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پرونده اى براى شفاف سازى اتفاقات اخير تعاونى مسكن فرهنگيان شهرستان همدان

 !    !   

همدان – تحریریــۀ الوند:  معمار بزرگ انقالب (ره) 
در صحیفــه جلد ۹ صفحــۀ ۲۹۱ نکته ای را اشــاره 
می فرمایند که امروز در بسیاری از در و دیوار مدارس 
و مراکز علمی قابل مشاهده است، ایشان فرموده اند:  
«و اما معلم، نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست. 
انبیا هم معلم بشــر هستند. نقش بسیار حساس و 
مهمی است؛ و مسئولیت بسیار زیاد دارد.» فرمایش 
امام روح هللا (ره) بیانگر نقش معلم در جامعه است، 
این نقش صد البته که باید پاس هم داشــته شود، 
محترم هم شمرده شود، تکریم هم بشود، تشکر هم 
بشــود، همۀ این مواردی که عرض کردیم البته نباید 
فقط در روز ۱۲ اردی بهشت و یک هفته با نام معلم، به 
زبان جاری شود و بعد هم برود تا سال آینده! خیر اگر 
قرار است تکریمی صورت گیرد باید همیشگی باشد؛ 
بر همین اســاس، و با وارد شدن به ماه اردی بهشت 
و در آســتانۀ هفتۀ معلم، یکی از مشکالتی که برای 
برخی معلمان در شــرکت تعاونی مسکن فرهنگیان 
شهرســتان همــدان روی داده را مطــرح کردیم که 

انشالله به نتایج مطلوبی برسد. 

دردی ۲۷ ساله از جور کردن پول تا گرفتن زمین  
همــۀ ما آرزوهایی داریم، یکــی از بزرگترین آرزوی 
مردم ایران که در طبقۀ متوســط زندگی می کنند این 
اســت که یک مسکن مستقل داشته باشند، حاال به 
هــزار امید و آرزو و با توکل به خدا، تعاونی مســکن 
فرهنگیان در سراســر کشــور و به حد بضاعت، این 
امــکان را برای فرهنگیان به وجــود آورده که بتوانند 
الاقل شــرافتمندانه به یک حداقل هایی برسند، و از 
این بابت باید سپاســگزار تعاونی ها بود. این را باید 
عالوه کرد به تالش های هیئت مدیره شرکت تعاونی 
فرهنگیان شهرستان همدان؛ اما در این میان برخی 
اعضاء اشــاره هایی دارند و بــه ابهاماتی در موضوع 
اراضی تعاونی مسکن شهرستان همدان (زمین های 
موسوم به منطقه فقیره ) برخورده اند که باید به آن ها 

پاسخ داده شود. 

طرح یک ابهام!   
برخــی از اعضاء احســاس کردند به هــر دلیل باید 
نظارت های بیشــتری بر هیئت مدیره داشته باشند، 
بر همین اســاس در تیرماه ۱۳۹۷ در مجمع عمومی 

تصمیــم می گیرند کــه ۳ نفر از 
خودشــان (اعضــاء) از این پس 
در جلســات هیئت مدیره شرکت 
کنند، ایــن تصمیم بــه تصویب 
رسیده و مقرر می شود از این پس، 
جلسات هیئت مدیره با حضور ۳ 

نفر از اعضاء برگزار شود. 
در جلسه ای که با حضور ۳ نمایندۀ 
اعضــاء در هیئــت مدیــره برگزار 
درخواست  نمایندگان  می شــود، 
می کنند گــزارش عملکرد هیئت 
مدیــره، دریافتی هــای حقوق و 
پاداش، تعداد و اسامی اعضاء و ... 
اعالم شود، طبق اعالم نمایندگان 
اعضاء این پرســش ها از ســوی 
هیئت مدیره بدون پاسخ می ماند، 
بعــد از این بی پاســخ ماندن، در 
مرحلۀ بعدی این ۳ نفر، به صورت 
مکتوب به بازرسان اعالم می دارند 
که آن ها هم پاسخ می دهند همه 

چیز بر اساس قانون در حال انجام است. 

مراجعۀ اعضاء به اداره تعاون برای حل شدن ابهام!   

سواالتی که توسط نمایندگان اعضاء از هیئت مدیره 
مطرح شــده به عنــوان یک معمای بی پاســخ نزد 
نماینــدگان می ماند، تا اینکــه آن ها تالش می کنند 
از طریق نهاد باالدســتی و ناظر برای این پرسش ها 
پاسخی پیدا کنند؛ به عالوه اینکه پاسخ ندادن هیئت 
مدیره شــرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان 
همدان، بــرای آن هــا فضایی توأم با شــک ایجاد 
می کند. پس از پیگیری ها، جلســه با حداد رئیس 
اداره تعــاون در بهمــن ۹۷ صورت گرفتــه و به گفتۀ 
نمایندۀ اعضاء آنچه حاصل می آید این است که اداره 
توصیه می کند اگــر می خواهید می توانید به مراجع 
قضایی برای یافتن پرسش های تان مراجعه کنید! به 
بیان دیگر، برای رسیدن به پاسخ می توانید به مراجع 

قضایی شکایت کنید. 

مراجعۀ اعضاء به اداره کل تعــاون، کار و رفاه برای   
حل شدن ابهام!

۴ اســفند مــاه ۱۳۹۷ نمایندگان اعضــای تعاونی 
دادشــان را به دیوانخانــۀ اداره کل می برنــد؛ در آن 
جلسه که با حضور مدیر تعاون، حراست، کارشناس 
اداره، کارشناس حقوقی اداره، کارشناس اداره تعاون 
شهرستان، مدیرعامل تعاونی، رئیس هیئت مدیره 
تعاونی، بازرس تعاونی و برخی اعضای تعاونی برگزار 
می شــود نتایجی در ۸ بند حاصل می آید که یکی از 
آن ها این اســت که تعداد اعضاء ۱۲۱ نفر بر اســاس 

مجمع عمومی سال ۹۶ هستند. 

 تصمیم عزل هیئت مدیره برای حل شدن ابهام!  
اعضاء در جلســاتی که بین خودشان به صورت غیر 
رسمی دارند، کم کم به این فرایند مشکوک می شوند، 
به این که واقعًا چه موضوع پنهان یا محرمانه ای وجود 
دارد که به برخی ســواالت کامًال معمولی و دم دستی 
ما پاسخ روشنی داده نمی شود یا به تاخیر و با ورود 
نهادهای باالدستی به پاسخ می رسد، و همینجاست 
که برخی از اعضاء بر اســاس اطالعاتی که خودشان 
دریافــت می کنند، بــه این تصور می رســند تعداد 
زمین هــای فقیره که متعلق به فرهنگیان اســت، با 

تعداد اعضاء و اطالعاتی که هیئت 
مدیره می دهد همخوان نیست! و 
هم از اینجاست که احساس شک 
بیشتر برای شان حاصل می آید و 
تصمیم می گیرنــد هیئت مدیره 
را عزل کنند تــا بدانند احتماًال آیا 
پشــت صحنه ای وجــود دارد یا 

خیر؟!
بــرای این کار و بر اســاس قانون، 
بیش از یک سوم اعضای تعاونی 
اگر بخواهنــد می تواننــد هیئت 
مدیــره را عزل کننــد، بنابراین بر 
اساس آمار ۱۲۱ نفری که در حضور 
نهادهای ناظر در جلســۀ ۴ اسفند 
ماه ۱۳۹۷ صورتجلســه شده بود 
۵۰ نفر از اعضا با نوشتن نام و نام 
خانوادگی و شماره ملی و ... اعالم 
کردند که درخواســت عزل هیئت 
مدیــره را دارند، این تقاضا بازتاب 

رسانه ای داشت .

هیچ کدام از ۵۰ نفر امضاکنندۀ لیســت؛ در تعاونی   
عضویت ندارند

پس از انتشــار این تقاضای ۵۰ نفر از اعضای شرکت 
تعاونی و بازتاب آن در رســانه ها، شرکت تعاونی در 
متنی که در ادامــه می آید اعالم کرد که هیچکدام از 
این ۵۰ نفر عضو تعاونی نیســتند؛ یعنی این ۵۰ نفر 

جزو ۱۲۱ نفر نیستند. 
لیاقتی رئیس هیئت مدیرۀ شرکت تعاونی مسکن 
فرهنگیــان شهرســتان همــدان در واکنش به خبر 
منتشرشــده نوشــت: «تعاونی مسکن شخصیتی 
حقوقی اســت و عملکرد آن براساس قانون بخش 
تعاون و اساســنامه بوده که اجرای مفاد آن هم برای 
تعاونی و هم اعضاء الزم الرعایه می باشــد و حاضر 
به پاســخ گویی در کلیه مراجع قانونی است و انتظار 
دارد افراد منتقد نیز بجای آنکه مسائل را یکجانبه به 
رسانه های عمومی بکشانند از طریق مراجع قانونی 

اقدام نمایند.»
وی در بند دیگری از این پاســخ می نویسد: «مطابق 
لیست اسامی دریافتی از سایت خبرگزاری محترم 

ایلنا و بررسی های انجام شده و مستند، هیچیک از 
۵۰ نفر لیســت مزبور در این شرکت عضویت ندارند 
و قبًال براســاس ماده ۵۹ اساسنامه به دلیل دریافت 
خدمات لغو عضویت شــده اند و برخی از آنان نیز از 

ابتدا عضویتی در این تعاونی مسکن نداشته اند.»
این پاسخ رئیس هیئت مدیرۀ شرکت تعاونی مسکن 
فرهنگیان شهرستان همدان (که البته بیش از موارد 
بود و به دلیل اینکه بخشی از آن مربوط به پرسش های 
دیگر اعضا بود در اینجا اشاره نشد) ظاهرًا برای افرادی 
که دیگر نمی دانستند که عضو هستند یا خیر اسبابی 
را فراهم کرد که به سراغ نهادهای ناظر باالدستی بروند 
که حاصل آن جلسه و جلساتی با حضور مدیرکل اداره 

تعاون و ... بوده است. 

ورود نهادهایی غیر از اداره کل تعاون به موضوع  
طبیعی اســت که وقتی موضوعی در استان مطرح 
می شــود و پای قشر زحمتکشــی همچون معلمان 
در میان اســت، برخی نهادهــای ناظر دیگر هم یا بر 
اســاس وظیفه ذاتی دستگاه، یا بر اساس تقاضای 
افراد وارد موضوع شوند، شنیده ها حاکی از آن است 
که نهادهای دیگری هم غیر از اداره کل تعاون استان، 
وارد موضوع شده اند و در حال بررسی اوضاع هستند، 
ادعــا و تقاضای اعضاء (یا همان ۵۰ نفری که هیئت 
مدیره اعالم کرده هیچکدام عضو نیستند) این است 
که باید تعداد زمین ها به طور کامل مشخص شوند، 
اعضاء مشــخص شوند، کسانی که زمین گرفته اند با 
نام و نام خانوادگی و سند مشخص شوند که خدای 
ناکرده شــبهه ای در میان پیــش نیاید که یک وقت 
از نام معلم در جایی ســوء استفاده ای صورت گیرد، 
این ســوء استفاده نه اینکه به صورت آگاهانه باشد، 
شــاید هم برخی مواقع اتفاقاتی سهوی باعث سوء 
تفاهمات شود، اما فی الحال معلمان عزیز که اتفاقًا 
حدود ۱۰ نفر از آن ها (از ۵۰ نفر) از جانبازان و ایثارگران 
هشت ســال دفاع مقدس هستند شــبهاتی دارند 
که باید به آن ها پاســخ داده شود، رسانه هم از بابت 
شفاف ســازی و تنویر افکار عمومی وارد شده و این 
حق را برای طرفین قائل اســت که به یکدیگر پاسخ 
دهند، بــه ویژه اینکه جامعه وامدار معلمان اســت، 
همان هایی که حضرت امام (ره) هم از شــغل آن ها 

اینگونه همراه با تکریم یاد کردند. 

پرونده اى براى شركت تعاونى مسكن فرهنگيان شهرستان همدان/1
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  بــر اســاس آمــار 121 نفــرى كــه در حضور نهادهاى ناظر در جلســة 4 اســفند مــاه 1397 
صورتجلسه شده بود 50 نفر از اعضا با نوشتن نام و نام خانوادگى و شماره ملى و ... اعالم كردند 

كه درخواست عزل هيئت مديره را دارند، اين تقاضا بازتاب رسانه اى داشت .

  پــس از انتشــار ايــن تقاضاى 50 نفر از اعضاى شــركت تعاونى و بازتاب آن در رســانه ها، 
شركت تعاونى اعالم كرد كه هيچكدام از اين 50 نفر عضو تعاونى نيستند.

