فرهنگی ممنوع شده خط قرمز عرصه غار علیصدر 

طرح سردرب بازار



، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی 

پرونده ویژه
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5 معــــه جا

اهمیت آموزش حقوق کودک برای فردای بهتر 
بخش دوم

در نخســتین یادداشت از سلســله یادداشت های 
حول موضــوع اهمیت آموزش حقوق کودک از تعریف 
آمــوزش حقوق کودک آغاز کردیم. در این یادداشــت 
اشــاره خواهیم داشت به هدف آموزش حقوق کودک، 
که همان آشنا کردن این مخاطبان با گسترش شناخت 
آن ها نســبت به اهمیت به کار بســتن حقوق بنیادین، 
از دیدگاه انســانی و جامعه و تشــویق آن ها برای پشتیبانی و ارج نهادن به 
آن حقوق اســت. مردم باید تشویق شوند که خود را شرکت کنندگان پویای 
روند دگرگونی بپندارند، نه قربانیان بی اراده دگرگونی هایی که پیرامونشــان 

رخ می دهد. 
بــرای زندگــی در جامعه دموکراتیــک تر هر فرد بایــد در فراگیری 
کیفیت هــای فردی، دانــش، دیدگاه ها و مهارت هــای الزم تالش کند. 
جوان هــا باید از راه آموزش نظام مند حقوق بشــر پی ببرند که موضوع 
حقــوق چیزی اســت کــه هــر روزه با آن روبــرو می شــوند و بخش 
جداناشــدنی از کیفیــت زندگیشــان و همچنین زندگی جامعه شــان و 
تمام جهان اســت. نقض حقوق بشر تنها موجب آسیب رساندن به یک 
فرد نمی شــود بلکه اختالف های سیاســی و اجتماعی را دامن می زند. 
موضوع حقوق بشــر به شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم با زندگی فرد 

می خورد. پیوند 
آن چه اهمیت دارد این اســت که شرایط برای فراگیری حقوق کودک 
به ویژه آشــنایی با پیمــان نامه حقوق کودک باید فراهم شــود. آگاهی 
درباره ضرورت اجرای حقوق کودک و پشــتیبانی از آن و پاســخگویی به 
کودک به نیازهای رشــدی کودک از جمله وظایف و اهداف حقوق کودک 
اســت که یاددهــی در محیطی انجام شــود که بازتاب دهنــده توجه به 
آرمان ها و به کار بستن حقوق بشر و کودک باشد. به شکلی که کودک در 
این فضا از برقراری ارتباط با دیگر کودکان و بزرگســاالن احساس امنیت 

و شادمانی کند.
هــر چند میزان موفقیت آمــوزش حقوق کودک به شــماری از عوامل 
بســتگی دارد. آموزگار، دانش آموزان، برنامه آموزشــی، کتاب های درسی، 
شــیوه آموزشی و این زمان بیشتر از همه ظرفیت ها و بسترهای تکنولوژی 
و اینترنت از جمله عوامل هســتند. اگرچه همه این عوامل مهم هســتند. 
»شیوه آموزش« بی گمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در آموزش باید 
بین شیوه ها و عملکرد باید توازن باشد. وگرنه حقوق دانش آموز در همان 

روند آموزش زیر پا گذاسته می شود. 
این جستار پیوسته است...

کودک

داوری

یکی، دو سالی است که بحث و گفتگوی داوری در 
ایران مطرح اســت. داور و داوری از ریشــه داد است. 
داد به معنــی قانون بوده و نیز به برخی نوشــته های 
دینی اطالق می شــود. داور در واقــع همان دادور بوده 
است یعنی کســی که اهل داد است. به داوری، دادیه 

)dadieh( نیز می گویند...
مزایای داوری چیست؟

۱-انتخاب داور توسط طرفین 
2-خصوصی و محرمانه بودن رسیدگی

3-کمترشدن حجم پرونده ها در دادگاه ها و افزایش دقت رسیدگی
4-اجرای سریع رای داور 

۵- مناسب بودن هزینه رسیدگی داوری 
6-سرعت در رسیدگی پرونده طرفین

رجوع به داوری 
بعضی مواقع یکی از زوجین به تکالیفی که در مقابل همسر خود دارند، 
بی توجهی می کند و عواقب این امر باعث بروز اختالفاتی بین آنان می شود 
که رفع نشــدن آن به جدایی و طالق می انجامد. بنابراین الزم اســت پس 
از بروز اختالف های جزئی، بهنگام چاره جویی کرد و مانع از جدی تر شــدن 
اختالف شــد. بهترین راه حل این است که اشخاصی که دارای حسن نیت، 
تجربــه و بینش کافی در امور خانواده هســتند به عنوان داور، با دخالت در 
ایــن اختالف ها، برای رفع آن ها اقدام کنند، تا این امر هم به تســهیل روند 
کار و هم حصول نتیجه نهایی که  همان حل اختالف و جلوگیری از شقاق و 

جدایی و طالق زوجین است کمک می کند.
کانون ترویج داوری و میانجیگری با حوزه ملی ثبت و تاســیس شــده 
است و در راســتای فرهنگ ســازی و ترویج داوری و ارائه خدمات داوری 
حقوقــی به مــردم، آمادگی هرگونــه تعامل و تفاهم نامه با قــوه قضائیه و 

سازمان های دولتی را دارد.

قانون

آفرود و سافاری  �
»آفــرود«، واژه ای 
که  اســت  انگلیســی 
برای  ترجمــه  بهترین 
آن »بیراهــه« اســت. 
از همیــن رو به معادل 
فارســی آفرود، بیراهه 
نــورد هم مــی گویند. 
یعنی خروج از مسیرهای همیشگی و جاده 
های آســفالته و رانندگی در زمینی که جاده 
ای در آن وجــود ندارد. »ســافاری« نیز که 
به »وحش گشــت« مشهور اســت شامل، 
بیابانگردی و دشت گردی و نوعی از فعالیت 
طبیعت گردی با وسیله است که برای انجام 
آن اغلــب از ماشــین های دو دیفرانســیل 
اســتفاده می شــود. این روزها ســافاری و 
آفرودســواری به عنوان یک ورزش شناخته 
شــده و بــه عقیــده بســیاری، گران ترین 
ورزش دنیاســت اما همین ورزش با توجه 
بــه همــه دردســرها و هزینه هایــش، این 
روزها مشــکالتی را نیز برای محیط زیست 
بــه خصوص مناطق شــکننده و حســاس 

کوهستانی همدان ایجاد کرده است.

الوند، قطبی برای آفرود �
فتح کاســه یخچال توســط رنو، چشمه 
ملک: پیست موتورســواری، این ها تنها دو 
نمونه از صدها تیتر خبرگزاری های اســتان 
در مورد حضور آفرود و موتورســیکلت ها در 
کوهســار و طبیعت همدان بوده اســت. در 
ســال های اخیر بارها و بارها شــاهد حضور 
فزاینــده آفرود موتور و اتومبیل ســوران در 
مناطق حساس طبیعت و به خصوص پیکر 
الوند بوده ایم و به نوعی کوهســتان الوند به 
یک قطب آفرود کشور تبدیل شده است. در 
چند روز اخیر نیز ده ها موتورســوار همدانی، 
کرمانشــاهی و قزوینی کوهســتان الوند را 
شــخم زدند که به شدت خاطر کوهنوردان و 
عالقه مندان به محیط زیســت در همدان را 

مکدر کرد. به ایــن بهانه به زوایای مختلف 
این مقوله می پردازیم.

لزوم توصیب و اجرای قوانین مدون �
بر اســاس اصول محیط زیســتی وقتی 
در مکان محیط زیســتی قــدم می گذاریم 
نبایــد رد پایی از خود بــه جا بگذاریم، طبق 
دستورالعمل هایی که در این رابطه وجود دارد 
حتی برای پوشــیدن کفش های مناسب با 
طبیعت گردی دستوراتی وجود دارد تا گل و 
الی به آن نچســبد تا خاکی که زاینده است 
از آن منطقه خارج نشــود و جابجا نشود، با 
این وجود حال باید حساب کرد خودرویی با 
چند تن وزن و عاج هایی به مراتب بزرگ تر 
از عاج های کف کفش چه مقدار گل و الی و 
خاک را جابجا می کند و چه اثر مخربی روی 

محیط زیست دارد.
در خصــوص خودروهای آفــرودی نیز 
متاسفانه قانون مدونی برای آن وجود ندارد 
تا بتوان آن را اجرایی کرد و در نتیجه برخورد 
و مقابلــه ای بــا آن نیز صــورت نمی گیرد. 
هرچه سریع تر باید در این راستا قوانینی )به 
خصوص برای مناطق شــکننده کوهستانی( 
تصویب شــود و بــه مرحله اجرا برســد تا 
از تخریــب هرچه بیشــتر محیط زیســت 
جلوگیری شــود و اگر از این گونه فعالیت ها 
جلوگیــری نشــود بــه خواســت خودمان 
خاکی که زاینده اســت را به ســمت نابودی 
می کشــانیم و به فرسایش هرچه بیشتر آن 

کمک مضاعف کرده ایم. 