  مطابق ليست هيأت مديره: اسامى دريافتى و بررسى هاى انجام شده و مستند، هيچيك از 
50 نفر ليســت مزبور در اين شــركت عضويت ندارند و قبالً براساس ماده 59 اساسنامه به 
دليل دريافت خدمات لغو عضويت شده اند و برخى از آنان نيز از ابتدا عضويتى در اين تعاونى 

مسكن نداشته اند.
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براى صيانت از حقوق شهروندى 
ذره بين بازرسان استاندار روى 

دستگاه هاى اجرايى 
طبــق تاکیــد سیدســعید 
شاهرخی اســتاندار همدان، 
فرمانداری هــا،  تمامــی 
شــهرداری ها  بخشداری ها، 
و دهیاری های اســتان مورد 
بازرســی قــرار می  گیرند و 
مالیــر مقصد نخســت این 

راهبرد انتخاب شده است.
در ایــن بازدیدها بــه دنبال 
مچ گیری در دستگاه های اجرایی استان نیستیم. 
در این بازدیدها تقویت نقاط مثبت و کاهش نقاط 
ضعف در دستگاه های اجرایی استان هدف گذاری 
شده اســت.  صیانت از حقوق شهروندی در نظام 
اداری و ارتقــاء شــاخص های ســالمت اداری ۲ 
اولویت مهم در این بازرسی ها خواهد بود؛ نظارت 
بیشــتری باید در دســتگاه های خدماتی وجود 

داشته و این بازرسی ها باید مستمر باشد.
در ســالی که از ســوی رهبر معظم انقالب به نام 
«رونق تولید» نامگذاری شــده است، به طور قطع 
تــالش و همدلی تمامی مدیران می تواند در کنار 
هم نقش آفرینی کند و به ســمت عملیاتی شدن 

این شعار پیش برویم.

وظایف و ماموریت های اساسی دفاتر مدیریت   
عملكرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری ها

امــا در وظایــف و ماموریت های اساســی دفاتر 
مدیریــت عملكــرد، بازرســی و امــور حقوقــی 
اســتانداری ها كه در تاریخ ۶ دی ماه ۹۵ به تایید 
سازمان اداری و اســتخدامی كشور رسیده به ۱۹ 

مورد اشاره شده است که در ادامه می آید:  
 ۱. ایجاد هماهنگی و تبادل اطالعات با واحدهای 
بازرســی و پاســخگویی به شــكایات واحدهای 
اســتانی دستگاههای اجرایی مســتقر به منظور 
حســن انجام وظایف محولــه و ایجاد هماهنگی 

الزم در خصوص پاسخگویی به شكایات.
 ۲. هماهنگــی در خصوص نحوه اســتقرار نظام 
مدیریت عملكــرد در اســتانداری، فرمانداری و 
بخشــداری های تابعه و ارتباط مســتمر با مركز 
مدیریت عملكرد، بازرســی و امور حقوقی وزارت 

كشور.
۳.ارزیابــی عملكــرد واحدهــای اســتانداری، 

فرمانداری ها و بخشداری ها.
۴.تنظیم برنامه بازرســی دوره ای اســتانداری ،  
فرمانداری ها و بخشداری ها و اجرای آن از طریق 

بازرسی های مالی و اداری
۵. انجام بازرســی های موردی از دســتگاه های 

اجرایی با دستور مقامات مافوق
۶. انجام همكاری های الزم با گروه های بازرســی 
و نهادهای قانونی كشــور به منظور حســن انجام 

وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه
۷.  تنظیــم گزارش از نتایج بازرســی های انجام 

شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.
۸. بررسی و پاسخگویی به شكایات و تقاضاهای 
مردم كه از طریق نهاد ریاســت جمهوری،  سازمان 
بازرسی كل كشور، وزارت كشور و دیگر ارگان های 

مسئول ارجاع می گردد.
۹. بررسی، اظهار نظر و تهیه پیش نویس تصویب 
نامه ها و آیین نامه ها و اساســنامه های الزم در 
ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه (فرمانداری 
ها و بخشداریها) و ارائه به مركز مدیریت عملكرد، 
بازرســی و امور حقوقی وزارت كشــور برای سیر 

مراحل تصویب با همكاری واحدهای ذیربط.
۱۰. عضویت و شــركت در جلســات، كمیته ها و 
كارگروه ها با موضوع تحول اداری، ارتقاء سالمت 
اداری، مبــارزه با فســاد و رشــوه و تكریم ارباب 

رجوع.
۱۱.تنظیــم و اظهــار نظر درباره متــن قراردادهای 
استانداری و واحدهای تابعه و وابسته با اشخاص 

حقیقی و حقوقی.
۱۲. طــرح و پیگیری دعــاوی حقوقی و كیفری 

استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.
۱۳.معاضــدت قضایی (اعم از طــرح دعوا، دفاع 
از دعوا، تهیه لوایح و مشــاوره) مدیران و كاركنان 
اســتانداری، فرمانــداری هــا و بخشــداریها در 
خصــوص دعاوی مرتبط با انجــام وظایف اداری 

آنان در كلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی.
۱۴. همكاری با مركز مدیریت عملكرد، بازرسی و 
امور حقوقی وزارت كشور در خصوص كلیه دعاوی 
كه درمركز علیه استانداران، فرمانداران، بخشداران 
و واحدهــای تابعه طرح و یا از ســوی آنان علیه 

اشخاص دیگر مطرح می شود.
۱۵.انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول 
و غیر منقول اســتانداری و طرح دعاوی مالكیت 
و تصــرف و متفرع برآنها و تملك اراضی و اماكن 
مورد نیاز بر اساس قوانین موجود برای استانداری 

و واحدهای تابعه و وابسته .
۱۶.تهیه و تنظیم گــزارش های حقوقی مورد نیاز 
استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین 
و ســایر مســئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی 
درباره كلیه مسایل حقوقی و قضایی استانداری، 

فرمانداری ها و بخشداری ها.
۱۷.نظارت، ارزیابی و بازرســی از نحوه اجرای كلیه 
ماموریت ها و وظایف استانداری و واحدهای تابعه 
و وابسته و بازرسی از دستگاههای اجرایی استان.

۱۸. دریافت و بررسی شــكایات كتبی مراجعین 
از كاركنــان و واحدهای تابعه اســتانداری و دیگر 

ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق
۱۹. بررســی پیرامون صحت و ســقم موارد مورد 
شكایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق 
شاكی و صدور پاسخ كتبی بمنظور اطالع شاكی از 

نتیجه رسیدگی به شكایات.

نـظارت

فرهنگ و ارشاد همدان
 3 ماه بدون مدير كل

علیرضــا درویش نــژاد از 
اوایــل بهمن مــاه قصد به 
اســتعفا کرد تا اینکه ۲۳ 
بهمن ماه رسمًا اعالم شد 
که وی دیگــر قصد ادامه 
حضور در استان همدان را 

با سمت مدیرکلی ندارد. 
روزهای آغازین بهمن ماه 
ســال ۹۷ بود که زمزمه هایی مبنی بر استعفای 
علیرضــا درویش نــژاد از اداره کل فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی همدان مطرح شد؛ درویش نژاِد 
هرمزگانــی که با حضورش در همدان تغییراتی 
در بخش هــای اجرای کنســرت ها ایجاد کرده 
بود، در کمتــر از ۷ هفت ماه از حضورش مورد 
توجــه هنرمندان در بخش هــای مختلف قرار 
گرفته بود؛ اما حضور او دولت مستعجل بود. 

در دهــۀ فجر زمزمه های رفتن او قوت گرفت تا 
اینکه روزهای پایانــی بهمن، با اینکه او مدتی 
بود در محل کارش حاضر نبود، اســتعفایش به 

صورت رسمی اعالم شد. 
پس از اســتعفای درویش نژاد، طبیعی بود که 
استاندار هم نظراتی در مورد مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اســتان داشته باشد، بنابراین رای زنی ها 
از همــان زمان آغاز شــد و تا امــروز گزینه ای 
جدی برای حضور چهــره ای به عنوان مدیرکل 

مطرح نشده است! 
نداشــتن مدیرکل در حوزه فرهنگ اشکاالتی را 
با خود خواهد داشــت. از جملــه اینکه همدان 
مدعــی مرکزیت تاریخ و تمــدن ایران را دارد، 
بخشــی از این پایتختی تاریخ و تمدن به طور 
خاص به حوزه فرهنگ باز می گردد، آنچه امروز 
استان همدان نیاز دارد، استراتژی فرهنگی در 
حوزه سینما، تئاتر، موسیقی، ادبیات، هنرهای 
تجسمی و ... اســت، اگرچه تمام این کارها و 
فعالیت ها مثل گذشته در حال انجام است، اما 
با حضور یک مدیرکل جسور، آشنا با فرهنگ و 
هنر، مســتقل و آگاه می شود مسیر را بهتر طی 
کرد. چطور می شــود یــک اداره کل را از بهمن 
۹۷ تا اردی بهشــت ۹۸ بدون مدیرکل گذاشت 
و پایان ســال ۹۸ مدعی شد که فرهنگ و هنر 
فضایی بالنده داشــته اســت؟ چطور می شود 
مدیرکل نداشــت اما استراتژی داشت؟ چطور 
می شود مدیرکل نداشت اما جشنواره های ملی 

و سراسری داشت؟ 
درســت است که ایام تعطیالت نوروز هم باعث 
این وقفه شــده اما از دست دادن زمان، یعنی 
از دســت دادن فرصتی که اگر غنیمت شمرده 
شــود، می تواند رونق فرهنگ و هنر را به همراه 

داشته باشد. 
البته که نکتۀ مهم دیگر انتخاب مدیرکل است، 
اگر یک مدیرکل محافظــه کار، نا آگاه به حوزه 
فرهنــگ و هنر (مشــخصًا غیــر متخصص در 
ســینما، تئاتر، موسیقی، ادبیات و ...) انتخاب 
و سپس انتصاب شود نه تنها کمکی به فرهنگ 
اســتان نمی کند، بلکه با روحیه ای پلیســی و 
امنیتی فضای هنر و فرهنگ استان را می بندد 
و اجــازه شــکوفایی خالقیــت را از هنرمندان 
می گیرد؛ و آن زمان است که هنرمندان همدان 
که امروز دیگر با ســال گذشــته فرق کرده اند 
موضع گیری های تندی علیه او خواهند داشت. 
هنرمنــدان همدانــی، امروز مدیــر منفع را بر 
نمی تابند، دلیلش هم این اســت که به حقوق 
خود واقف هســتند، مطالبات خود را می دانند 
و قانــون را هم تا حدی آموخته انــد، بنابراین 
نمی شود مدیری را بر این عرصه وارد کرد که به 

فرهنگ به عنوان یک دغدغه نگاه نکند. 
شــکل مطالبه گری در هنرمندان استان همدان 
به گونه ای ســت که بــر اســاس نیازهای روز 
تقاضاهایی در چهارچوب قانون، عرف و شــرع 
مطــرح می کنند و برای مطالبــات خود در پی 
پاسخ هســتند، اینگونه نیست که هر مدیرکلی 
بــا هر نگاهی که بر پایۀ فرهنگ نباشــد بتواند 
در همــدان و با این گــروه عظیم آگاه در حوزه 

فرهنگ و هنر چندان دوام بیاورد. 
همدان امــروز دارد تبدیل به یکی از مهمترین 
مراکــز گردشــگری در منطقــه و حتی آســیا 
می شــود، چنین اســتانی با مدیرانی در حوزه 
فرهنگ که ایستا و غیر پویا باشند نمی تواند به 

جایگاهی که در نظر دارد برسد. 
گردشــگری اگرچــه زیرمجموعۀ ســاختاری 
با عنوان ســازمان میراث فرهنگی اســت، اما 
ارتباط بســیار معنادار و مهمی با حوزه فرهنگ 
دارد، ایــن دو حوزه مکمل یکدیگر هســتند، از 
همین روست که باید حوزۀ فرهنگ به ویژه در 
اســتانی مثل همدان، حوزۀ دغدغه مندها باشد 
نه کسانی که می خواهند همدان را برای رسیدن 

به پست های آتی پله کنند. 
امید اســت، هرچه سریعتر تصمیمی عاجل در 
مورد اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 

گرفته شود. / ایلنا

پرونده اى براى شركت تعاونى مسكن فرهنگيان شهرستان همدان/2نكتـه

 !      ۲    :  
ســید مصطفی جــوادی عضو تعاونی مســکن 
فرهنگیان شهرســتان همدان که از پیشکسوتان 
حوزه مدیریت در اســتان همدان هم به حســاب 
می آید یکی از افرادی اســت که این روزها سخت 
مشغول پیداکردن پاســخ برای اعضایی است که 
مسئولیت سنگین نمایندگی از حقوق شان را به او 
داده اند. جوادی – که رئیس ستاد فرهنگیان دکتر 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری هم بوده - در 
مورد حاشیه هایی که اخیرًا در مورد تعاونی مسکن 
فرهنگیان پیــش آمده می گوید: بنــده به عنوان 
یک فرهنگی و یک رزمندۀ ۸ ســال دفاع مقدس 
و یک جانباز اصًال عالقمند نبوده و نیســتم که این 
موضوعات از خانــوادۀ فرهنگیان بیرون بیاید، اما 
وقتی گرفتاری های برخی از اعضاء را می بینم، وقتی 
چهرۀ مظلوم و با حیای برخی از همرزمانم را می بینم 
کــه همپای انقالب ایســتاده اند و امروز باید برای 
پاسخ به سوال های شان گاهی جلوی دانش آموزان  
قدیم شان سر خم کنند اندوهگین می شوم. ما که 
حرف بی ربطی نزدیم فقط خواستیم به سواالت مان 
پاسخ داده شود و شفاف سازی صورت گیرد. امروز 
همه و در همه جای کشور داد شفاف سازی می زنند، 
خب ما خواهش مان این اســت کــه در این فقرۀ 
اراضی فرهنگیان در منطقه فقیره هم نهادهای ناظر 

و باالدستی پاسخ شفافی به ما بدهند. 

اشکال در انتخابات مجمع  
او ادامه می دهد: این اعضا ۲۷ سال قبل پولی واریز 
کرده اند که آن پول معادل ۵۰۰ میلیون االن است. 

جوادی بــا بیان اینکه به عنــوان نماینده اعضاء 
فرهنگــی به اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
مراجعــه کــردم، اظهــار می کند: تا قبــل از این 
جلسه ای که با همۀ اعضا و بدون هماهنگی قبلی 
با مدیر کل وارد اداره کل شــدیم و مدیر را دیدیم 
که البته ایشان هم باید می رفتند شورای اداری در 
استانداری، بنده موفق نشدم با مدیرکل دیداری 
داشــته باشم و حتی جواب نامه ای را که یک ماه 

قبل نوشته ام نیز دریافت نکرده ام.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۷ مجمع 
عمومی نوبت دوم تعاونی مسکن با مشکالتی برگزار 
شد، اذعان می دارد:  اعضا هیئت مدیره و بازرسین 
از قبل توســط اداره تعاون تایید و مشخص شده 
بودند؛ به این دلیل که ســه بازرس نیاز بود سه نفر 
کاندید شدند، ۵ نفر هیئت مدیره نیاز بود که ۶ نفر 
تایید شده بودند؛ به عبارتی انتخاب فرمایشی بود.

وی ادامه می دهد: به اعضا اطالع رســانی نشده 
بــود. قبل از برگــزاری انتخابات بــه اداره تعاون 
مراجعــه کردیم و گفتند امکان اضافه کردن عضو 

به کاندیداها وجود ندارد و زمان گذشته است.

تخلف اداره تعاون در انتخابات مجمعر   
جوادی با بیان اینکه جلسه مجمع که متشنج شده 
بود را آرام کردیم، می گوید: رئیس ســنی و منشی 
از کارکنــان تعاون بودند و برگزارکننــدگان آن ها را 
منصــوب کرده بودند که باید توســط اعضا مجمع 
انتخاب می شــدند، اما هرچه اعضاء اصرار کردند 

گوش شنوایی وجود نداشت.
وی اضافه می کند: اسامی اعضا تعاونی مشخص 
نبود و روی دیوار نصب نشده بود و در اختیار ناظرین 
هم قرار داده نشده بود؛ تعداد ۱۹ برگ وکالتی وجود 
داشــت که مشخص نبود عضو هستند یا نیستند 
چون لیستی از اعضا موجود نبود که ناظران کنترل 

کنند.
جوادی اظهار می کند: در جلســه مقرر شد ۳ نفر 
از اعضا که توسط مجمع انتخاب شده اند در تمام 

جلسات هئیت مدیره بدون حق رای شرکت کنند، 
هیچگونه پول دیگری از اعضاء بابت آماده سازی 
اراضی دریافت نشــود، حقــوق و پاداش هئیت 
مدیره و بازرسین با نظر مجمع عمومی باشد و ... 
؛ بیش از ۹۰ درصد از اعضا حاضر در مجمع هم به 

این موارد رای دادند.
وی می افزاید: در مجمع هیچگونه بیالن کار، مانده 
حســاب، تعداد اعضا و غیره به مجمع ارائه نشد و 

همچنان بعد از گذشت ۹ ماه ارائه نشده است.
جوادی با بیان اینکه بعد از پایان هر جلسه براساس 
قانون باید نســخه ای از تمام صورت  جلســات در 
اختیار ناطرین قرار داده شود می گوید: باید بعد از 
پایان هر جلسه براســاس قانون باید نسخه ای از 
تمام صورت  جلســات در اختیار ناطرین قرار داده و 
مطالب عنوان شده بررســی شود اما تاکنون یک 

برگ نیز در اختیار ناظرین قرار نگرفته است.

پاسخ اداره تعاون: بروید شکایت کنید   
ایــن عضو تعاونــی می گوید: تمامــی این موارد 
که ذکر شــد به اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
منعکس شده است اما متاسفانه تنها پاسخ این 
اداره بدین ترتیب بود که شــکایت خود از هیئت 

مدیره را در اتاق تعاون مطرح کنید.
مصطفی جوادی با اشاره به اینکه نقش اداره تعاون 
در استان و شهرستان چیست، عنوان می کند: این 
اداره نقش نظارتی دارد؛ اما هیچگونه نظارتی از قبل 
انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات انجام 
نداده است و هیچگونه نظارتی بر مسائل اداری و 

مالی این تعاون نداشته است.
وی ادامه می دهد: ۲۷ سال است چندین پروژه 
انجام شــده اما تاکنون هیئت تســویه تشکیل 
نشــده اســت و بســیاری از صاحبــان ملک و 

آپارتمان و ... فوت کرده اند.
جوادی می گویــد: اداره تعــاون نقش اجرایی 
در جلوگیــری از تخلفــات دارد یا خیر؟ تاکنون 
در خصوص تعاونی مســکن هیچگونه اقدامی 

صورت نگرفته است.

پاسکاری اداره تعاون به اتاق تعاون /  ما شکایت   
نداریم سوال داریم

وی بــا بیان اینکه با توجه به ماده ۱۰ اساســنامه 
تعــاون که اعضــا در کلیــه امــور تعاونی طبق 
اساســنامه حق نظارت دارند، تصریح می کند: ۱۰ 
سوال از بازرسین به صورت کتبی پرسیده شد که 
اعالم شــد همه چیز طبق مقررات صورت گرفته 
اســت، از اداره تعاون سوال شــد اعالم کردند به 
اتاق تعاون مراجعه و شکایت خود را مطرح کنید. 

اعالم کردیم شــکایت نداریم بلکه سوال داریم؛ 
ســواالت مان هم به این شرح است؛ تعداد اعضا 
چند نفر است؟ نسخه ای از بیالن کار را ارائه دهید، 

حقوق هیئت مدیره و کارکنان چقدر است؟
جوادی خاطرنشان می کند: بعد از گذشت ۴۰ سال 
وضعیت اداری ما در تعاون استان همدان به جایی 
رسیده اســت که برای ســوال کردن باید شکایت 

کنیم. به نظر شما این ظلم به نظام نیست؟
وی با اشاره به اینکه محتوای تصمیم گرفته شده 
در خصوص پاداش هیئت مدیره و بازرســین در 
صورت جلســه تغییر داده شــد و عنوان شــد که 
مجمع موافقت کرد یک ســوم پاداش در اختیار 
هیئــت مدیره و بازرســین قرار گیــرد، می گوید:  
تغییر محتوا یعنی خیانت در امانت یعنی سه الی 
شش ماه زندان که باید اداره تعاون مدعی العموم 

می شد، چرا سرپوش گذاشت.

رئیــس هیئت مدیره حــدود ۳ میلیون تومان   
حقوق از تعاونی می گیرد

جوادی یادآور شــد: براساس تبصره ۵ ماده ۳۶ 
در صورتی که اعضا هیئت مدیره از محل دیگری 
حقوق می گیرند در تعاونی مربوطه صرفًا پاداش 
بــا نظر مجمع دریافت کنند، در صورتی که رئیس 
هیئت مدیره در تعاونی مسکن ماهانه حدود سه 
میلیــون تومان حقوق عــالوه بر حقوق خود پول 
دریافت می کند. مدیران تعاون کجا هســتند که 

این تخلفات را نمی بینند؟
وی عنوان می کند: اداره تعاون، اعضا هیئت مدیره 
را از روی کدام لیست تایید صالحیت کرده است؟ 
از کجا تشخیص داده است که آن ها عضو هستند؟ 

زیرا لیستی در اختیار نداشته است.

اگر عضو نیستیم چرا از ما حق عضویت می گیرند؟!  
جــوادی با بیان اینکــه اداره تعاون هیئت مدیره 
را تاییــد کــرده  و به ثبت فرســتاده، حــال آنکه 
آن ها اعالم کرده اند ما عضو نیســتیم، می گوید: 
فیــش واریزی به عنوان حق عضویت های مان را 
داریم، چرا اگر عضو نیســتیم از ما حق عضویت 
می گیرند؟ ما زمین را از چه کســی باید بگیریم؟ 
اگر آماده سازی کامل نشده بود و زمین ها مشکل 

داشت چه کسی پاسخگو است. 

اداره تعاون با همکاری هیئت مدیره تالش می کند   
تعاونی را منحل اعالم کند

وی ادامــه می دهد: اداره تعاون با همکاری هیئت 
مدیره تالش می کنــد تعاونی را منحل اعالم کند 
و بگوید مدت ۵ ســاله آن به اتمام رســیده است 

و بر روی تمام تخلفات صورت گرفته ســرپوش 
بگذارنــد. این چه بالیی اســت که ســر تعاونی 
می آورید. چرا نارضایتی ایجاد می کنید؟ چرا بذر 
ناامیدی را در جامعه رواج می دهید تا این مسائل 

را همه از چشم نظام ببینند؟

یــک نفر بیاید و حقوق شــهروندی را به مدیران   
تعاون آموزش دهد

xجوادی با اشاره به اینکه مسئول ستاد انتخاباتی 
فرهنگیــان دکتر روحانی در اســتان همدان بوده 
است، اظهار می کند: درست است که من مسئول 
ستاد انتخاباتی فرهنگیان دکتر روحانی در استان 
همدان بوده ام، اما این دلیل نمی شود که از مدیران 
کــم کار و ... در ادارات انتقــاد نکنم. دکتر روحانی 
منشــور حقوق شهروندی را درســت کردند که کار 
بســیار پسندیده ای بود اما یک نفر بیاید و حقوق 

شهروندی را به مدیران تعاون آموزش دهد.

۳ فرضیه؛ از ســرپوش گذاشــتن بر تخلفات تا   
دوستی آقای مدیرکل با مدیرعامل شرکت 

وی اضافه می کند: براســاس تراوشــات ذهنی 
خود و همکاران ۳ فرضیــه را مدنظر قرار داده ایم 
تا متوجه شویم مشکل کجاست و چگونه می شود 

آن را برطرف کرد: 
فرضیه ۱: مدیران تعاون با ســرپوش گذاشتن بر 

تخلفات فراوان هئیت مدیره منافعی دارند.
فرضیه ۲: مطالب عنوان شده توسط اعضا تعاونی 
تماما کذب بوده اســت و از ابتدا چنین چیزهایی 

وجود نداشته است.
فرضیه ۳: رفاقت دیرینه مدیرکل اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با مدیرعامل شرکت، عامل بازدارنده 

در رسیدگی به تخلفات هئیت مدیره است.
جوادی بــا بیان اینکه حال چه کســانی باید این 
فرضیه ها را بررسی کنند، می گوید: سازمان بازرسی 
کل کشــور، اداره کل بازرســی اســتانداری استان 
همدان، کمیســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی 
مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس و خبرنگاران.

نقشه ناجوانمردانه و شوم  
جــوادی در پایــان با اشــاره به اینکه تمــام این 
موضوعات را از ســوی هیئت مدیره به شکل یک 
ســناریوی از پیش تعیین شــده و ناجوانمردانه و 
شوم می داند، تاکید دارد که هیئت مدیره از دو سال 
پیش برای این وضعیت فعلی تدبیر اندیشیده بوده 
و تاکید دارد که: هئیــت مدیره جهت حذف اعضا 
تعاونی مسکن یک سناریوی از پیش تعیین شده 
را طراحی و از چند سال قبل روی آن کار کرده است. 
این طرح و ســناریو به گونه ای تنظیم شده است 
که درســال ۹۸ تنها ۱۵ نفــر از اعضا هئیت مدیره، 
بازرســین و چند نفر از کارکنان باقی بمانند و مانده 
زمین هــای آخرین پروژه (پروژه فقیره) در اختیار 
آن ها باشــد و چنانچه هــر تصمیمی گرفتند هیچ 
معارضی نداشــته باشــد و بالفاصله اعالم کنند که 
مدت پنج ساله تعاونی مســکن به اتمام رسیده 
و زمان انحالل فرا رســیده است، آنوقت فرهنگیان 
بی نوا بمانند با کوهی از مشکالت دربارۀ زمین های 
آماده سازی نشــده و در این شرایط باید سراغ کی 

بروند و داد خود را از کی بستانند؟!  
هیئت مدیره بر اســاس همین سناریوی از پیش 
تعیین شــده، ابتــدا ۷۲۰ نفر از اعضا را در ســال 
۱۳۹۴ سلب عضویت کردند و در سال ۱۳۹۶ از ۱۲۱ 
نفر اعضا همه را به جز ۱۵ نفر (خودشــان) ســلب 
عضویت کرده اند؛ درصورتی که براساس قانون خود 

آن ها باید جز ۷۲۰ نفر سلب عضویت می شدند. 