آفــرود، کــراس و اثرات مخــرب محیط  �
زیستی 

در تمام فصول سال و تا آنجا که شرایط 
آب و هوایی اجازه دهد، موتورهای کراس و 
خودروهای آفرود در کوهستان همدان جوالن 
می دهند. صدمات و لطماتی که موتورسواران 
و رانندگان آفرود به طبیعت و محیط زیست 
منطقه می زنند جبران ناپذیر اســت. حضور 

موتور کراس و خودروی آفرود در کوهستان 
سبب از بین رفتن پوشــش گیاهی منطقه 
می شــود. عالوه بر آلودگی صوتی، دودی که 
از اگزوز این وسایل موتوری خارج می شود 
هوای ســالم کوهســتان را ناپــاک می کند 
و ســرریز روغــن و یا ســوخت خودروها و 
موتورها نیز در مســیرهای ســخت با مرگ 
گونه های گیاهی، جانوری و آلودگی آب های 
جاری همراه است. حضور موتورهای کراس 
و اتومبیل هــای آفــرود در دل طبیعــت و 
کوهســتان عالوه بر محیط زیست برای کوه 
پیمایان و گردشگران نیز ایجاد خطر می کند؛ 
افرادی که در مســیر تردد این وسایل نقلیه 
قــرار می گیرند از برخورد بــا آنها و یا خطر 
پرتاب ســنگ از زیر الســتیک این وسایل 
نقلیه در امان نیســتند و خودروهای آفرود 
و موتورهای کــراس با حضور در این مناطق 
عــالوه بر مزاحمت ها و خطراتی که برای کوه 
پیمایان، گردشگران و عالقمندان به طبیعت 
دارند  محیط زیســت و طبیعت منطقه را در 
زیر چرخ ها و دود اگزوزهایشــان  به نابودی 
می کشــانند، عمومًا با آغاز فصل تابســتان، 
آب شــدن برف  و خشــک شدن مسیرهای 
کوهستانی و جاده های عشایری، کوهستان 
و دشت های همدان به پیست موتور کراس 
و خودروهای آفرود تبدیل می شــود و این 
در حالی اســت که کوهســتان و دشت های 
اســتان همدان یک محیط زیســت زنده و 

پایدار به شــمار می آیند چرا که در زیر تمام 
قلوه سنگ ها مامن و زیستگاه ده ها جانوار 
و گیاهان آبزی است که با عبور از آن، تعادل 
و تــوازن اکوسیســتم ما به هــم می خورد 
امــا با این وجود هر ســاله این اتفاق بدون 
آنکه با برخورد یا مجازاتی از ســوی مراجع 
قانونی در پی داشــته باشــد تکرار می شود. 
ارگان ها و اداراتی مانند محیط زیست، منابع 
طبیعی و نیروی انتظامی باید با استفاده از 
ابزارهای قانونی خود از ورود موتور و اتومبیل 
به حریم کوهســتان جلوگیری کنند. اطالع 
رسانی، آموزش و فرهنگ سازی نیز در این 

رابطه بسیار مهم است.
و  اتومبیلرانــی  هیئــت  همچنیــن 
موتورســواری نیز باید با تشکیل یک کمیته 
متشکل از نماینده هیئت و ارگان های ذیربط 
ماننــد: اداره ورزش و جوانــان و اداره منابع 
طبیعی، در ساماندهی موتورسواران کراس و 
اتومبیلرانان آفرود اقدام کند و مناطقی را که 
توان اکولوژیکی خویش را به خاطر دخالت 
های انســانی یا به دلیــل عوامل طبیعی از 
دســت داده اند، با ارزیابی توان اکولوژیکی 
و مسیریابی مناســب، شناسایی کرده و به 

ایجاد پیست های آفرود اختصاص دهد. 

قول امیدبخش آقای مدیر  �
در برنامــه 30 مهــر برنامــه عصر ورزش 
شــبکه همــدان، مدیر کل جدیــد ورزش و 

جوانان اســتان همدان، دکتر حمید ســیفی 
قول داد کــه کدورتی که بــرای کوهنوردان و 
عالقــه مندان به محیط زیســت پیش آمده 

رفع خواهد شد. 
وی اظهــار کرد: باید بــه تیم های آفرود 
برنامــه بدهیم و Coach )مربــی(، افراد را 
هدایت کند تا از مســیر مشــخص بروند و 
هیچ کس حق نداشته باشد جز از مسیرهای 
مشــخص شــده براند. همچینین در ادامه 
افزودنــد: اداره ورزش و جوانــان بــه هیئت 
اتوموبیل و موتورســواری برنامه خواهد داد؛ 
باید کار فرهنگــی بکنیم باید مدیریت کنیم، 
بایــد کانالیزه کنیــم تا از ایــن ناهنجاری و 
تهدید، فرصتی ایجاد و پتانسیل موجود را در 

جهت درست استفاده کنیم.
همین آفرود ســواران بــرای امداد زلزله 
زده هــا و ســیل زده ها پیشــتاز بوده انــد و 
می توانیــم در رژه هایــی از ایــن ظرفیت به 
صــورت هماهنگ و متحدالشــکل در جهت 
تبلیــغ ورزش نیز گام برداریم. امید اســت 
با تدابیر مدیریــت جدید اداره کل ورزش و 
جوانــان و ورود تمامی ارگان های ذی ربط، 
شــاهد اقدامات موثر و مدیریت مناســبی 
برای آفرود در اســتان باشــیم به شکلی که 
هم دغدغه مندان محیط زیست دیگر از این 
بابت نگرانی نداشته نباشند، هم ورزشکاران 
این رشــته بتوانند با ســهولت بیشتری به 

ورزش خود بپردازند. 

شهردار همدان:

اقدامات منطقه یک در اجرای پروژه های بزرگ قابل تقدیر است
»عباس صوفی« شهردار همدان به همراه »مسعود 
دهبانی صابر« مدیر منطقــه یک، »حامد جلیلوند« 
مدیر منطقه دو، »وحید علی ضمیر« معاونت خدمات 
شهری شــهرداری و »امیر فتحیان نسب« معاونت 
شهرســازی و معماری شــهرداری از رونــد اجرایی 

عملیات بوستان فرا منطقه ای والیت بازدید کردند.
شهردار همدان با بیان این که بوستان فرا منطقه ای 
والیــت با توجه به مســاحت گســترده ای کــه دارد، 
می تواند یکی از بوســتان های راهبردی شهر همدان 
باشد گفت: تاکنون اقدامات مناسبی در زمینه احداث 
راه های دسترسی این بوستان صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در فاز اول این پروژه عالوه بر اجرای 
راه های دسترســی که باعث سهولت تردد شهروندان 
و گردشــگران می شــود نصــب آالچیــق، ســاخت 
سرویس های بهداشــتی، نصب مخازن آب و اجرای 
آبنما در نظر گرفته شــده اســت که امیدواریم هرچه 
سریع تر این فاز پروژه به اتمام رسیده و این بوستان 

را در اختیار شهروندان عزیز قرار دهیم.
صوفــی اظهــار کــرد: ایجــاد و نصــب مخازن 
آب جهــت آبیاری فضای ســبز و خدمــات نیز با 
هماهنگی هــای صورت گرفته در حال انجام اســت 
و با اجرای سیستم های آبرسانی می توان نگهداری 

و توســعه فضای سبز مجموعه بوســتان را به طور 
ویژه ای ارتقا داد.

شــهردار همدان در انتها با اشــاره به این که پروژه 
بوستان فرا منطقه ای والیت یکی از پروژه های بزرگ 
و هزینه بر شــهرداری همدان اســت، گفت: اقداماتی 
که منطقه یک شــهرداری در اجرای پروژه های بزرگ 
جهت رفاه حال هرچه بیشتر شهروندان در دستور کار 

دارد قابل تقدیر و تشکر است.
دهبانی صابــر؛ مدیر منطقه یک نیز با اشــاره به 
این کــه احداث بوســتان صد هکتــاری والیت باعث 
جهش بزرگی در سرانه فضای سبز شهروندان همدانی 

خواهد شد، گفت: توسعه فضای سبز و کاربری های آن 
به دلیل تاثیرات مثبتی که بر محیط زیست، سالمت 

جسمی و روانی شهروندان دارد بسیار مهم است.
وی بــا بیان این کــه اکنون دیوارهــای حائل در 
سرتاسر مسیرهای ورودی و خروجی این بوستان در 
حال اجراست و بعد از آن عملیات راه های دسترسی 
به طور کامل اجرا خواهند شد، اظهار کرد: در عملیات 
اجرایی احداث این بوســتان تصمیم گرفته شــد تا 
کمترین دخالت و صدمه به محیط زیست وارد شود 
تا شهروندان و گردشگران بتوانند از محیطی طبیعی و 

بکر نهایت استفاده را ببرند.