پرونده ویژه

پرونده اى براى شركت تعاونى مسكن فرهنگيان شهرستان همدان/3رويكرد
کامران علوی: هیات مدیره در پی وقت کشی و انحالل است

 
کامــران علوی یکــی دیگــر از نمایندگانی که به 
انتخاب معترضین کار پیگیری موضوعات مطرح 
شده درباب تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان 
همدان را بر عهده دارد معتقد است: هیات مدیره 
تعاونی مســکن فرهنگیان شهرســتان به دنبال 
وقت کشی و  سوزاندن زمان برای رساندن تعاونی 

به زمان انحالل است. 
وی معتقد اســت: این عجله، شاید یکی دیگر از 
دالیلی است که ما شک کرده ایم تخلف هایی در 

هیئت مدیره صورت پذیرفته است. 
علوی می گوید: با این دست به دســت کردن ها و 
اطالۀ بررســی ها، اداره تعاون دارد این فرصت را 
برای اعضــای هیئت مدیره فراهم می کند. البته 
ما قضاوت نمی کنیم کــه با برنامه ریزی این کار 
دارد انجام می شود؛ اما به هر حال موضوع به نفع 

هیئت مدیره تمام می شود. 
علوی ادامه می دهد: ما چند ماه اســت که متوجه 
تخلفات این هیات مدیره شده ایم؛ بر اساس اعالم 
جلسۀ ۴ اسفند ۹۷ که با حضور مدیران و کارشناسان 
اداره تعاون و هیئت مدیره برگزار شد، گفتند ۱۲۱ نفر 
عضو تعاونی هستند، ما هم بر همین اساس، ۵۰ نفر 
را امضاء جمع کردیم و تقاضای عزل هیئت مدیره را 
داشتیم، اما بعد شنیدیم که می گویند هیچکدام از 

۵۰ نفر عضو نیستند.  
علــوی ادامــه می دهــد: دوســتان اداره کل و 
کارشناســان می گوینــد ما مطابــق قانون عمل 
می کنیــم، مــا هم معتقدیــم آن ها ایــن کار را 
می کنند، اما پرسش مان این است که مگر پیرو 
همان قانونی که شــما به آن پایبند هســتید، در 
مورخ ۴ اســفند در جلســه ای کــه مدیر تعاون 
(آقای تابیده چی)، رئیس حراست (درخشان)، 
کارشــناس اداره کل (آقای احسنی)، کارشناس 
حقوقی اداره کل (خانم احمدی)، کارشناس اداره 
تعاون شهرســتان (خانم جابــری)، مدیرعامل 
تعاونی و رئیــس هیئت مدیره و ۳ عضو هیئت 
مدیره و بازرس دیگر جمعًا ۶ نفر از هیئت مدیره 

(آقایان بشیری تبار، لیاقتی، خدایاری، درسنگی، 
نجفی، افتخاری ) حضور داشــتند، آقایان همه 
امضاء نکردند که ۱۲۱ نفر عضو تعاونی هستند!؟ 

چه شد که یکدفعه ۵۰ نفر لغو عضو شدیم؟
علــوی ادامه می دهــد: در کمال تعجــب، باید 
عرض کنم خود هیئت مدیره می گوید ۱۲۱ عضو 
داریــم، ما از این ۱۲۱ نفــر ۵۰ نفر را امضاء جمع 
کرده ایم کــه هیئت مدیره عزل شــود؛ اما اداره 
تعاون دوباره به هئیت مدیــره نامه می زند برای 
احــراز هویت اعضاء (ما ۵۰ نفر)، به جای اینکه، 
به عنوان نهاد باالدستی از هیئت مدیره بخواهد که 
اعضا را مکتوب به اداره اعالم کند و ســپس خود 
اداره، معترضان را با لیست ارسالی هیئت مدیره 
مطابقت دهد، بر عکس، از هیئت مدیره ای که ما 
خواهان عزل اش هستیم می خواهد که عضویت 
یــا عدم عضویت مــا را احزار کنــد! و اعالم هم 
می کند اگر اعتراض یا شکایتی به پاسخ هیئت 
مدیره دارید بروید اتاق تعاون! در واقع به همین 
سادگی گرهی که با دست باز می شد حاال باید با 

دندان باز کرد. 
علوی ادامه می دهد: یکــی از انتظاراتی که ما از 
اداره تعاون به عنوان نهاد ناظر داشــتیم این بود 

که الاقل آن ها اســامی اعضاء را در اختیار داشته 
باشند، یا بخواهد که اسامی را برایش ارسال کنند، 
که متاسفانه در همان جلسه که معترضان در اداره 
کل جمع شدند در حضور همه گفتند که در اختیار 

نداشتند و ندارند! 
نماینده اعضاء در ادامه با اشاره به حضور اعضاء در 
اداره کل تعاون و پیگیری ها می گوید: اداره تعاون 
به ما می گوید اگر شــکایتی دارید به اتاق تعاون 
مراجعه کنید؛ ما گفتیم که شکایتی نداریم، فقط 
این تعــداد امضاء کردیم که نمی خواهیم هیئت 

مدیره به کارش ادامه دهد. 
علوی به جلسه ای که با حضور معترضین و مدیر 
کل اداره تعاون و مدیران دیگر برگزار شــد اشاره 
و می گوید: رحمان نادی دبیر اتاق تعاون استان 
همــدان در جمع ۴۵ نفرۀ معترضین و در مقابل 
چشــمان همه حاضرین به رئیس هیات مدیره 
(لیاقتی) و مدیر عامل (بشیری تبار) به صراحت 
بیان می کند که اقای بشــیری شما در جلسه ای 
که توسط اداره کل و با حضور حدود بیست نفر در 
همین ســالن (سالن کنفرانس اداره کل تعاون) 
برگزار شد کتبًا اعالم کردید که ۱۲۱ نفر عضو دارید 
و همــه اعضاء هیات مدیــره امضا کردند؛ من از 

طــرف اتاق تعــاون با این اســتناد متقن اعالم 
می کنم اعضا تعاونی ۱۲۱ نفر هستند. 

علوی ادامــه می دهد: این حرف که در جلســه 
اعضای معترض با مدیران برگزار زده شد، باز انگار 
برای هیئت مدیره قابل استناد نیست و این برای 

ما تعجب آور است! 
این جانباز شــیمیایی ۸ ســال دفــاع مقدس 
می گویــد: نکتۀ بعدی اینکه چــرا برای پروژه ها 
هیئت تسویه تشکیل نشده است؟ این هم خود 

یک تخلف به حساب می آید. 
علــوی ادامه می دهــد: اشــکاالتی در پرداخت 
حقوق هــا و پاداش ها وجود داشــت، در تعداد 
قطعات زمین هــا ابهاماتی وجــود دارد که باید 
توضیــح دهند، درباره اعالم نــام و تعداد اعضاء 
تخلفاتی وجود دارد که همه باید شــفاف شده و 

اطالع رسانی شود. 
علوی می گوید: من این نکته را هم در آخر خدمت 
شــما عرض کنم، ما معلم هستیم، دانش آموزان 
دیروز ما، امروز در همدان و سراســر ایران مدیران 
و کارشناســان و کارآفرینان و ... کشــور هستند، 
در میان خانــوادۀ ما به عنوان خانوادگی فرهنگی 
شهر یا استان همدان طرح این موضوعات خوب 
نیست. شایسته نیست. ما اطالع دقیق داریم که 
تعداد این زمین ها چند قطعه است، چند قطعه از 
آن ها تجاری ست همراه با متراژ آن ها، چند قطعه 
اداری است با متراژ آن ها، چند قطعه فرهنگی ست 
بــا متــراژ آن هــا و ... ما عالقمند نیســتیم این 

موضوعات زیاد در جامعه سر و صدا کند. 
وی ادامه داد: ما فقط شفاف سازی می خواهیم، 
شفاف ســازی مالــی توســط هیئــت مدیره، 
شفاف سازی در مورد تعداد واقعی اعضای پروژه 
فقیره، ارائه بیــالن کار و تراز مالی، پرداخت های 
حقــوق در هیئت مدیره، ۱۹ نفــری که با وکالت 
رای دادند چه کسانی هســتند؟! و چون به این 
پاسخ ها نرســیدیم حاال فقط عزل هیئت مدیره 

را می خواهیم. 

احسان شهابى
رييس هيات عالى بازرسى 

استاندارى همدان

بهروز عزيزيان
خبرنگار
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لزوم شناخت حقوق اعضاى تعاونى
 بر اساس آموزش

آسیب شناســانه  منظــر  از 
در حــال حاضر شــرکت ها 
و اتحادیه هــای تعاونــی با 
چالش هــای  و  مشــکالت 
عدیــده ای همچــون عــدم 
مشارکت اعضاء، پایین بودن 
سطح کارایی مدیران، فقدان 
نظــارت اعضــا و بازرســان، 
پایین بودن ســطح بهــره وری، کیفیت نامناســب 
محصوالت و ارائه خدمات، عدم همدلی بین مدیران، 

بازرسان، اعضا و دست به گریبان هستند.
مدیران تعاونی ها عمومــًا فاقد دانش و مهارت های 
مدیریتی نو هســتند، بازرســان به وظایف نظارتی 
خود به نحو احســن عمل نمی کنند، اعضا از نقش و 
جایگاه خود آگاهی الزم را ندارند، مجامع عمومی به 
صورتی بســیار بی رونق برگزار می شود. قیمت تمام 
شــده محصوالت تعاونی باالتــر از بخش خصوصی 
است، کارکنان فاقد مهارت های الزم برای بهرمندی از 
روش های نوین تولید هستند، تعاونی ها در فروش 
محصوالت تولیدی با مشکالت فراوانی مواجه هستند 
و ... اینها واقعیت هایی اســت که در درون تعاونی ها 
قابل مشــاهده اســت و آمار تعاونی های راکد و غیر 

فعال نیز گویای این مطلب است. 
رفع مشــکالت تعاونی ها نیازمند مجموعه اقدامات 
هماهنگ و ســنجیده ای اســت که آموزش نیروی 
انســانی از مهمترین این اقدامات اســت. آموزش 
ارزان ترین و کاراترین ابزاری اســت که پاســخگوی 
بسیاری از نارسایی ها است. اصوًال نهضت تعاون بدون 
آموزش تحقق نمی یابد، یا اینکــه به تدریج ویژگی 
تعاونی بودن خود را از دست خواهد داد. اندیشمندان 
تعاون معتقدند تعاونی ها با آموزش متولد می شوند، با 
آموزش شکل می گیرند و با آموزش موفق می شوند. 
قانون و مقررات عامل موفقیت تعاونی ها نیست بلکه 
معجزه آموزش می تواند هر تحول ســازنده ای را به 

ارمغان بیاورد. 
هر چند آمار مربوط به عملکرد آموزش تعاونی گویای 
تالش گسترده همکاران در سطح ادارات کل و ادارات 
شهرستان ها در زمینه آموزش نیروی انسانی بخش 
تعاون است، اما وجود همزمان نارسایی های فوق الذکر 
و فعالیت های مناسب آموزشی این حدس را مطرح 
می کند که احتماًال به اثربخشی و کارایی آموزش ها به 
میزان توسعه کمی آن توجه نشده است و پرداختن 
بیش از حد به آمارها و کمی گرایی فرصت الزم را برای 
بررسی میزان تاثیرگذاری آموزش ها و بهبود کیفیت 

تعاونی ها باقی نگذاشته است. 
از آنجایی کــه آموزش با روح و روان افراد ســروکار 
دارد؛ شایسته است این امر به افراد دارای صالحیت 
و مهارت های برجسته در امور آموزشی سپرده شود. 
اجــرای برنامه های آموزشــی در قالــب یک نظام 
آموزشــی مدون و منطبق بــا ویژگی های فراگیران و 
نیازهای ســازمانی از جمله این ضرورت ها است. در 
غیر این صورت فعالیت آموزشی، نزد مجریان در حد 
انجام وظیفه اداری تنــزل می کند و نزد فراگیران به 
امری اجباری، غیر مفید و کسل کننده تبدیل می شود. 