بزرگنمایی؛ عامل جعل و تخریب
از عمــده آســیب هایی کــه 
پیکر  بــر  اجتماعی  رســانه های 
بزرگنمایی  وارد می آورند،  جامعه 
و مانور روی کســانی اســت که 
همین  توســط  بعضی هایشــان 
رســانه ها به منظور توقف پویایی 
و بالندگــی مردم مطــرح و حتی خلق شــده اند. 
جذابیــت و فریبندگی تبلیغاتی که در این راســتا 
صورت می گیرد، مانع از کشف نیتی می شود که در 

ورای آن وجود دارد. 
بزرگنمایی در آثار حماسی امری بسیار معمول 
و البته مقبول اســت. همه ملت ها قهرمانان خود را 
دلیر، بی نظیر و غیرقابل دسترس می خواهند. از آن 
رو روایتگر حماسه با بزرگنمایی و انتساب کارهای 
خارق العاده به قهرمانان حماســی اســطوره هایی 
خلق می کند که برای همه تاریخ جاودان می مانند. 
حماســه در فرهنگ و ادب ملت هایی پدید می آید 
که تاریخ کهن تــری دارند و ادبیــات ما چنان چه 
در شــاهنامه فاخر فردوسی می بینیم، مشحون از 
قهرمانان حماسی و اسطوره هایی است که عظمت 
این قوم چند هزار ســاله را به نمایش می گذارند. 
اغراق، تبلیغ، خارق العادگی، غلو و خرق عادت ویژه 
پهلوانان حماسی است و کاربرد چنین آرایه هایی نه 
تنها ایرادی نداشــته، بلکه بر غنای فرهنگ و ادب 

نیز افزوده است. 
مبالغــه در عصر حاضر را در بیشــتر موارد باید 
مغالطــه نامیــد. زیرا بــا قصد و غــرض خاص و 
درباره کســانی صورت می گیرد که به رغم نداشتن 
صالحیت، درصدد اشــغال مناصــب مهم مملکتی 
برمی آینــد و برای نیل به مقصود، منافع قشــر یا 
گروهی از مردمان را به طور ضمنی یا علنی متعهد 

می شــوند. تبلیغاتی که توســط عوامل و هواداران 
این دســته از افراد صــورت می گیرد تا حد زیادی 
اغراق شــده، نادرست و ساختگی است و کمترین 
آســیبی که وارد می آورد، ســلب اعتمــاد عمومی، 
نومیدی و سســت شــدن پایه وحدتی ســت که 
جامعه برای حفظ کیان خود بدان نیازمند اســت. 
تصمیم گیری های نابجا و خــالف مصالح عمومی 
از ســطح شــوراها تا عالی ترین مراکز، ناشــی از 
انتخاب هایی اســت که بزرگنمایی هــا موجب آن 
بوده انــد. این نــوع مغالطــه در دوره های مختلف 
به اشــکال گوناگون وجود داشــته و پدیده تازه ای 
نیســت. از آن رو سازوکار مبارزه با آن هم به مرور 
زمان درجامعه فراهم شــده و پیروزی هایی نیز به 
دست آمده اســت. بسا در مقطع فعلی که هرگونه 
خبر در رســانه های مجازی غربال شــده و سره از 
ناسره تشخیص داده می شود، این شیوه ناپسند از 

میانه برخیزد و به تاریخ بپیوندد. 
عصــر رســانه اما عصــر مغالطــات نوظهوری 
هم هســت کــه مهم تریــن و عجیب ترین آن ها 
بزرگنمایی اشــخاص و مســائلی است که برخی 
اصال وجــود ندارند. حباب هایی کــه روزانه حجم 
قابل توجهی از فضای فرهنگی را از خود می انبارند 
و وظیفه شــان تزریق احســاس ناتوانی، خودکم 
بینی و برانگیختن حس حســادت )و نه رقابت( 
در مردم است تا جائی که از آنان به مثابه پوششی 
برای خیانت های بزرگ اســتفاده می کنند و خود 
به علت دانه درشــت بودن موجب نادیده شــدن 
جرائم کوچک ناگزیری می شوند که برخی از روی 
نومیدی دســت به ارتــکاب آن می زنند. به عنوان 
مثال یک فرد مشــهور را روبروی دوربین رســانه 
رسمی می نشانند تا از میزان دانشی که در زندگی 

کســب کرده، صحبت کند. فرد مزبور ادعا می کند 
از نخســتین روزی کــه زبان، قلم، چــاپ، تئاتر، 
نمایشنامه، ســینما، هنرهای تجسمی و هرچه که 
در ایــن دایره با بی نهایت شــعاع می گنجد، پدید 
آمــده، در حافظه ایشــان ثبت اســت، چنان چه 
عنوان دائره المعارف زنده و سخنگوی عصر حاضر 
را هم مناسب شــأن خود نمی داند. یک سند هم 
به عنوان راســتی آزمایی نشــان نمی دهد. چنین 
تیرکه بی محابا پرتاب می شــود، چند نشــانه مهم 
را هــدف می گیــرد: اول؛ بی اعتبار نشــان دادن 
نام بزرگان عرصــه فرهنگ و هنر که نه تنها هرگز 
ادعای عالمه دهربودن نکرده اند بلکه همواره خود 
را جویای دانش و حتی شاگرِد شاگردان خویش 
نامیده اند. )جمله »من خاک پای مردم هســتم« 
اســتاد شــجریان این روزها بر تارک قلب عموم 
دوســتدارانش می درخشــد.(. دوم تزریــق روح 
شــیادی در جواناِن جویای شــهرت خلق الساعه، 
و ترغیب غیرمســتقیم آنان به سرقت ادبی، تکرار 
طوطی وار مینیمال ها و انتســاب آن ها به خود، که 
در نهایــت به کســب وجهه کاذب ختم می شــود. 
) ســربرآوردن بی نهایــت غلط امالیی و انشــایی 
در صدهــا صفحه مجــازی تنها یکــی از عوارض 
مکتوب کردن خرده فرهنگ های شــفاهی توســط 
ایشــان اســت که متأســفانه دارد به نهایت رشد 

نازیبای خود نزدیک می شود.(
ســومین هــدف، نومید و افســرده ســاختن 
کسانی است که عاشــقانه در پی آموختنند اما به 
دالیل عدیــده نظیر ناتوانی مالی، وجود آموزش و 
پرورش یک ُبعدی و تمامیت خواه، نبوِد کتابخانه 
معتبر، اجبار به مانــدن در محل زندگی به منظور 
تأمیــن نیازهای معیشــتی و ده هــا دلیل دیگر 

بــه محرومیت تن می دهند. این گــروه از مردم، 
از هرکس کــه بوی آرزو و آرمانشــان را می دهد، 
چیزی می آموزند و تا سنین پیری در حافظه نگه 

می دارند.
انســان های بسیار باهوشــی که گاه به گاه در 
میــان روســتائیان، رانندگان، کســبه جزء و زنان 
خانه دار دیده می شوند، در حقیقت کسانی هستند 
که از ظرفیت باالیی برای آموزش برخوردار بوده اند 
اما فاصله عظیم طبقاتی ناشی از مناسبات نابرابر 
آنــان را از حــق طبیعی خود محــروم گردانیده و 
اســتعداد بالقوه شــان را هــدر داده اســت. مورد 
آخــر، یعنــی چهارمیــن و خطرناک ترین هدف، 
جذب کردن و به دنبال کشــیدن میلیون ها جوان 
بی مایه ای اســت که هویت خویــش را در وجود 
اشــخاص معروف و بــه طور عمده ســلبریتی ها 
جستجو می کنند. اینان بی آن که بدانند، برده وار در 
راســتای اهداف نادرست شخصیت های جعلی به 

خدمت گرفته می شوند و در مقابلِ ثروت بیکرانی 
که به ســبب وجود ایشان به انبان اشخاص مزبور 
واریز می شــود، عنوان طرفدار را نزد خود کســب 
می کنند و در قالب آن هویت می یابند. نشانه بارز 
این طیف گســترده ثبت میلیون ها پیرو )فالوور( 
در کارنامه فــالن خواننده مبتذل یا بهمان جاهلی 
اســت که خطوط چاقوهایی که روی تنش نقش 
بســته اند، به شــماره درنمی آید و در شیک ترین 
شــکل، در کارنامــه دلقک هایی که بــرای تثبیت 
موقعیت خویش، خواســته ها و گالیه های ملتی را 

دستاویز طنز قرار می دهند. 
در حوزه اقتصادی پنهان کردن نام اختالســگران 
و گاه سپردن مناصب مهم به ایشان به سربرآوردن 
هزاران اختالســگر کوچک می انجامد و مشروعیت 
بخشیدن به تصاحب کنندگان اموال عمومی نیز، به 
گســترش تجاوز در میان فرودستان جامعه دامن 

می زند.