تفاوت ســازمان های تعاونی با ســایر بنگاه های   
اقتصادی 

۱ـ هدف تعاونی ها بر خالف ســایر بنگاه های تجاری 
دستیابی به منفعت و ثروت نیست بلکه در تعاونی ها 
عــالوه بر بهبود وضعیت زندگــی و تامین نیاز اعضا، 
اهداف اجتماعی همچون عدالت، مسئولیت پذیری 

و همکاری گروهی نیز دنبال می شود. 
۲ـ سازوکارهای مورد استفاده در تعاونی ها متناسب 
با اهداف اجتماعی تعاون است. آزادی، دموکراسی، 
درستکاری و مشــارکت جمعی اصول و ارزش هایی 
هستند که در اداره امور تعاونی ها به کار برده می شوند. 
تعاونی ها سازمان های اقتصادی و اجتماعی هستند 
که بر اســاس نیاز یا هدف مشــترک اعضا شــکل 
می گیرند. براســاس اصول جهانی تعــاون،  اداره و 
کنتــرل تعاونی از طریق نظــارت دموکراتیک اعضا 
صورت می گیرد و مطابق قانون تعاون اعضا در کلیه 
امور تعاونی حق نظارت دارند تصمیمات در مجامع 
عمومی (عالی ترین رکن تعاون) بر اساس هر عضو 
یک رای اتخاذ می شود و مالک تصمیم گیری نظر 
و رای اکثریت اعضا است و مانند سایر شرکت های 
تجاری تعداد آراء به تعداد ســهام و میزان سرمایه 
بســتگی ندارد. به طور کلی عضــو در تعاونی دارای 
منزلت و موقعیتی فراتر از ســهامدار در شرکت های 

تجاری است. 
اما عمــًال اکثریت اعضا تعاونی ها به حوزه تکالیف و 
اختیارات خود واقف نیستند و دخالت و نظارت آن ها 
در تصمیم گیری های تعاونی ها بســیار ناچیز است. 
مجامع عمومی بسیار کم رونق و بعضًا صوری برگزار 
می شود. مدیران،  اعضا را از حوزه تصمیم سازی خارج 
نموده و در امور تعاونی ها مشارکت ندارند این در حالی 
است که مطابق ماده ۳۳ قانون تعاون اعضا در شرکت 

تعاونی مسئولیت مالی دارند . 
کنارگذاشــتن خیل عظیم اعضا تعاونی ها از طیف 
مخاطبــان آموزشــی موجــب می ود اعضــا فاقد 
آگاهی هــا و مهارت هــای الزم جهت انجام وظایف 
قانونی خود شوند و در نتیجه تعاونی ها از پشتوانه 
عظیم انســانی محروم خواهندشــد؛ لذا ضرورت 
دارد آمــوزش اعضــاء جزئــی از نظام آموزشــی 
تعاون قلمداد شــود و از طریــق تدوین روش ها و 
برنامه های آموزشی مناسب آگاهی ها و مهارت های 

الزم به اعضا تعاونی ها ارائه شود. 

حقوق شهروندى

شفاف سازى عملكردها در دستور 
كار وزارت تعاون 

وزیــر  شــریعتمداری 
رفــاه  و  کار  تعــاون، 
اجتماعی از آغاز فعالیت 
وزارتخانــه  ایــن  در 
اعالم کرد که «شــفاف 
ســازی راهبــرد مــا در 
و  کار  تعــاون،  وزارت 
رفاه اجتماعی» اســت. 
بــه همین معنا، کلیه اطالعــات الزم در اختیار 
شهروندان و مردم قرار خواهد گرفت و تاکنون 
در مسیر شفاف ســازی نتایج خیلی خوبی به 

دست آورده ایم. 
اما موضوع به همنجا ختم نشد و در حد شعار 
نمانــد. وی پیش از حضورش در وزارتخانه هم 
گفته بود که: «من فکر می کنم یکی از راه های 
جدی مقابله با فســاد در دستگاه های اجرایی 
بــه خصــوص دســتگاه هایی که بــه فعالیت 
اقتصادی مشغول هســتند انجام فعل بسیار 
مهمی است به اسم شفافیت، که همواره مورد 
تاکیــد رئیس جمهــور محتــرم در طول دوره 
ریاســت جمهوری ایشان بوده اســت اگر ما 
این هدف را محقق کنیم به نظر می رسد ریشه 
فساد را از بین می بریم. ما باید اطالعات مورد 
نیاز مردم را به صورت شــفاف در اختیارشــان 
قرار دهیم مــا باید مجموع تمام فعالیت هایی 
را که انجام می دهیم اعم از معامله های دولتی 
و پرداخت ها و انتســاب افراد در ســایت های 

معتبر در اختیار مردم قرار دهیم.»
در دیدار با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی و دیدار با فراکسیون نمایندگان 
والیی هم تاکیداتی در این زمینه بوده است. 

تا اینکه پس از حضور شریعتمداری در وزارت 
تعاون، صادقــی نماینده تهــران در گفتگویی 
که بهمن ۹۷ در ســایت خانه ملت منتشر شد 
می گویــد: «آقای شــریعتمداری وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بعد از معارفه درخواســت 
کردنــد تا در حوزه «شــفافیت» این وزارتخانه 
گام مهمــی برداشــته شــود، لــذا در قالــب 
فراکســیون شفاف ســازی طرحی با همکاری 
مرکز پژوهش هــا آماده و به موجب این طرح 
کمیته شــفافیت در وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی ایجاد شد.

اجرای طرح شفاف ســازی به صورت پایلوت   
در وزارت تعاون

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیــس در مجلس شــورای 
اســالمی، در همان گفتگو تصریح کرده بود که 
ما به دنبال اجرای این طرح به صورت پایلوت 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم؛ 
زیرا قالب َتســری دادن به سایر دستگاه های 
اجرایی را دارد، در واقع شفافیت سیستماتیک 
بــه موجب این طــرح در همــه معاونت ها و 
ســازمان های وابســته به وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ایجاد خواهد شــد.این موضوع 
در قانون دسترســی آزاد به اطالعات و ارتقاء 
نظام ســالمت اداری وجــود دارد، این طرح 
هــم به موجب ایــن قوانین تنظیم شــده تا 
عــزل و نصب ها، پروژه ها، قراردادها، درآمدها 
و هزینه ها و همه مناســبات از نظام شــفاف 

ارزیاب پذیر برخوردار شوند.»
در واقع مســالۀ اصلــی غیر از امــوری که در 
وزارتخانــه به صــورت عمومی در حــال انجام 
است، موضوع شفاف ســازی در فعالیت های 
وزارتخانه اســت، مردم به عنــوان مطالبه گران 
محور   اصلی در پاســخگویی به شمار می روند، 
نه در ایــن وزارتخانه، بلکه در تمام نهادها و ... 
باید این باور و اعتقاد وجود داشــته باشــد که 
ســه قوه، برای مردم و گره گشایی از کار مردم 
است که در حال فعالیت هستند، مردم همه به 
عنوان بازرس مــا عمل می کنند. به بیان دیگر 
قانون دسترسی آزاد به اطالعات و ارتقاء نظام 
ســالمت اداری هم در بخش هایــی همین را 

می گوید. 
در ماده ۳۰ منشــور حقوق شــهروندی هم به 
نوعی به شــفافیت اشــاره شــده اســت آنجا 
کــه می نویســد: حق شــهروندان اســت که 
بــه اطالعات عمومــی موجود در مؤسســات 
عمومی و مؤسســات خصوصــی ارائه دهنده 
خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه 
دســتگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر 
اطالعات غیر طبقه بندی شده و موردنیاز جامعه 

می باشند.
بنابراین مــردم باید به حقوق خــود به عنوان 
مطالبه گر آشنا باشند و سپس تالش کنند این 
مطالبه گری را به سمت مدیران ببرند، مدیران 
هــم به صورت شــفاف به پاســخگویی مردم 
همت کنند. امروز که فضای کشور خوشبختانه 
به سمت هر چه شفاف تر شدن می رود باید به 

این موضوع دقت ویژه ای شود. 

يادداشت اختصاصى پرونده اى براى شركت تعاونى مسكن فرهنگيان شهرستان همدان/4

           
پروژه فقیره کامًال شفاف و بدون هیچگونه ابهامی است

در پــی موضوعــات اخیر پیــش آمده 
درباب پــروژه فقیره بــا رئیس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل تعاونی مســکن 
فرهنگیان شهرستان همدان گفتگویی 

انجام داده ایم که در ادامه می آید.
بشیری تبار مدیرعامل شرکت تعاونی 
فرهنگیان شهرســتان همــدان درباره 
۵۰ نفر معترضــی که بین عضو بودن یا 
نبودن خودشان اشکال دارند می گوید: 
اساســنامه فصل الخطــاب الزم الرعایه 
است، طبق ماده ۵۹ اساسنامه افرادی 
که خدمات گرفتند، اعم از زمین یا واحد 
مســکونی سلب عضو می شــوند. این 
موضوع صراحتًا در اساسنامه آمده است 

و این افراد هم عضو نیستند. 
وی در ادامه با اشاره به اعتراضات اخیر 
می گوید: این افراد مدعی هســتند که 
ممکن است برخی از این زمین ها باقی 

مانده باشــد، و آنچه مانده را حق خود می دانند، 
ما هم عرض کردیم کــه حرفی نداریم از آنجایی 
کــه مدت زمــان فعالیت ۵ ســالۀ تعاونی رو به 
پایان اســت، باید هیات تسویه تشکیل شود هر 
کسی مطالباتی دارد مطرح می کند، اگر شما هم 
حق داشتید (همین افراد معترض) به شما هم 

حق تان تقدیم خواهد شد. 
وی در پاســخ به این پرسش که اعضاء یا همان 
معترضان بیان می دارند که «چطور ممکن است 
هیئت مدیره تعاونی در ۴ اسفند ماه ۹۷ در صورت 
جلســۀ رســمی اداره کل تعاون اعالم می کند که 
۱۲۱ نفر در عضویت تعاونی هســتند (بر اساس 
مجمع عمومی ســال ۱۳۹۶ ) سپس ما که اقدام 
به جمع آوری ۵۰ امضاء می کنیم برای عزل هیئت 
مدیره اعالم می کنند که شــما عضو نیســتید» 
پاسخ داد: این افراد از تقریبًا شهریور ماه، و مهر و 

آبان سلب عضویت شدند. 
وی در پاســخ به این پرســش که «پس تکلیف 
صورت جلســۀ ادارۀ تعاون که اعالم شده ۱۲۱ نفر 
عضو هستند چه می شــود» افزود: در آن جلسه 
اجازه صحبت به من داده نشــد، ضمن اینکه ما 
مالک مان مجمع است، در آن صورتجلسه ای که 
بحثش است ممکن است برای اینکه تنش ایجاد 
نشود موضوعاتی مطرح شده باشد؛ ضمن اینکه 
تعاونی به صورت رســمی به آن جلسه اعتراض 
کرده و اعالم کرده که در جلســه ای که مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره حضور داشــته، چرا نباید 
اجازه صحبت به ما داده شود، خب هر چه دوست 

داشتند هم در آن صورتجلسه نوشته اند.
بشیری تبار در پاسخ به این پرسش که «آیا اداره 
تعاون نهاد باالدســتی و ناظر محسوب نمی شود 
و آن صورتجلســه نمی تواند محل استناد باشد» 
هم پاســخ داد: در اساســنامه آمده است که اگر 
بین اعضا و هیئت مدیره اختالفی به وجود بیاید 
بایــد به مراجع قضایی مراجعه کنند؛ چرا افرادی 

که مدعی عضویت هستند این کار را نمی کنند؟

چرا شکایت شان را به اتاق تعاون نمی برند/ ۱۴۰   
قطعه زمین بوده است

لیاقتی رئیس هیئت مدیره هم در ادامه با طرح 
موضوع اینکه چند روز پس از جلســه ای که ۲۴ 
فروردیــن افــراد در اداره کل با مدیرکل و ســایر 
مدیران داشتند و همه حضور داشتیم؛ جلسه ای 
با حضور نمایندگان این دوســتان داشتیم و قرار 
شــد این افراد بروند اتاق تعاون برای شــکایت، 
حتی مقرر شــد وکیل بگیرنــد و هزینۀ وکالت را 
هم تعاونی تقبل کند، آقای نادی هم پذیرفت که 
در اســرع وقت این پرونده به داوری برســد؛ اما 
دوستان پس از جلسه رفتند و نپذیرفتند. ما دیگر 

باید چکار کنیم؟ 
لیاقتی در ادامه با اشــاره بــه تاریخچه زمین ها 
می گوید: زمین ها در سال ۶۹ توسط هیئت مدیره 
وقت خریداری شــده، با تمام مشــکالت اعم از 
خارج از محدوده بــودن و ... نزدیک ۴۰ میلیون 
تومان فقــط به مالکین داده اســت؛ آقایانی که 
االن باقی ماندنــد برای عضو حدود ۸۹ یا ۹۰ نفر 