حضور موتورهای کراس و 
اتومبیل های آفرود در دل 

طبیعت و کوهستان عالوه بر 
محیط زیست برای کوه پیمایان 

و گردشگران نیز ایجاد خطر 
می کند؛ افرادی که در مسیر 
تردد این وسایل نقلیه قرار 

می گیرند از برخورد با آنها و یا 
خطر پرتاب سنگ از زیر الستیک 

این وسایل نقلیه در امان 
نیستند و خودروهای آفرود و 
موتورهای کراس با حضور در 

این مناطق عالوه بر مزاحمت ها 
و خطراتی که برای کوه پیمایان، 

گردشگران و عالقمندان به 
طبیعت دارند  محیط زیست و 

طبیعت منطقه را در زیر چرخ ها 
و دود اگزوزهایشان  به 

نابودی می کشانند، عمومًا 
با آغاز فصل تابستان، آب 

شدن برف  و خشک شدن 
مسیرهای کوهستانی و 

جاده های عشایری، کوهستان 
و دشت های همدان به پیست 

موتور کراس و خودروهای 
آفرود تبدیل می شود

انتظار برای خروج 
آفرودسواری همدان
کژراهه  از 

آگهــی تغییــرات شــرکت زنبــورداران نهاوند شــرکت تعاونی به شــماره 
ثبــت ۱4۲ و شناســه ملــی ۱۰۸۲۰۰۰۸۲۸۵ به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومــی عــادی بطور فوق العــاده مــورخ ۱۳۹۹.۰6.۲۷ و طبق مجوز شــماره 
شهرســتان  روســتایی  تعــاون  اداره   ۱۳۹۹.۰6.۲۷ مــورخ   ۱۲.۳4۲.4۰۰
نهاونــد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : ۱ - ترازنامه و حســاب ســود و زیان 
ســال مالــی ۱۳۹۷ شــرکت مــورد تصویــب قرار گرفــت . ۲ - آقایــان حصیم 
زمانیــان با کدملی ۳۹6۰۷۷۲4۸۳ بعنوان بازرس اصلی و محمد عباســی 
با کدملی ۳۹6۱۲۳۷۹۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 

مالی انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند )1017009(

آگهی تغییرات شــرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی کبودر آهنگ شرکت 
تعاونی به شــماره ثبت ۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸6۱6۸۵۹۹۷ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹.۰۳.۱۲ و باستناد نامه ۱6.۱64.۱۲6 
مورخ ۹۹.۰۵.۲۷ اداه تعاون روستایی شهرستان کبودرآهنگ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : ۱ - روســتایی طراقیه به شناســه ملی ۱۰۸6۱۰۹۵۵4۱ با نمایندگی فضل اله 
تیمــوری فصاحــت بــه شــماره ملــی 4۰۳۱6۹4۸۳۰ بــه عنوان بــازرس علــی البدل ، 
روســتایی گل تپه به شناســه ملــی ۱۰۸6۱۰۹۹۸۷۰ با نمایندگی مجتبی ابوالحســنی 
به شــماره ملی4۰4۰۰۳۹۸۸۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. ۲- ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۷ به تصویب رسید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ )1017010(

آگهــی تغییــرات شــرکت مرغ مادر دوســتان شــرکت تعاونی به شــماره 
ثبــت ۸۷۳ و شناســه ملــی ۱۰۸6۱۱۱۱6۱۱ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومــی فــوق العــاده مــورخ ۱۳۹۷.۱۱.۰۹ و برابر مجــوز شــماره 6۳۰۲ مورخ 
۱۳۹۷.۱۱.۱۰ اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان بهــار تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد: دفتر مرکــزی شــرکت از آدرس قبلی به اســتان همدان، 
شهرســتان همدان، بخش مرکزی، شــهر مریانج، بلوار شــهیدان عباســی، 
بلــوار ســرداران، کوچــه شــهید قاســم وهابی، پــالک۳۳ ، طبقــه همکف، 
بــا کدپســتی 6۵۱4۱۳۳4۱6 انتقــال یافــت و مــاده مربوطه در اساســنامه 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار )1017012(

آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر دوستان شرکت تعاونی به شماره ثبت 
۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸6۱۱۱۱6۱۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العــاده مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۰۹ و برابر مجوز شــماره 6۳۰۲ مــورخ ۱۳۹۷.۱۱.۱۰ اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهار دفتر مرکزی شرکت از آدرس قبلی 
به آدرس جدید: اســتان همدان، شهرســتان همدان، بخش مرکزی، شهر 
مریانج، بلوار شهیدان عباسی، بلوار سرداران، کوچه شهید قاسم وهابی، 
پالک۳۳ ، طبقه همکف، با کدپستی 6۵۱4۱۳۳4۱6 انتقال یافت و در تاریخ 
۱۳۹۷.۱۱.۲۹ تحت شماره ۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸6۱۱۱۱6۱۱ در این اداره به 

ثبت رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )1017013(

کباز یلدا خا
کارشناس ارشد مردم شناسی

حمیدرضا سلیمی
کانون ترویج داوری و  رئیس 
میانجیگری ایران

مهرداد نهاوندچی
کارشناسی ارشد مدیریت 
محیط زیست

مریم رازانی
نویسنده
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7 صفحه هفت

رنگین کمان صبور 
بر فراز کوهستان دژم با نعره های پلنگ

چگونه می شود که دوست می دارمش؟ نه من، که 
ملتی به تمامی! به گواه حضور بی پیرایه در خیابان ها 
و هر برزن و کوی چه روز و چه شب، پی گیرو مصمم 
در تک تک شــهرهای ایــران به شــمار قومیت های 
گوناگونــی که ما داریــم. مردان و زنــان، نوجوان و 
جوان و بزرگتران. در دامنه ای پهناتر، ســرزمین های 
پارســی زبان در پیوند دیرینگی اشــتراک هامان به رســوم و زبان. و در 
جهان، برای پاسداشــت و احترام به یک مرد بزرگ فرهنگ زی مســلط 

درموسیقی و آواز. 

این پراگندگی انســانی در جهان برای قدردانی و ستایش هنگام حس 
خطر در اوج بی رحمی بیماری، یا غروبی که کرد در آسمان پاییزی تهران، 

چقدر نا باوری داشت و زخم زن !؟
آیــا خســرو آواز بــودن کافی اســت برای ایــن همه شــعله وری در 

خواستن؟ هرگز! 
خیلی چیزها می خواهد! اگر بخواهم بشــمارم که نمی توانم، یک کالم 

همه چیز.
یک ایرانی دلبســته، خستگی ناپذیر و خجســته، جلوبین و تازنده با 
تکیــه بر او رنگ امیدواری. وطن پرســت، پاکیزه خوی، درســت کردار و 
نازنیــن رفتار، بــا لبخندی کافی برای رهن تمام بهشــت و نگاهی که آن 

سویش خورشید به انتظار نشسته است. 
آموزگار ایمان و عشــق در کالس های عاشــقانگی و شــور، با درس و 
مشق هایی از خداوندگاران ادب و هنر این پهناور سرزمین، سعدی، عطار، 

موالنا و حافظ و دیگران لیاقت مدار و عشــق محور.
دیدی ای دل که غم عشــق دگر بار چه کرد

چون بشــد دلبر و با یار وفادار چه کرد 

ربنا؛ آوایی قدســی طنین، گویی از منار عبادتگاه فرشــتگان آســمان 
اســت که می آید و می رسد به گوش ما آدمیان روی زمین. 

سر ســپار آزادگی با خرسندی های شگفت انگیز نترسیدن. 
حکمــی گرفته مطمئن و پایدار از دســت های جاودان ســاالر جهان و 
زمان برای همیشــه بودن که نبودن را نشایدش هرگز. فرمانی یگانه برای 

زیســتن، خوب زیســتن و نگاه پاک به انسان و انســانیت، آب و باد و 

بــاران و هوا و درخت و کوه و دریــا و زمین در این به درد نخور روزگاری 

که ما داریم. 

پنــاه آوری برای بهتر زیســتن در زمان نیامده به شــکل و شــمایل 

آرزوهای به دســت نا آورده، همان مشــت آبی است که نوشیده است از 
چشــمه هایی ناشناس در کنار و گوشه های کوهستان، در خلوت و تنهایی 
خــودش با فریادهایی برای فریادهای بلندتر، جایی که نه من رفته ام نه 
تــو و نه هیچکس دیگر. به اقل تا بدین زمان که هســتیم و عکس هایی 
کــه با تمریــن آوازش می گرفت بی دوربین و بند و بســاط، از ناپیداهای 
احساســات دور و دراز ما در کنج دورترین رویاها و در بازگشــت نشــان 
مــی داد بــه ما از عمق تا اوج، آن گاه که فقــط می خواند و چه جانانه هم 

می خواند. 
 بیداد و ســه گاه و چارگاه، ماهور و نوا و همایون و این گوشــه قرائی 

شگفت انگیز و اغواگر:

الهی آتش عشقم به جان زن
شررزان شعله ام بر استخوان زن 
چو شمعم بر فروز از آتش عشق

بر آن آتش دلم پروانه سان زن 
دوســت داشــتن و حتی سراسیمگی های شــیفتگی چیزی کم دارد 
بــرای اخالص های به زبان نیاورده ام. و یا حتی بارهــا گفته و ناگفته ام 
به این پر توان از تنوع در توانایی، برای ارائه موسیقی با ایمان و آوازی 
خردمند و پیام آور با ســمت و ســوئی رو به جلو، در فاصله ای بسیار از 
شــنیدنی های به خود فرو رونده در خلســه های افیونی مآب و سر آخر 
عقــب برنده و نا آموزنده و نســیان پذیر. نه بــرای کامل از دوران که به 

اندک مدت از دوران.

و حاال بایســت خورشید کرایه شــود به دیرگاهی در آن سوهای زمان، 
تا در ســتونی پر قــوام از عطر تمــام گل های عالم، فقط بــه تابد در آن 
بســتری که تو خوابیده ای و به انبوه، گلبرگ ها فشــانه شود به سرو روی 
تمام ایرانیان بهار سرشــت و قدردان و تارو ســه تار و نی وتنبک و دف، 

ساغر و صبوحی، در این پاییز کدرو بی آواز تو، ای نازنین آواز خوان این 

سرزمین اهورایی و انباشته از تنهایی. 

سوگ سرود

پیشنهادی به یاد استاد

استاد شجریان هنرمندی است که رسالت هنری 
خود را به اوج کمال رســاند و هم ردیف بزرگان این 
سرزمین همچون فردوسی، حافظ، سعدی، خیام و 

مانند این درخشیده  است.
جایــگاه اســتاد محمدرضــا شــجریان در هنر 
موسیقی بسیار واالســت، وی محبوب ترین هنرمند 

در طول تاریخ ایران است.
این نابغه موســیقی باعث زنده نگهداشــتن موســیقی اصیل ایرانی 
که ذات و درون مایه ای خدا گونه دارد، شــد و اشــعار شاعران بزرگ این 
ســرزمین را به بهترین شــکل ممکــن اجرا کرد، تا این هنــر فاخر برای 

جوانان و نســل های آینده این سرزمین به یادگار بماند.
بســیار بجاســت بــرای قدردانی مــردم همــدان از ســال ها تالش 
خســتگی ناپذیر این پدیــده تاریخ هنر ایران زمیــن، خیابان یا بلواری و 

همچنین میدانی را به نام خســرو آواز ایران نامگذاری کنند. 
پیشــنهاد می شود کمسیون نامگذاری شورای شــهر همدان، نام بلوار 
ارم را به نام اســتاد شــجریان تغییر دهند و در انتهای این بلوار )سه راه 
سعیدیه ( میدانی ایجاد شود که مجسمه ای از ایشان در وسط آن میدان 
ســاخته شــود تا عالوه بر فضای طبیعی و گردشــگری فضای فرهنگی و 

هنری به آن افزوده شود. 
بــا نامگذاری این بلوار و ایجاد میدان و مجســمه، هنرمندان همدانی 
بــه خصوص هنرمندان رشــته موســیقی هم در این فضای ایجاد شــده 

می تواننــد کارهای هنری خود را در معرض نمایش قرار دهند.

پیشنهاد

 اشــخاص برجسته ای چون 
پرویــز اذکایــی- نویســنده و 
پرســتویی-  پرویز  تاریخ دان، 
رضویان-  امیرشــهاب  بازیگر، 
کارگــردان، عبــدهللا کوثــری- 
جعفــری  مســعود  مترجــم، 
جوزانی- کارگردان، احمدرضا درویش- فیلمســاز، 
مجید برزگر- ســینماگر، علیرضا بهرامی- نویسنده 
و شــاعر، مهتاب کرامتی- بازیگر، بهرام بهرامیان- 
کارگردان، بهرام توکلی- کارگردان، احمد آریامنش- 
مرتضــی  بازیگــر،  زارع-  قاســم  خوشــنویس، 
پورصمــدی- مدیــر فیلمبرداری، عبــدهللا باکیده- 
کارگــردان، مهــرداد زاهدیــان- کارگردان، حســین 
زندی- روزنامه نگار، حســین عناصری- گرافیست، 
جمال ســاداتیان- تهیه کننده به همراه 3۵0 نفر از 
اهالــی فرهنگ و هنر همــدان، در نامه ای به رئیس 
شــورای شهر همدان از وی خواستند در همدان یک 
خیابان و یک میدان به نام زنده یاد استاد شجریان 
نام گذاری کند. امضاکنندگان این نامه میدان مالیات 

و خیابان پرستو را برای این کار پیشنهاد داده اند.
این در حالی اســت که چند روز پیش شهرداری 
به دســتور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
بنرهای یادبود استاد شجریان را که به همت بخش 
خصوصــی در خیابان های شــهر نصب شــده بود، 
شــبانه پایین کشــید. این خبر حتی در رسانه های 
بین المللی منعکس شــد و چهره همدان به عنوان 

پایتخت تاریخ و تمدن ایران را به چالش کشید.
 در نامه اهالی فرهنگ و هنر همدان آمده اســت: 
»همان گونه که آگاه هســتید، چند روزی اســت که 
عموم مردم در فقدان از دست دادن استاد بی همتای 
موســیقی ایرانی، عالی جناب محمدرضا شجریان به 
سوگ نشسته اند. ما تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر 
اســتان همدان برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
اســتاد مسلم موســیقی ایران درخواست می کنیم، 
بــرای احتــرام به خواســت عمومی و در راســتای 
اجــرای بند 24 ماده 76 قانون تشــکیالت، وظایف 
و انتخابــات شــوراهای اســالمی کشــور و انتخاب 
شهرداران یکی از میدان ها و خیابان های اصلی شهر 
را به نام اســتاد محمدرضا شجریان نام گذاری کنید. 
گفتنی اســت پیش از این در تهران، مشهد، شیراز و 

چند شهر دیگر این نام گذاری انجام شده است«.

اهمیت توجه به خواست عمومی �
»علیرضا بهرامی« شاعر، نویسنده و روزنامه نگار 
همدانی در این باره بر اهمیت توجه تصمیم گیران به 
خواست عمومی تأکید می کند و می گوید: در فعل و 
انفعاالت اجتماعی، یک واقعیت مهم ســلیقه عام و 
خواست عمومی است و هرچه تصمیمات مسئوالن 
و تصمیم گیران به خواســت عمومی نزدیک تر باشد، 
طبیعتا هم اقناع بیشــتری به وجود می آورند و هم 
اعتمادســازی می کننــد و هم خیلی از کاســتی ها 
با مالیمــت عمومــی مواجه می شــود و همدلی و 

همراهی های زیادی به وجود می آورد.
وی بــا بیــان این کــه خیلی وقت هــا برعکس 
این روند مشــاهده شــده، توضیح می دهد: هر گاه 
مســئوالن و تصمیم گیــران بــه خواســت عمومی 
بی توجهی کرده اند، در مناسبات عمومی خود بیشتر 
دچار مشــکل شده اند و باعث کاهش حس همدلی 
عمومــی و اعتماد عمومی در جامعه شــده اند و در 
ادامه با کاهش همراهی های عمومی ناشی از اعتماد 

عمومی مواجه بوده اند.
بهرامی معتقد اســت: جامعه ایران در چند دهه 
اخیــر از نظر فکری پیشــرفت های زیادی داشــته 
افزایش تعــداد تحصیل کرده ها باعث شــده حتی 
در روســتاهای کوچک نیز کوچه هــا و معابر به نام 
مفاخر نام گذاری شــوند. زمانی انتخاب نام گل ها و 
گیاهان به اهالی حس خوبی می داد و حاال انتخاب 
نام مفاخر حس خوبی ایجاد می کند و این ناشــی 
از میل به سرمایه ســازی فرهنگی است. آن هم در 
شرایطی که مفاخر ما توسط کشورهای دیگر مصادره 
به مطلــوب می شــود و گاه به تغییــر هویت آن ها 
می انجامــد. بنابراین نا م گذاری مفاخر بر روی کوچه 
و خیابان هــا ایجاد یک ارزش افــزوده برای جامعه 

است.
ایــن نویســنده و شــاعر همدانــی به گذشــته 
برمی گردد و می گوید: یادم هست در دوران نوجوانی 
اســتاد شجریان و شــهرام ناظری گوش می کردیم 
و آن ســال ها آلبوم هایــی تولید شــد کــه برای ما 
لحظه های دل انگیزی ساخت و شخصیت فرهنگی 
ما را شکل داد. همان زمان صدای استاد شجریان از 
رادیو و تلویزیون و حتی بلندگوهای عمومی آرامگاه 

بوعلی پخش می شد.
وی ادامه می دهد: آن چیزی شخصیت فرهنگی 
ما را شــکل داده با فعل و انفعاالت سیاســی قابل 
تغییر نیســت و اگر فعل و انفعاالت سیاسی باعث 
شــده دیگر صدای استاد شــجریان از رادیو شنیده 
نشــود، باعث نمی شــود که ما خاطرات خود را پاک 
کنیــم و چیز دیگــری جایگزین کنیــم. کمااین که 
نهادهای حاکمیتی وقتی می خواستند یک موسیقی 
کابــاره ای را پس بزنند، صدای اســتاد شــجریان 
را پخــش می کردنــد و نامــش را موســیقی فاخر 
می گذاشتند، معنای موســیقی فاخر که با تحوالت 

سیاسی تغییر نمی کند.
بهرامی تأکید می کند: با این تفاسیر آن چه تار و 
پود ما را شکل داده باید مرجعی برای تصمیم گیران 
باشد و اگر آن ها این فرصت ها را از دست بدهند، در 

نهایت ساختار حاکمیت متضرر می شود.
 
حداقل پاسداشت و قدردانی �

 »مجیــد برزگر« ســینماگر برجســته همدانی 
کــه کارگردانــی فیلم هایی مانند »فصــل باران های 

موســمی« و »پرویز« را در کارنامه خود 
دارد، درباره اهمیت تحقق این خواســته 
نام گذاری  شــهروندان همدانی می گوید: 
یــک خیابــان یا میــدان به نام اســتاد 
شــجریان یا هر چهره ای که جزو مفاخر 
این مملکت محســوب می شــود، بیش 
از آن که نفعی برای او داشــته باشــد، به 
ســود ماســت. این پاسداشــت حداقل 
حرمت گــذاری و قدردانــی ما نســبت به 
کســی است که همه زندگی خود را صرف 

فرهنگ این سرزمین کرده است.
 برزگر معتقد اســت مــا در این زمینه 
کوتاهی کرده ایم و ادامــه می دهد: قطعا 
در آینده از روزگارانی که زنده یاد شجریان 
در آن زندگی می کرده و انســان هایی که 
با او هم دوره بوده اند، یاد خواهد شــد و 

آیندگان به کم کاری ما پی خواهند برد همان طور که 
درباره »احمد شاملو« هم این کم کاری شد.