هستند. 
وی ادامــه داد: این ۹۰ نفر در ســال ۷۲، هر کدام 
۱۵۰ هزار تومان دادند، سپس به آن ها اعالم شده 
که پول تان را به ۸۰۰ هزار تومان برسانید برای موارد 
آماده سازی و ... تعدادی می رسانند و تعدادی هم 

نمی رسانند و زمینی هم نگرفتند.  
رئیس هیئت مدیره در مورد تعداد قطعات زمین ها 
گفت: کل قطعاتی که موجود اســت روی نقشه و 
سند دارند ۱۴۰ قطعه است، اعم از اداری، تجاری، 
فرهنگی و ... در نقشــه ای که کمیسیون ماده ۵ 
مصوب کرده اســت زمین های «ستاره دار» قابل 
واگذاری نیستند که ۳۹ قطعه اش اینگونه است؛ 
آن هایی که نوشته اند «ستاره - مربع» ۲۱ قطعه 
ســهم مسکن و شهرسازی اســت که هم اداری 
و تجاری دارد و ... شــهرداری هم ۱۰ قطعه دارد. 
مالکان هم ۱۰ قطعه برده اند (اســامی و زمین ها 
مشخص است) دو نفر دیگر هم از مالکان هستند 
که زمین های آن ها گرفته شده و با احتساب آن ها 

(شــاگان و اســدی) ۸۲ قطعه می شود.  اگر ۱۸ 
قطعــه را از ۱۴۰ قطعه کم کنید می ماند ۸۵ قطعه 
که ۴۹ قطعه به همین اعضا واگذار شــده اســت 
می مانــد ۹ قطعه، که آن هم مــا گفتیم بگذاریم 
کارهای نهایی اعم از خیابان کشــی ها و ... انجام 
شود هر وقت شد هر چه ماند متعلق به شماست. 
وی در پاســخ به این پرسش که «چرا مسکن و 
شهرســازی ۲۱ قطعه برده است؟» گفت: این را 
بروید از مسکن و شهرسازی بپرسید نه تنها اینجا 

در سایر از موارد هم اینگونه است. 
لیاقتی در ادامه در پاســخ بــه اینکه «پس چرا 
اینقدر مقاومت وجود دارد که اســامی اعضا اعالم 
نشود یا شفاف بیان نشــود» گفت: قبال تعاونی 
به صورت گســترده و غیر محدود عضو می گرفته 
و حــدود ۲۲۰۰ عضو داشــته این ها بــه مرور در 
پروژه های اندیشــه، فقیره، جوالن، زمین گرفتند 
و حاال حدود ۷۰۰ یا کمی بیشتر هستند که این ها 
باید هیئت تسویه تشکیل شود و هر چه تعاونی 
دارد تبدیل به ریال شــود بــه این تعداد بیش از 
۷۰۰ تقدیم شود.  وی در پاسخ به این پرسش که 
«آیا بعد از هر پروژه نباید تســویه حساب صورت 
می گرفــت؟» گفت: این اتفاق افتاده اما منظورم 

تسویه حساب کلی  ست.
وی در پاســخ به این پرسش که «االن چند نفر 
عضو دارید» گفت:  ۱۴ نفر عضو داریم که خدمات 
نگرفتند، حدود ۷۵۰ نفر قبال عضو بودند ولی چون 
در یــک مجمع به نظرم ســال های ۹۴ یا ۹۵ از 
عضویت خارج شــده و به عنــوان طلبکار مطرح 

هستند. 
وی در پاســخ به این پرسش که «شما در اعالم 
این اســامی که محدودیتی نداریــد» گفت: نه 
مشکلی نداریم و به صورت مکتوب به اداره تعاون 

اعالم کرده ایم و به حراست هم داده ایم. 
وی در پاســخ به این پرســش کــه «اگر مالِک 
دریافِت خدمت، (یعنی خارج شدن از عضویت) 
زمانی اســت که افراد زمینی به نام شان می شود 
(نه سند سبثی در حد نامه تعاونی) بنابراین همان 

ســالی که این افراد زمیــن را گرفته اند، 
حاال مثال دهۀ هفتاد یا دهۀ هشــتاد که 
شما به این افراد اعالم کرده اید که اینجا 
زمین شماســت، ولی مشکل دارد و ما 
در پی حل آن مشــکل هستیم، همان 
زمان باید لغو عضو می شــدند، دیگر بر 
پایۀ همین ماده ۵۹ اساســنامه در مورد 
پایان زمان عضویت، در حالی که مجامع 
دیگری بــا حضور همین افــراد برگزار 
شده و هیئت مدیره هایی انتخاب شده 
است» گفت: این موارد را اتاق تعاون یا 
مراجع قضایی می توانند جواب دهند و 
مشخص کنند. ما مالک مان اساسنامه 

تعاونی است.

این پــروژه کامــًال شــفاف و بدون   
هیچگونه ابهامی است

بشیری تبار مدیرعامل تعاونی در بخش 
دیگری از گفتگو گفــت: پرونده این پروژه کامًال 
شفاف و بدون هیچگونه ابهامی است این ۱۴ نفر 
هم چون هیچ خدماتــی دریافت نکرده اند االن 

عضو هستند. 
وی در پاسخ به این پرسش که «آخرین مجمع 
عمومی شــما کی بوده  است» گفت: ۲۵ تیر ۹۷ 

آخرین مجمع ما بوده است. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه افرادی که در مجمع 
حضور داشــتند عضو نبودند هــم گفت: به عنوان 
عضو با آن ها برخورد شــده و سلب عضویت شان 

اعالم نشده اما هیچکدام عضو نبودند. 

مکتوب از افراد در مورد عدم عضویت نامه داریم  
لیاقتــی هــم در ادامــه مباحث بشــیری تبار 
مدیرعامل گفت: در ســال ۹۶ دعــوت کردیم از 
افــراد، مکتوب هم اعــالم کردیم، یک برگ هم 
امضــاء کردنــد و تحویل گرفتیم کــه االن تمام 
مشــکالت زمین ها حل شــده و شما می توانید 
بروید و ساخت و ساز کنید، آن ها گفتند درست 
است که شــما وظایف تان را انجام دادید و همه 
خدمات را ارائه کردید، ولی اگر بخواهید االن این 
را به ما با برخی مشــکالت بدهید ممکن است 
تشتت و تفرقه ایجاد شود (مکتوب به ما اعالم 
کردند) این ها را خواســتند که ما خارج از وظیفه 
برای شــان انجام دهیم ایــن را ما پذیرفتیم که 

انجام دهیم. 
لیاقتی در پاســخ به این پرسش که «یعنی یک 
مجمع تشکیل دادید و افرادی که خودشان هم 
می دانســتند عضو نیســتند آمدند و به شما به 
عنــوان هیئت مدیره رای دادنــد و در واقع اداره 
تعــاون هم کامل در جریان بــوده که آن مجمع 
عمومــی توســط غیرعضوها و فقط بــرای این 
تشکیل شده که شما – و بر اساس تقاضای افراد 
- اخالقًا خواســتید باز هم به افراد کمک کنید و 
خودشان هم خواســته بودند؟» گفت: بله اداره 
تعاون در جریان بود. حتی بعدش هم گفت به ما 
این را مکتوب اعالم کنید و ما هم اعالم کردیم. 

پرونده ویژه
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مدیر تعاون: اگر تخلف محرز شود طبق قانون عمل می کنیم
مهدی تابیده چی مدیر تعاون اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان همدان ضمن اشاره 
بــه این مورد که باالترین رکن در شــرکت های 
تعاونی مجامع هستند و وظایف آن طبق قانون 
مشــخص اســت، اظهار کرد: یکی از وظایف 
مجمع عمومی انتخاب هئیت مدیره است؛ به 
عبارتی هیئت مدیره انتصابی نیست و توسط 

اعضا انتخاب می شود.
تابیده چی با اشاره به اینکه یکی از ارکان بسیار 
مهم در شرکت های تعاونی بازرسین آن هاست، 
عنوان کرد: شــرح وظایف بازرســین شرکت 
تعاونی نظارت بر عملکرد هیئت مدیره منتخب 
اعضاســت. تابیده چی ضمن اشاره به وظایف 
اداره تعاون در قبال تعاونی های مسکن گفت:  
تعاونی های مســکن جدای تعاونی های دیگر 
نیستند. حالت اداره حالت نظارتی، حمایتی و 

سیاست گذاری  است.
مدیرتعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان همدان با بیان اینکه تعاونی مســکن 
«مهــر» و «متعارف» داریم، بیان کرد: تعاونی 
مســکن فرهنگیان از دســته تعاونی مسکن 
متعارف است؛ یعنی تعاونی مسکنی که برای 

اعضا خاصی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در اساســنامه شــرکت تعاونی 
شرایط عضویت آورده شده است و در اساسنامه 
این شــرکت تعاونی مســکن، فرهنگی بودن 

اعضا شرط است.
تابیده چــی عنوان کرد: مالک این که این عضو 
شرایط اختصاصی و یا شرایط عمومی را دارد که 
بتواند عضو آن شرکت تعاونی باشد طبق قانون 

بر عهده هیئت مدیره است.
مدیر تعاون اداره کل با اشاره به اینکه باالترین 
رکن در نظارت شــرکت   های تعاونی را بازرس 
شرکت تعاونی دارد، گفت: طبق اساسنامه های 

شرکت تعاونی هر نوع نظارت بر عملکرد هئیت 
مدیره بر عهده بازرس شرکت تعاونی ست.

وی ادامه داد: بازرســین شرکت تعاونی برای 
یک ســال مالی انتخاب می شــوند و هیئت 

مدیره برای سه سال انتخاب می شوند.
تابیده چی با بیان اینکه در صورتی که در شرکت 
تعاونی تخلفــی صورت گیرد، گفت: در صورتی 
که تخلف برای اداره کار احراز شود در آن صورت 
اداره وظیفه خــود را انجام می دهد و مطابق با 

قانون عمل خواهد کرد.
وی خاطرنشــان کرد: در صورتی که یک عضو 
شاکی است اولین جایی که باید مراجعه کند و 
طرح شکایت کند بازرس شرکت است. بازرس 
طبق قانون جهت پاســخگویی مهلت قانونی 
دارد اگر اغنا نشد، داوری اتاق تعاون مرحله بعد 

است که در آنجا طرح دعوی کنند.
تابیده چــی اضافه کرد: اتاق تعاون بر اســاس 
قانــون می تواند این دعوی را بررســی کرده و 
حکم دهــد و حکم اتاق تعاون بــرای مراجع 

قانونی مانند دادگستری مستند است.
مدیرتعــاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 

بیان اینکه مجامع به درخواســت دعوت کننده 
برگزار می شــود که دعوت کننده می تواند چند 
جا باشــد؛ هیئت مدیره، بازرس و اداره تعاون، 
اذعان داشــت: زمانی که مجامع توسط هئیت 
مدیره برگزار می شــود جهت رســمیت جلسه 
هیئت رئیسه ای منتخب می شوند، طبق قانون 
کنترل و صحت برگزاری مجامع بر عهده هئیت 

رئیسه منتخب مجمع است.
تابیده چی با اشاره به اینکه در صورتی که اعضا 
نسبت به برگزاری مجمع شکایت یا درخواستی 
داشته باشند طبق قوانین بخش تعاون ۵ روز 
مهلت دارند تــا طرح دعــوی را از طریق اداره 
تعاون و اتــاق تعاون پیگیری کنند، اظهار کرد: 
زمانی که مجمع تشکیل می شود هیئت مدیره 
مکلف است لیست کل اعضا را در اختیار هیئت 

رئیسه منتخب برای چک کردن بگذارد.
مدیرتعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ضمن اشــاره به اینکه در تعاونی های مسکن 
عضوگیــری بر اســاس پروژه اســت، گفت: 
تعاونی های مسکن پروژه محور کار می کنند و 
سرمایه و دخل و خرج هر سرمایه گذاری باید 

در داخل همان پروژه هزینه شود.
وی ادامه داد: هرگونه پرداخت پاداش به هئیت 
مدیره نیاز به مصوبه مجمع دارد و امکان ندارد 
کسی خارج از این چرخه پاداشی را بردارد؛ که 
اگر این کار را انجام  داده است تخلف محسوب 

می شود. 
تابیده چــی عنوان کرد: منطبق کــردن قوانین 
بخش تعاون با فعالیت شرکت تعاونی وظیفه 
اداره تعاون اســت و زمانی که مطابقتی دیده 

نشود از ارسال به ثبت جلوگیری می کند.
مدیرتعاون اداره کل در پاســخ به این پرسش 
که اگر هیئت مدیره اختیار سلب عضویت اعضا 
را دارد، انتخاباتی که با همان اعضا برگزار شــده 
است صحیح اســت یا خیر، گفت: خیر، طبق 
درخواســت باید به هیئت مدیــره ارجاع داده 
شود اگر هئیت مدیره نسبت به برگزاری مجمع 
عمومی با درخواست اعضا ممانعت به عمل آورد 
اداره تعاون وارد شده و مجمع را برگزار می کند.