 همدان به این نام گذاری نیاز دارد �
 این فیلمساز همدانی با بیان این که این ممکلت 
نیاز به ســد و جاده ندارد بلکه این سرزمین نیاز به 
تقویت و بازسازی فرهنگ دارد و نیازمند کار فرهنگی 
اســت، توضیح می دهد: نا م گذاری معابر، خیابان ها 
و میدان هــا به نام مفاخر کمترین کاری اســت که 
در حق آن ها می توان انجام داد؛ انســان هایی که راه 
درســت را انتخاب کردند و سرسختانه به مسیر خود 
ادامه دادند. ما باید به روزگاری که انسان هایی چون 
زنده یاد شــجریان و »بهرام بیضایی« در آن زندگی 

کرده اند، افتخار کنیم.
 برزگر درباره اهمیــت چنین اتفاقی برای همدان 
با اشاره به این که در همه جای ایران باید این اتفاق 
بیفتد، می گویــد: باید یادمان بماند دســتاوردهای 
انسان هایی چون استاد شجریان بسیار بیشتر از هر 
سیاستمداری است. همدان با سابقه فرهنگی بسیار 
به این نام گــذاری نیاز دارد و همدانی ها در آینده به 

آن افتخار خواهند کرد.

 هم محبوب هم مشهور �
 »امیرشــهاب رضویان« دیگر ســینماگر همدانی 
که در تمــام اتفاقات فرهنگی همــدان کنار فعاالن 
مدنی ایســتاده و از آن ها حمایت کرده نیز می گوید: 
یــک هنرمند ملی هم قیاس با »میرزاده عشــقی« 
درگذشته که یک خیابان در همدان به نام او هست. 
وقتی هنرمندی با این میزان از وجاهت و محبوبیت 
فوت می کنــد، نام گذاری یک خیابــان و میدان به 
نام او، کمترین کاری اســت که شهروندان یک شهر 
می توانند آن را مطالبه کنند و شــهرداری و شــورای 
شهر می توانند انجام دهند. استاد شجریان از جمله 

هنرمندانی است که هم محبوب بود و هم مشهور.
 وی ادامه می دهد: در دهه پنجاه دو نوع موسیقی 
موســیقی کوچه بازاری و موسیقی پاپ بسیار فراگیر 
شــده بــود. هنرمندانی چــون زنده یاد شــجریان با 
برگزاری کنسرت، انتشار آلبوم موسیقی اصیل ایرانی، 
شرکت در جشــن هنر و حضور در رادیو و تلویزیون، 

نسل ما را با موسیقی اصیل ایرانی آشنا کردند.

 اتفاق خجالت آور �
 رضویــان در توضیح این جمله که نام گذاری یک 
خیابان به نام استاد شجریان، اعتباری برای همدان 
محسوب می شود، می گوید: نزدیک به 3۵0 نفر این 
نامه را امضا کرده اند و شــهرداری و شورای شهر باید 

به خواست این 3۵0 نفر احترام بگذارند.
 ایــن ســینماگر همدانــی دربــاره اتفــاق تلخ 
پایین کشــیدن بنرهای یادبود زنده یاد شجریان در 
همدان توســط اداره کل فرهنگ و ارشاد و شهرداری 

معتقد اســت: این اتفاق برای هر شــهری خجالت 
آور و مایه سرشکستگی است و این یعنی نهادهای 

دولتی ارزش این هنرمند ملی را نمی شناسند.
واقعیت این است که کسی به خاطر ندارد شهردار 
یا مدیر فرهنگ هم دوره با انسان هایی مانند میرزاده 
عشــقی، عارف قزوینی و ابوالحســن خان صبا چه 
کسانی بوده اند اما نام هنرمندان است که در ذهن ها 
و یادها می ماند. آقایان شــهردار و مدیرکل فرهنگ 
حداقــل کاری که می توانند بکنند این اســت که به 
گونــه ای فعالیت کنند که نــام نیکی از آن ها هم به 

یادگار بماند.

شهر متعلق به همه سلیقه هاست �
»حســین زنــدی« روزنامه نــگار همدانــی که 
مســئولیت جمع آوری امضاها را بر عهده داشــته، 
می گوید: شــهر متعلق به یک طیف یا سلیقه خاص 
نیست. دوستداران استاد شجریان که تعداشان نیز 
بسیار زیاد است، مانند ســایر شهروندان عوارض و 
مالیات پرداخت می کنند و به اندازه سایر شهروندان 
حق دارند از خدمات شــهری، اجتماعی و فرهنگی 
شــهر اســتفاده کنند بنابراین انتظــار داریم مدیران 
فرهنگی و اعضای شورای شهر همه سلیقه ها و همه 

شهروندان را به یک نگاه بنگرند. 
زنــدی می افزایــد: ایــن اتفــاق در شــهرهایی 
مانند تهران و شــیراز و حتی برخی شهرســتان ها و 
روســتاهای کوچک افتاده و شهر ما تافته جدا بافته 
نیســت. اتفاقا امروز اعضای شورای شهر و مدیران 
شــهری با چنین تصمیمی نشــان می دهند چقدر 
بــه مردم نزدیکنــد و چه اندازه مطالبــات فرهنگی 

شهروندان برای آن ها مهم است.
این روزنامه نگار با اشاه به اهمیت این نامگذاری 
ادامه می دهد: وقتی ما از الگوهای فرهنگی ســخن 
می گوییــم و معتقدیم بایــد از فرهنگ غرب فاصله 
بگیریــم پــس نمی توانیم با آثــار و مفاخری مانند 
اســتاد شــجریان مخالفت کنیم و آنــان را نادیده 
بگیریم. همانطور که نام سعدی، حافظ، فردوسی و 
خیام که همدانی نیســتند اما معابر شهر ما را مزین 
کرد ه اند، نامگــذاری خیابان و میدانــی به نام بلند 
اســتاد شجریان که اتفاقا هم دوره و معاصر ساکنان 
شــهر ما بود، هیچ منافاتی ندارد. این قدرشناســی 
از شــخصیت کسی است که ســال ها برای مردم ما 
خاطره ساخته است. البته کاش زمانی که این استاد 

زنده بود چنین اتفاقی افتاد.  

اسامی امضا کنندگان عبارتند از: �
پرویز اذکایی- نویسنده و تاریخ دان/ پرویز پرستویی- 
بازیگر/ امیرشــهاب رضویان- کارگــردان/ عبدهللا کوثری- 
مترجم/ مســعود جعفری جوزانی- کارگــردان/ احمدرضا 
درویش- فیلمســاز/ مجیــد برزگر- ســینماگر/ علیرضا 
بهرامی- نویسنده و شاعر/ مهتاب کرامتی- بازیگر / بهرام 
بهرامیــان- کارگــردان/ بهــرام توکلی- کارگــردان/ احمد 

آریامنش- خوشنویس/ قاســم زارع- بازیگر/ 
مرتضی پورصمدی- مدیــر فیلمبرداری/ عبدهللا 
باکیده- کارگــردان/ مهرداد زاهدیان- کارگردان/ 
حسین زندی- روزنامه نگار/ حسین عناصری- 
گرافیست / جمال ساداتیان- تهیه کننده/ کمال 
تئاتر/ دکتر شــیما  شــهبازبیگیان- کارگــردان 
شــکرچی/ محمــد حاتــم- نوازنــده و مدرس 
موســیقی/ فاطمه کاظمی- روزنامه نگار/ فاطمه 
احمــدی- مــوزه دار و عضــو ایکــوم/ خیــرهللا 
اصغــری- طــراح گرافیــک، نقاش/ حســین 
توقیری- کارگردان/ حسین زارعی- گرافیست / 
آریا قاســمی- آهنگســاز و خواننده/ شــاهرخ 
فخیمی- شــاعر و فعال فرهنگی/ مهناز نوراللهی 
فرد- ســینماگر/ الهه حدادیان- ســینماگر/ / 
دکتر مهرداد مدرکیان- دندانپزشــک/ علی پاشا 
رجبلو- مدرس موســیقی/ ســعید عظیم پور- 
مدیرعامل شرکت ایرانیان/ مجید امدادی فرد- 
عــکاس فاروق آزادیــان- موســیقیدان/ میالد 
نوروزی فر- شــغل آزاد/ فاطمه هوشمندی/ امیر برجیان- 
صاحب امتیاز کانون تبلیغاتی اهورا و مدیرمســئول پایگاه 
خبری همدان آنالین/ ســامان ضیائی- آهنگســاز/ دکتر 
سعید ایزدی- معمار/ محمد مهدی خداکرمی- کارگردان/ 
ســعید ســالح چی- کارگردان/ امیــر متین فــرد- فعال 
فرهنگی/ / الهام جوالنی- چهره پرداز/ ناصر باکیده- مدیر 
فرهنگــی/ جمشــید اقبالــی- مهندس/ مهــرداد حمزه- 
روزنامه نگار/ نعمت هللا اخضری- کوهنورد/ داود احمدی-
دانشــجوی دکتــرای تخصصــی معماری/ حیــدر زندی- 
شاهنامه پژوه/ حســن مایلی- پژوهشگر/ میثم قربانی/ 
پدرام شــریفی/ محمدحســام رحیمی/ امیر اســماعیلی/ 
کاظم مرادی- خواننــده و مدرس آواز/ محمدرضا مهریاب 
زاده- فعال حوزه گردشــگری/ سید افشــین ابراهیمی – 
حقوقدان/ فاطمه محمــدی کیا- دانش آموخته معماری/ 
مهدی لطفی- نوازنده/ ســمانه اســکندری- روزنامه نگار/ 
فاطمه بابایی ســرور- استاد دانشــگاه/ اردشیر محرابی- 
مجسمه ساز/ منا بشیری- مهندس معمار/ محمد رابطی- 
خبرنگار/ مهرداد نهاوندچی- فعال محیط زیســت/ سمانه 
بیاتی- دانشجو/ مســعود احمدوند/ زهرا رضایی- مدرس 
زبان/ ســیما شــیرزادی فخــر- کارمند/ حســن زندی- 
کارشــناس موســیقی، خواننــده و مــدرس آواز/ مجتبی 
حبیبیــان/ امیــر حمیدی نویــد- خبرنــگار/ محمدجواد 
ثابتیــان- محقــق حوزه شهرســازی/ معصومــه مومنی- 
مدرس گردشــگری/ مهــدی فتحی- دانشــجو/ علیرضا 
شــادمانی روشــن- خواننده/ فرهاد محرابــی/ علی باب 
الحوائجــی- معمــا/ مریــم صیفــی- معمــار/ مصطفی 
حسینی/ زهره بهنام خو- شاعر و نویسنده/ وحید جالده- 
معمار/ بهنام افتخاریان- فعال گردشــگری/ مهران دخت 
فتحی- مربی یوگا/ میترا قیاســوند- فعال سیاسی/ پوریا 
دایلــر- عــکاس/ مجیر خضریــان- روزنامه نــگار/ احمد 
رئیســی- فعال سیاسی/ ســجاد عزتی- مدیر بازرگانی/ 
ســمیره باقری- کارمند/ وحید روحی- کارشــناس ارشد 
حسابداری/ حسین پارســا- معلم/ آناهیتا رجبی- مربی 
یوگا/ رشید ســلطانی حیدرزاده / قاســم وکیلی- مدرس 
دانشــگاه/ پریســا نعمتــی- خانــه دار/ نــدا رشــیدی- 
روانشناس/ محســن رشیدی/ آذر جعفری/ محمدحسین 
رشــیدی/ میثم حبیبی- مدیر فروش / محمد وارســته- 
وکیل دادگســتری/ علی مزیکی- استاد دانشگاه/ حسین 
مستور- قالب ســاز/ جواد حبیبی ناصر- کارشناس سخت 
افزار- نوازنده ســه تار/ فــرزاد محرابــی- کارمند/ صدیقه 
رضایی- راهنمای گردشگری/ فریبا نوربخش- معلم/ کاظم 
وحدتی- دبیــر/ امیر مهربان/ زهرا کرد- جامعه شــناس/ 
مجموعــه ورزش های همگانی دایره/ محمود حکم آبادی- 
مــدرس دانشــگاه/ پروانه محســنلو- کارشــناس ارشــد 
مدیریت/ سارا کرمی/ ساره شرفی- عکاس/ هادی الیقی- 
کارگردان تئاتر/ احمد پارســا- مدرس موســیقی/ ســید 
محمد موسوی- معمار/ مرتضی موسوی پرورش- معلم/ 
نرگس اخوان- عکاس/ ســعید درســنگی/ زهرا جعفری- 
معلــم هنر/ الهه کریمی- حســابدار/ معصومــه پورغالم/ 
مجید واحد نژاد/ آیدا شاکر- روزنامه نگار/ مهسا سعیدی- 
کارمند شــهر کتاب/ امیرحســین قویمــی- فعال محیط 
زیســت/ آرشام دی بهمر/ رحمت خیری- شهروند/ صالح 
صفری- سعدی پژوه/ صادق ارشی/ حمیدرضا سلیمانی- 
بازیگر تئاتر/ رضا کرمی- کارشناس ارشد تاریخ/ مهرنوش 
زنگنه- فعال حوزه صنایع دســتی/ رسول نصرالهی- فعال 