وی ادامه داد: اداره تعاون نقشی در عضویت یا 
عدم عضویت اعضا ندارد.

تابیده چی عنوان کرد: حال در صورتی که هئیت 
مدیره دروغ گفته باشد افراد باید در اتاق تعاون 
شکایت کنند و در صورتی که افراد عضو تعاونی 
نبودند پس آن مجمع باطل و غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه اگر اداره تعاون متوجه شــود 
طبق قانــون عمل خواهیم کرد، خاطرنشــان 
کرد: خواســته ما از افراد این اســت که روند را 
طبق قانون رســیدگی کنند.  زمانی که خواسته 
آن ها طبق قانون باشد اداره تعاون به عنوان یار 
دوازدهم کنار شــرکت تعاونی  است و آمادگی 
این را دارد که از شرکت تعاونی حمایت کند اعم 
از اعضا، هئیت مدیره و بازرســین است اما در 

چهارچوب قوانین بخش تعاون.

حمداهللا رستمى
مديركل سابق دفتر آموزش 

تعاونى ها
مصطفى حسنى

مشــاور وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى
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گزارشى از نوروز و نوروزگاه ها در همدان 

؛     
      

می تــوان به طرح ملــی نوروزگاه کــه با هدف 
شناساندن بعد ملی اقوام و اعیاد ملی چند سالی 
است در بیشتر استان ها برگزار می شود تا مردم 
قبل و همزمان با فرا رســیدن سال نو و حضور 
گردشــگران در استان خود، بتوانند از آیین های 

استان خود دیدن کنند.
وحدت ملی و نشــان دادن میــراث ناملموس 
نوروز هر استان به مردم همان استان و همچنین 
رسیدن به هویت فرهنگی، از اهداف اجرای این 
طرح در استان ها طی سال های اخیر بوده است. 
دراین طرح سعی  شده آنچه را هر استان دارد و 
از آن غافل بوده، به مردم معرفی شــود. معموًال 
برپایی نمایشگاه، معرفی غذاها و خوراک های 
آیینی، بازی ها، موســیقی، رسم و رسوم نوروز و 
سفره نوروزی از برنامه های طرح ملی نوروزگاه 
اســت. وحدت ایران وابسته به وحدت تمامی 
اقوام آن اســت و ایران چون سیمرغی است که 
هر کدام از اقوام به رنگ و زبانی هســتند که با 
وحدت کامل، کنار هم زندگی می کنند. از طرفی، 
نوروز تنها میراث ناملموسی است که در بین همه 
اقوام مشترک ایران وحدت ایجاد می کند و در 
این میان نوروزگاه به عنوان یک رویداد فرهنگی، 
جزئی از مجموعه آیین های جشن نوروز است. 
جامعه هدف نوروزگاه، مردم بومی هســتند که 
در این راستا سازمان میراث فرهنگی هر استان 
فضــا و مکانی را برای ایجاد همدلی و همزبانی 
فراهم می کند. تنوع و تعدد اقوام کشور موجب 
گستردگی سنت ها و مراســم  نوروزی شده که 
هر کدام از این آیین ها نیازمند معرفی بیشــتر 
برای ماندگاری و پاسداشــت از آن اســت. در 
این جشن ها تالش می شود با برگزاری مراسم 
مختلــف و نمادین مســائلی از جمله اهداف، 
داستان شــکل گیری، آثار هر ســنت و آیین و 
جنبه های مردم شناســانه و جامعه شناسانه آن 
نیز بیان و بازگویی شــود تا در ماندگاری هرچه 

بیشتر آن ها تأثیرگذار باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان همدان دربــاره نوروزگاه های 
همدان می گویــد: رویدادهای نوروزگاه با هدف 
پاســداری از آداب و رســوم عید نوروز و احیای 
فرهنگ های بومی اقوام در اســتان همدان اجرا 

می شود.
علــی مالمیر با بیــان اینکه بر اســاس برنامه 
ریزی هــای صــورت گرفته در ســازمان میراث 
فرهنگی کشور توزیع سفر، عدم افزایش قیمت 
و ایجاد فضایی بانشــاط سه اولویت مهم است 
کــه نوروز ۹۸ بود ادامه می دند: اســتان همدان 
برای میزبانی از میهمانان نوروزی آماده این سه 

اولویت را در دستور کار خود داشت.
وی ادامــه داد: آگاهی افزایــی و حفظ و احیای 
فرهنگ و آداب و رسوم سنتی نوروز مورد توجه 

ما بوده است، همچنین در ایام نوروز با همکاری 
بخش خصوصــی در ۲ بنای تاریخی همدان به 
گردشــگران داخلی و خارجی خدمات فرهنگی 

ویژه ارائه شد.
مالمیر با بیان اینکه برپایی آئین های نوروزی با 
محوریت داشته های فرهنگی، بومی و محلی در 
۳۰ بنای تاریخی کشــور مد نظر قرار گرفته که از 
میان این ۳۰ اثر ۲ اثر مربوط به اســتان همدان 
اســت، ادامــه می دهد: حمام قلعــه و حاجی 

همدان این دو اثر منتخب بودند.
وی اضافــه کرد: کاروانســرای سعدالســلطنه 
اســتان قزوین، خانه های محسنی، مستوفی 
و ماپار استان خوزســتان، باغ نمیر استان یزد، 
خانه عامری های اســتان اصفهان، هتل آپادانا 
مرودشت استان فارس، خانه یزدان پناه استان 
قم، کاروانسرای الت استان گیالن، کاروانسرای 
شاه عباسی استان البرز از دیگر بناهایی بودند که 
در طول ایام نوروز به ارائه خدمات به گردشگران 

داخلی و خارجی پرداختند.
اما نوروزگاه ها در استان همدان رونق قابل توجهی 
در نوروز داشت، همانگونه که نمایش های آئینی 
اقوام مختلف و موسیقی، نغمه ها و نواهای ایران 
از جمله نوروزخوانی مازندران، کوسه گردی استان 
مرکــزی، تکم گردانی آذربایجــان، گوله گیالن، 
خیمه شب بازی، موسیقی نواحی خلیج فارس، 
موســیقی عاشــیق لر آذربایجان، اسب چوبی 
خراسان، الفندبازی گیالن، ساز و نقاره بختیاری 
و کمانچه نوازی لرســتان در سراســر کشور به 
نسبت استان ها برگزار شد همدان هم به خوبی 

به معرفی سنت ها پرداخته شد. 
بر همین اساس آیین نوروزگاه در ۹ شهر استان 
برگــزار و ۵۲۰ برنامه متنوع فرهنگی و هنری با 
محوریت ســنت و آداب و رسوم عید نوروز اجرا 

شد.
نمایش های ننه ســرما، قاشق زنی، سیاه بازی، 
شــال اندازی، بازارچه صنایع دستی و سوغات، 

جشــنواره اقوام، غرفه باستان شناســی کودک، 
موســیقی محلی، بازی های بومی، جشــنواره 
پخت غذای سنتی و مسابقه هفت سین برخی 

از رویدادهای نوروزگاه ها در ایام نوروز بود.
نوروزگاه های همــدان در آرامگاه بوعلی، ورودی 
آرامگاه باباطاهر، تپه هگمتانه و پیاده راه بوعلی با 

هنرنمایی جمعی از هنرمندان برگزار شد. 
همچنین آیین نوروزگاه در همــدان با کارناوال 
شــادی در صبح روز ۲۹ اســفند آغاز و در عصر 
همین روز ویژه برنامــه افتتاحیه در آرامگاه بابا 

طاهر با حضور مردم برنامه ریزی و برگزار شد.
ایــن برنامه ها منحصر به شــهر همــدان نبود؛ 
بلکــه برنامه های نوروزگاه در شــهرهای نهاوند، 
اسدآباد، مالیر، تویســرکان، کبودرآهنگ، رزن، 
اللجین و فامنین در روســتاهای گردشگری و 
بناهای تاریخی و اماکن تفریحی برای مسافران 
نوروزی هم به اجــرا درآمد. این آیین های ذکر 
شــده هم با هدف معرفی میــراث ناملموس 
همدان و پاسداشت آیین های سنتی و آداب و 
رسوم نوروز برگزار و از ۲۹ اسفند تا ۱۳ فروردین 

پذیرای عالقه مندان است.
بیش از ۲۰ موزه خصوصی و دولتی در اســتان 
همــدان وجود دارد که غالب آن در شهرســتان 
همدان اســت و در تعطیالت نوروزی سفری به 

یاد ماندنی را برای شما ایجاد می کند.

همــدان شــهری کــه همچنان دوســتش   
می داریم/ یک میلیون و ۳۱۷ هزار ۲۸۰ بازدید از 
اماکن گردشگری و تاریخی استان تا ۱۶ فروردین
بر اســاس آمار، اکنون اســتان همــدان با در 
نظر گرفتن گنجینه های شــخصی و خصوصی 
در حــدود ۲۰ موزه یا گنجینــه تاریخی دارد که 
بخش غالب آن در شــهر همدان قرار دارد. موزه  
ســایت تاریخی و گردشــگری هگمتانه، موزه 
تاریخ طبیعی دانشکده کشاورزی، موزه آمادای 
دانشگاه آزاد اســالمی، موزه تخصصی مدرسه 

ابن ســینا آموزش وپرورش، مــوزه برق و موزه 
ورزش های باســتانی شهید همه کسی از نمونه 
ایــن موزه ها اســت که حــدود ۵۰ درصد آن به 

بخش دولتی مربوط است.
گنجینه ها موید ســبقه تاریخی و فرهنگی یک 
دیــار و از پــس آن عظمت شــکوه و فرهنگ 
درخشــان یک ملت اســت. همدان هم در این 
حوزه ید طوالیی در مدنیــت، فرهنگ، تاریخ و 
تمدن به اســتناد گنیجه های تاریخی فعالش 
دارد و در باز ایــن گنجیه ها در نوروز ۹۸ پذیرای 
عالقمندان به سفر و سیاحت، و تاریخ و طبیعت 
است. در نوروز ۹۸ حتما به همدان سری بزنید 
و با بازدیــد از گنجیه های تاریخی و طبیعی آن 

سوغاتی به یاد گار ببرید.
امــا این همه مکان دیدنــی در حوزۀ گنجینه ها 
فقط بخشی از جذابیت برای گردشگران است. 
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری همدان با اشــاره بــه حضور ۳۴۳ 
گردشگر خارجی (تا ۱۰ فروردین ماه) در استان 
می گوید: بیشــتر این افراد از اوکراین، نیوزلند، 
روسیه، ترکیه، کانادا، چین، عراق، اتریش، پرو و 

آلمان به همدان سفر کردند.
وی با اشــاره به حضور ۳۴۳ گردشــگر خارجی 
در اســتان همدان گفت: بیشــتر ایــن افراد از 
کشورهای اوکراین، نیوزلند، روسیه، ترکیه، کانادا، 
چین، عراق، اتریش، پرو و آلمان به همدان سفر 

کردند.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری همدان گفــت: در کل یک میلیون 
و ۳۱۷ هزار ۲۸۰ بازدید از اماکن گردشــگری و 
تاریخی استان تا ۱۶ فروردین انجام شده است.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان 
گفــت: از ۲۸ اســفند تــا ۱۶  فروردین ۹۸ یک 
میلیــون ۳۱۷هــزار ۲۸۰ و ۱۶۴ بازدید از امکان 

تاریخی و گردشگری همدان انجام شده است.
وی با اشــاره به پایان طرح اســکان نوروزی در 
استان همدان بیان کرد: از آغاز سفرهای نوروزی 
از ۲۸ اســفند مجموعًا ۲۳۷ هــزار ۴۲۱ نفر در 

استان همدان اقامت داشتند.
علی مالمیر  افــزود: این آمار مســافرخانه ها، 
هتل هــا، خانه های بوم گردی، خانه مســافر ها 
و محل اســکان آمــوزش و پرورش را شــامل 

می شود.
مالمیر با اشــاره به اقامت مســافران در روز ۱۶ 
فرودین گفت: فقط در ۱۶ فروردین ۶ هزار ۶۳۴  

نفر در استان همدان اقامت داشتند.
وی با اشــاره به پایان خدمات  ســتاد اجرایی 
خدمات ســفر اســتان همدان  به مســافران 
نوروزی، گفت: فقط در روز ۱۶ فرودین ۴۹ هزار و 
۸۸۴ نفر از اماکن تاریخی و گردشگری همدان 

بازدید کردند

براى معرفى همدان
در نوروزگاه ها تالش كرديم

ســال  نــوروز  ایــام  در 
۱۳۹۸ ســازمان میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری 
و صنایع دســتی استان 
همــدان بــه تبعیــت از 
برنامه ریزی های کشورِی 
مصوب و مدون سازمان، 
اجراهــای مناســبتی به 
فراخور این ایام در جاهای مختلفی از اســتان 
در قالــب برنامه نوروزگاهی مهیا کرده بود . یکی 
از آن هــا، برنامه نوروزگاه باباطاهر بود که به اجرا 
درآمد. این مراسم بسیار مورد توجه قرار گرفت، 
از این بابت که با وجود نامســاعد بودن شرایط 
جوی، سردی هوا و بارندگی، بیشترین مخاطب 