سیاســی/ روح هللا ملکی- کارمند پتروشیمی/ سارا حجت 
االسالمی- دانشجو/ وحید غفاری/ الهام جباری/ امیرسام 
بهرامیــان- نوازنده موســیقی/ امیرعلی کالمــی- کارمند/ 
پریزاد دباغچیان- حسابدار/ امیر کاوسی- نوازنده سازهای 
ایرانی/ فرشــاد قراوســکی- شــغل آزاد/ بهــرام عبدی- 
تولیدکننده ســاز/ ملیکا دژپور- شــهروند/ الهام آریایی- 
نماینده انجمــن حمایت از حقوق حیوانات/ امیرحســین 
درویشــی زاده- مهندس نقشــه بردار/ محبوبه جورســرا- 
مشــاور امــالک/ هما بوریانفــرد- معلم بازنشســته/ لیال 
نورالهــی- فعال گردشــگری/ مازیار محمــدی- نوازنده/ 
تهمینه رجبلو/ حامد رضایی- معمار/ شــاهین خدایاری- 
نوازنده تنبور/ ســحر قربانی- نوازنده نی و فلوت/ یوکابت 
یوسفی- کارشناس ارشــد مرمت بنا- پیمانکار پروژه های 
بومگــردی/ مجیــد ربیعی- دانشــجو/ میــالد مرادیان/ 
محمدرضا اســتعدادی- عکاس/ شــیوا مرادی- خانه دار/ 
مینا آذرافشان- شاعر، نویسنده، نقاش/ مجتبی گروسی- 
فرهنگی/ آیدا زردشــت/ ســلمان زنــد- روزنامه نگار/ ندا 
بداغی- کارشناس حقوقی- نقاش/ صابر مرسلی- کارمند/ 
مهرداد رهبر- کارشناس حقوقی- خواننده/ الهام شعبانلو/ 
پیمان مرادیان- پرســتار/ ماریــا پورعباس- فعال مدنی/ 
جهانگیر بداغی- نوازنده ســنتور/داود امام/ مریم قدیمی/ 
میرتوحیــد رادفــر- فعــال موســیقی/ علــی مظاهری- 
هنردوســت/فاطمه بیــات- شــهروند/ ســمیرا برزگــر- 
مدیرمسئول و صاحب امتیاز کانون آگهی و تبلیغاتی گیتی 
نگار/امیر جمشــیدی/امید وثوقیان/ لیدا حکانی- بازیگر/ 
علی خدایی/ شیوا رشــیدی- بازیگر و طراح مد و لباس/ 
عباس رنجبران- شــاهنامه خوان/ احمــد فرهانچی/ کاظم 
سبزی- نویسنده/ نرگس مردانی- کارشناس حقوق/ فرید 
آقامحمدی/ آرزو فراشی- طراح سایت/ پیمان سرمستی- 
مترجم، شــاعر/ محمد مرادعلیان- ترانه سرا/ فائزه قوام- 
معمــار/ مریم زیــوری/ مهدی غالمی/ پرســتو هدایتی- 
شــهروند/ لیلی اسکندری- شــهروند/ زهرا کرد- پرستار/ 
محمــد قربانی- مهندس معمار/ بهاره قاســمی فرد/ زهرا 
افشــار- کارمند/ کیوان کاظمی- خوشــنویس/ علی اصغر 
حمیدی- مهنــدس عمران/تینا محجوبــی/ زینب بیات- 
اســتاد دانشــگاه/ شــکیبا مرادی فرد- پزشــک/ صدف 
ســیمین پور- دانشجو/ فهیمه حاصلی- لیسانس/ مرجان 
اســالمبولچی/ علی اصغر تاجیک- لیسانس مواد غذایی/ 
مانی شــکیبافر- مدرس دانشــگاه- تصویرگر/ حســین 
پاکنهاد- عکاس/ حمیدرضا طهماســبی- کارشناس تربیت 
بدنی/ مهسا نوروزی- ماما/ علی اصغر طاهری- خواننده/ 
علی آقامحمدی- رئیس انجمن موســیقی اســتان/ داود 
بهشــتی- کوهنــورد/ علــی اصغر بشــیری- نویســنده و 
پژوهشگر/ مدیحه حسینی/ لیال بهرامی- جامعه شناس/ 
هالــه نــادری- مترجم/ جعفــر محمودی- معلــم/ رضا 
مســلمی- معلــم/ محمدرضــا بداغی- مدیر دبیرســتان 
شــریعتی/ آزیتا نــوروزی/ امیرفــرزاد همتی/ شــیرین 
عاشــورلو- مدرس دانشگاه/ حسین چراغی نظر- سازگر و 
عکاس/ مهدی هاشمی طاهر - مدیریت موسسه اعتباری 
کوثر استان همدان/ فائزه خانی- کارمند شرکت خصوصی/ 
علیرضا رضایی- نویســنده/ پرســتو دارایی- معلم /پوریا 
بوجاریان/ جواد عاشــوری- فعال سیاســی/ فرانک سهم 
الدینی- پرســتار/ احمد مــرادی- عطار/ صــادق کرمی/ 
اشــکان شــیری- پیرایشــگر/ مرتضی لوینی- مهندس 
معمــار/ نگیــن حقیقــی صابر- معلــم ریاضــی/ ناهید 
زندی صادق- روزنامه نگار/ محسن قراگوزلو- روزنامه نگار/ 
زهره قراگوزلو- کارشــناس ارشــد شهرسازی/ سید حسن 
آبرومندی/ رضــوان مــرادی/ حمید خاورزمینــی- فعال 
سیاســی/ رضا نادری- بازنشسته تامین اجتماعی/ مهدی 
خســروی- دبیر/ وحید ســماواتی/ محمدرضا دبیریان- 
کارشــناس الکترونیــک/ محمد خان محمــدی- نوازنده 
ویولــن و فعال موســیقی/ علی اصغــر رحمانی پاکروان- 
مدرس موســیقی و عضو هیئت مدیره انجمن موســیقی 
استان/ عاطفه معظمی- کارشناس مدیریت امور فرهنگی، 
دبیر/ معصومه آزادی- خانه دار/ فاطمه دهقانی- خانه دار/ 
مجتبی مطلبی/ ســاجد بابایی- نقاش/ اکبر تمســکی- 
فیلمنامه نویــس/ میالد وندائی- باستان شــناس/ محمد 
افشار- شاهنامه پژوه/ ناهید آزادی- عضو شورای اجتماعی 
کــوی محمدیه/ صاحــب محمدیان منصور- پژوهشــگر/ 
مریم رازانی- نویسنده/ الهام بهرامی- دکترای شیمی/ ندا 
عندلیبی- عکاس/ پوریا رضایی پــور- مهندس کامپیوتر/ 
ساسان نیک سیر- مهندس عمران/علی صفری- مهندس 
عمــران/ غزاله کریمــی- مهندس معمــار/ آرمان متقی- 
مهنــدس عمران/ نســرین زنــدی- روزنامه نــگار/ جالل 
نادری- معلم/ حسین کاشی- معلم/ نادر قدیمی- معلم/ 
احســان مهری- مدرس/ ســمانه اســکندری- مدیر فنی 
پــرواز/ معصومه مســلمی- خانــه دار/ مائــده ابراهیمی 
صدرآبادی- دانشــجوی مهندسی برق/ علی اصغر مرادی- 
کارشــناس مســئول اعتیــاد معاونت بهداشــتی همدان/ 
شروین حسینی- طراح گرافیک/ میالد حسن خانی / باقر 
حســینی- دبیر/ زهرا یوسفی- شــاعر/ حسین قاسمی/ 
علی هیزجی/ مهدیه شــکوری- فوق دیپلم کامپیوتر/ زهرا 
بهرامی/ ســعید شــیخ بابایی/ علی اکبر الطافی/ ســعید 
احمدی علــوی- کارمند اداره برق/ اکبــر محمدی- فعال 
مدنی/فرنــاز مصباحی- مهنــدس/ فاطمه صبــح امید- 
کارشــناس علوم اجتماعی/ محمد کیا مســلمی- دانش 
آموز/ شمسی باروتیان- فعال فرهنگی/ مسعود احمدی- 
نویسنده/ محمدهاشم پاکیزه- فعال مدنی/هانا حسینی/ 
بهرنــگ مجیدی-مهندس معمار/ علیرضا اطلســی پاک/ 
کیمیا مســلمی- دانشــجو/ بهاره قاســمی فــرد- فعال 
موســیقی/ محمد رضایــی/ امین منوچهری- فیلمســاز/ 
فرزان پوینــده/ مرضیه افتاده- مدرس دانشــگاه/ هادی 
موســوی- مدرس دانشــگاه/ بهروز عادلی نیــا- دکترای 
مکانیک/ میالد حجرین- مدرس دانشگاه/ مینو محمدی 
-مدرس دانشگاه/ سروین ســاالر- دکترای تربیت بدنی/ 
پرســتو دارایی- مدرس تــار/ آرزو احمدی وکیل/ ســارا 
کبیری- مدرس دانشگاه/ فاطمه فیضی دکترای کشاورزی/ 
ســعیده رهایی کارمند بانک/ بهنام بیات-نوازنده/ ســعید 
بیات- فعال مدنی/ مســعود میدانچــی- فعال فرهنگی/ 
کســری فرهادی- نوازنده گیتار/ زهرا مرادی عطف/ الهام 
قربانی- طــراح گرافیک/ حامد زیرکــی/ مازیار ورمزیار- 
مدرس موســیقی/ خســرو انصاری- مجسمه ساز/ محمد 
احمدی- کارشــناس ارشــد طراحی صنعتــی و معماری 
داخلی/ راســتین هستی پرســت- فعال موسیقی/ وحید 
گــودرزی- دبیر/ محمدابراهیم مصلح- دبیر بازنشســته/ 
امیرسجاد محمدی- دانشجو/ سید محمدرضا جعفرزاده- 
مهندس الکترونیک، بازنشســته آموزش و پرورش/ بهنام 
نادری- خبرنگار/ دکتر امیر اسدیان/ حسن خوش همت- 
دیپلم و شــغل آزاد/ سعید زارعی/ سامان بابایی- بازاری/ 
علیرضا درویش-مهندس عمران/ معصومه نورانی/ سروش 
مرادی-معمار، خواننده و پژوهشگر آواز/ شهاب موغاری-

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر

دســت  از  را  بزرگمــردی 
داده ایم که جایش پر نمی شود 
و فراموش هم نمی شــود، چه 
شما تصویرش را در بیلبوردهای 

شهر بگذارید و چه بردارید!
بیلبوردهــا  آوری  جمــع 
و بنرهــای تصویــر زنــده یاد 
شــجریان در همــدان خجالت آور اســت بــرای مِن 
شهروند، برای شما که مدیر اداره ارشاد هستید، برای 
شهرداری که مرتکب موضوع شده است و برای همه 
مدیرانی که چشم بر این رفتار غیر فرهنگی بسته اند. 
کجای دنیا با هنرمند ملی شان این کار را می کنند که 
شما انجام دادید؟ هنرمنِد فوت کرده که دیگر خطری 

ندارد، حرفی نمی زند، انتقادی نمی کند، کســی را به 
چالش نمی کشد، چرا باید تصویرش را حذف کنید؟ 
بــه گفته معــاون خدمات شــهری شــهرداری و 
سخنگوی شورای شــهر همدان، اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی مجوز تصاویر را لغو کرده و در موضوع جمع 
آوری تصویر استاد شجریان، شورا و شهرداری دخالتی 
نداشــته و ارشاد مجوزها را لغو کرده است و این ارگان 
باید پاسخگو باشد. اما عالوه بر این بیلبوردها، هفت بنر 

نیز از طرف انجمن موسیقی همدان بر داربست هایی 
که در اختیار شهرداری است نصب شده بود که ارشاد 
در آن دخیل نبود این بنرها چرا جمع آوری شــد؟ اگر 
مشکلی وجود داشت چرا تصاویر بنرها را برخی اعضای 
شورای شهر در صفحات خصوصی خود منتشر کردند؟

رفتار فرهنگی مدیران ما که شده است بنر تبریک 
و تســلیت چاپ کردن و به در و دیــوار زدن آن ها و 
اعالم این که کار فرهنگی کرده ایم! نه عزیزان، هروقت 

فرهنگسرا ساختید، ســالن تئاتر و سینما ساختید، 
برای اعتالی خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، مجسمه 
سازی، موســیقی، سینما، ادبیات و دیگر رشته های 
هنری تالش کردید، کالس آموزشی گذاشتید، هنرجو 
تربیت کردید، برای رشــد هنرمندان شهر برنامه ریزی 
کردیــد و هنرمند تحویل دادیــد، بیایید و ادعا کنید 
که مفید بوده اید! جشــنواره فیلم کودک و نوجوان با 
مساعی چند مدیر دلسوز به همدان آمد اما ُعرضه نگه 

داشتنش را نداشتید، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
هم که مختص همدان است و با همت مدیران قدیم 
ارشاد شکل گرفت را هم اگر بعد از بیست و یک دوره 
از دست ندهید جای شکر دارد. بگذریم، بزرگمردی را 
از دست داده ایم که جایش پر نمی شود و فراموش 
هم نمی شــود، چه شما تصویرش را در بیلبوردهای 

شهر بگذارید و چه بردارید!
امیــدوارم دفعــه بعد کــه دعای ربنایــش را که 

شنیدید، از رفتار خود بیشتر شرمنده شوید.
به عنوان یک فرزند شــهر کهن همدان از خانواده  
اســطوره موســیقی ایران بابــت این رفتار ناپســند 

عذرخواهی می کنم«.
منبع: ایسنا

کبر تمسکی ا
نویسنده

مسعود میدانچی
فعال فرهنگی

نام شجریان بر معابر همدان
350 هنرمند و فعال فرهنگی در نامه به رئیس شورای شهر همدان

یان شدند خواستار نام گذاری یک میدان به نام استاد شجر

امیرشهاب رضویان
گر همدانی سینما

کاظمی فاطمه 
روزنامه نگار

یادداشت

همه باید شرمنده باشیم
یان عذرخواهی یک کارگردان از خانواده شجر
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