نظاره گر آن بودند.
خوشــبخت برگزارکننده برنامه می گویند: تمام 
تالش مــان این بود که بتوانیم برنامه ای را برای 
شهروندان عزیز و گردشگران به اجرا در بیاوریم 
که مورد رضایت آنان واقع شود و خدا را شاکرم 
در حد مطلوبی نیز در ایــن زمینه موفق بودیم، 
در حالیکه با مشــکل ســردی هوا و بارش های 
رگباری و سیل آســا مواجه بودیم که هر لحظه 
در حیــن اجرا، احتمال آن می رفت و همین امر 
اســترس زیادی به عوامل گروه وارد کرده بود و 
در برخی موارد باعث شد که گاها اجرایی زودتر 
و یــا با تاخیر انجام شــود و در برخی روزها نیز 

برگزار نشود. 
نوروزگاه باباطاهر شــامل ۱۴ اجــرای روزانه با 
آیتم های نمایشــی با همراهــی محمدمهدی 
همــراز، محمدمهــدی رســولی، محمدمهدی 
حضرتــی و امیر کوندی، اشــکان همــراز؛ دو 
بیتی خوانی باباطاهر توســط پرســین شمسی 
وقار؛ خوانش شــعر به گویش همدانی توســط 
حبیب رضایی پور؛ موســیقی پاپ به خوانندگی 
علیرضا شادمانی روشــن و برگزاری مسابقه با 
اجرای مجــری جوان محمد مهــدی مرتضایی 
همراز برگزار شــد. روزانه حــدود ۱۵_۲۰ نفر از 
عوامل گروه در تالش بودند تا نوروزگاه باباطاهر 
بــه بهترین نحو ممکــن اجرا گــردد و هر روز 
برنامه توســط ناظر ســازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری مورد ارزیابی قرار می گرفت.
محمــد مهدی همراز هم در ایــن باره می گوید: 
یکــی از بهترین برنامه هایی بود که تاکنون اجرا 
کــردم همین برنامــه بود، چرا که با اســتقبال 
بی نظیر شــهروندان و مسافران مواجه شده بود 
و از طرفی خنده به لب های مردم عزیز کشــورم 
زیــاد می دیــدم و این را لطف خدا نســبت به 
عوامل گروه در این اجراها می دانم. چیزی لذت 
بخش تر از این نیســت که بتوان مردم را حتی 

برای لحظه ای کوتاه شاد کرد.
وی ادامه داد: خوشــبختانه اســتقبال مردم از 
برنامــه ما به حدی زیاد بود که با وجود ســردی 
هوا و بارندگی، عده ای از مسافرین و شهروندان 
پایه ثابت روزانه برنامه شده بودند و به سایرین 
نیز اطالع می دادند به طوری که در روزهای آخر، 
برنامه را برای جمعیت بیشتری اجرا می کردیم. 
وی در ادامــه گفت: من ســعی کردم در اجرای 
برنامه، همبســتگی بیــن قومیت های مختلف 
ایرانی اعم از ترک، لــر، فارس، کرد، لک، عرب 
بیشتر شــود و با سالمی موســیقیایی در آغاز 

برنامه به این هدف می رسیدیم. 
ایــن هنرمنــد ادامــه داد: یکــی از مهمترین 
بخش های اجرای بنده ســالم ویژه همدان بود 
که به معرفــی آثــار تاریخی_طبیعی و مفاخر 
و مشــاهیر اســتان، می پرداختم و یک به یک 
به آنان ســالم می دادم و ســعی می کردم برای 
مخاطبین کنجکاوی ایجــاد کنم تا به بازدید از 
اماکن اشــاره شده و آشــنایی حتی مختصر با 
مفاخر و مشــاهیر همدانی منجر شــود. برنامه 
را بــه همراه مردم جلو می بردیــم و آنها در این 
برنامه شــریک بودند که به خاطر همین مردمی 

بودن، استقبال زیادی از این برنامه می شد. 
مهدی همراز اظهار داشــت: معتقدم اگر امکانات 
بهتری وجود داشــت، با در اختیار داشــتن آنها 
کیفیت برنامه خیلی بیشــتر می شد. مثًال ایجاد 
یک استیج حرفه ای در محوطه آرامگاه باباطاهر و 
چینش صندلی به تعداد باال، می توانست استقبال 
از این برنامه و پیشــبرد اهداف نوروزگاهی را چند 
برابر کند. به دلیل اینکه ما در سردر ورودی آرامگاه 
باباطاهر این برنامه ها را اجرا می کردیم، مشکالت 

و سختی های خودش را نیز داشت.
مهــدی همــراز ادامه داد: با توجه به اســتقبال 
خوب مســافرین و شــهروندان همدانی و هم 
اســتانی های عزیز از نــوروزگاه باباطاهر انتظار 
می رود مســئولین ســازمان میراث فرهنگی، 
شهرداری و اســتانداری، در سایر مناسب های 
پیش رو، فضایی هرچه بهتر به جهت بهره بردن 
از این فرصت هــا به ویژه در نوروزگاه ها با هدف 
معرفی بهتر و بیشــتر همدان و موثر واقع شدن 
در جذب گردشــگر و توسعه صنعت گردشگری 
ایجــاد کنند که قطعًا هرچه اجــرای برنامه ها با 
کیفیــت باالتــری انجام گیرد در ایــن  امر مهم 

موفقتر خواهیم بود.

نوروزگاه

كمترين آسيب بناهاى تاريخى در 
سومين شهر پربارش كشور 

معاون میراث فرهنگی کشــور اعالم کرده است که 
«۳۰۰ میلیارد تومان خســارت به ۷۳۰ اثر تاریخی 
کشور در اثر بارش باران سیل آسا در طول نوروز ۹۸ 
وارد شده است. معاون گردشگری کشور خسارت 
سیل به آثار تاریخی ۱۹ استان بررسی شده است 
و حدود ۲۵۲ میلیارد تومان خسارت مربوط به آثار 

تاریخی مشخص شده است»
مالمیــر مدیــرکل میــراث فرهنگی همــدان هم 
می گوید: « ۸۰۰ میلیون تومان خسارت به کمتر از 
۱۰ بنای تاریخی در همدان وارد شده است  که بین 
آن هــا یخدان میرفتاح بیش از ۵۰ درصد آســیب 
دیده و مرمت دیگر بناها کمتر از ۳۰ درصد خواهد 

بود»
این آمار بیانگر آن است که به طور میانگین انتظار 
می رود در هر استان بیش از ۳۰ اثر تاریخی درگیر 
ســیل و تخریب شده باشــد؛ اما بررسی ها نشان 
می دهد بر خالف آنکه همدان ســومین شــهر پر 
بارش کشــور و هفتمین شــهر پربارش جهان بود 
بین اســتان های درگیر با ســیل آسیب کمتری را 
دیده اســت. آمارهای رسمی از سوی کارشناسان 
میراث فرهنگی بیانگر آن است که در همدان کمتر 

از ۱۰ بنا به دلیل سیل نوروزی آسیب دیده اند. 
تعدد آثــار تاریخی و قدیمــی در پایتخت تاریخ 
و تمــدن ایران زمین که قدمــت و کهن بودن را با 
عنوان خود به یدک می کشــد یک اصل غیرقابل 
انکار اســت پرواضح اســت که نمی تــوان تعدد 
خانه ها؛ پل ها و بناهای گلی و خشــتی در استان  
را نادیــده گرفت و این خصیصه همدانی با قدمت 

بیش از ۳۵۰۰ سال است.
 این همان نکته ای است که ما را در برابر شهرهایی 
همچون اصفهان و شیراز و یزد که قدمت آثارشان 
به عصرهای حاضر نزدیک تر است متمایزتر جلوه 
می دهد. پس از بارش سیل آســای باران در طول 
نوروز در سراسر کشور آثار متعددی در حوزه میراث 
فرهنگی آســیب دید و یا تخریب شد؛ اما با تمام 
قدمتی که همدان داشت میزان این خسارت ها در 
همدان که در جایگاه دومین شــهر پربارش کشور 
و همچنیــن شــهر پربارش دنیا قــرار گرفت گویا 

محدود و معدود بود.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و 
گردشگری استان همدان در زمینه میزان خسارت 
وارده بــه ابنیه تاریخی همــدان می گوید: از ۵۰۰ 
بنــای واجد ارزش تاریخی همدان کمتر از ۱۰ بنای 
تاریخی آســیب  دیده اند که البته میزان خسارت 
وارده به میزان میرفتاح که مصالح ســاخت آن از 

آجر و کاهگل است بیشترین میزان است.
علــی مالمیر در این زمینه عنوان کرد: بر اســاس 
بررســی و برآوردهای مالی کارشناســان میراث 
فرهنگــی بــه ترتیب بناهایــی از قبیــل یخدان 
میرفتاح، پل زرامین، مســجد بازران، کاروانسرای 
نوبیــل و بخش هایی  از برخــی دیوار عمارت های 

آسیب دیده است.
امــا در این میان به گفتــه معاون میراث فرهنگی 
کشور، اســتان  های لرستان، خوزستان و گلستان 
اســتان هایی هســتند که درصدر تخریب میراث 

فرهنگی بر اثر سیل و بارندگی جای دارند.

یخدان میرفتاح  
در آســیب بــه بناهای تاریخی بر اثــر بارش های 
سیل آســا یخدان میرفتاح حال خوشــی ندارد و 
دوســتداران میراث فرهنگی دغدغه هرچه زودتر 
مرمت شدن این بنارا دارند. یخدان میرفتاح بنای 
تاریخی واجد ارزش شهرســتان مالیر است که در 
فهرســت آثار ملی کشور ثبت شــده و قدمت آن 
به دوران قاجاریه بر می گردد. ســازه ســاختمانی 
آن ترکیبی از ســنگ و آجر وخشــت اســت و از 
دو قســمت تحتانی بــا عمق ۶ متر کــه از آجر و 
سنگ است و قســمت فوقانی با ارتفاع ۱۰ متر از 
کف زمین که از خشــت خام ســاخته شده است 
متأسفانه قسمت خشــتی بنا در اثر بارندگی های 
مداوم و بی سابقه خیس خورده و فروریخته است 
. این بنا در سنوات گذشته مرمت پوشش گنبدی 
یخدان بر اساس شکل وظاهر واصالت بنا و کامًال 
اصولی توسط سازمان میراث فرهنگی انجام شده 

است.
این البته محدود به همدان نبود بلکه بســیاری از 
ابنیه تاریخی از باران شــدید در سطح کشور مورد 
صدمــه و لطمه قرار گرفتنــد؛ بویژه آثار موجود در 
لرســتان ؛ ایالم و در شــهرهایی چون شوشــتر و 
دزفول آســیب ها و آثاری که به آب وابسته بودند 

مورد صدمه قرار گرفتند.
در اســتان گلســتان گنبد قابوس در اثر باال آمدن 
رطوبت ، شهر جرجان، بخشــی از دیوار گرگان که 
در بستر دریاچه بوده، منطقه تاریخی در گمیشان، 
و بخشــی از پل آق قال - مورد آسیب و لطمه قرار 
گرفته اند اما در همــدان خانه های تاریخی و آثار 
شاخصی همچون ارگ نوشیجان؛ سایت هگمتانه 
ارزانفود؛ سامن و حتی خانه هایی همچون عمارت 
جنانی کــه انتظــار می رفت بر اســاس بارش ها 
آســیب ببیند، اما خوشبختانه کمترین بحرانی به 

خود ندید. 

 

گردشگری

معاون گردشگرى سازمان ميراث  فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان اعالم كرد

همدان پذیرای بیش از یک میلیون مسافر نوروزی
استان همدان گنجینه های با ارزشی از تاریخ 
و تمدن را در دل خود جای داده که چشــم 
هــر بیننده ای را خیره می کند چراکه همدان 
به عنــوان پایتخت تاریــخ و تمدن نیاکان 
این ســرزمین، دیار دره هــای بکر، تپه های 
باستانی، غارها، سراب ها و آبشارهای زیبا و 
با طراوت، مرکز ســفال و کوزه گری و صنایع 
چوب ایران، آرامگاه ابوعلی سینا و باباطاهر 

است.
همیــن امتیازات کافی اســت تــا مدیران 
گردشــگری به فکــر برنامه ای باشــند که 
ظرفیت های تاریخی و دیدنی شهر همدان از 
دید مسافران غافل نماند چراکه آثار تاریخی 
زیبای همدان آن  قدر زیاد است که مسافران 
بایــد برای دیــدن آن ها چندیــن روز وقت 
صرف کنند که شاید آشنا نبودن مسافران با 
شهر، باعث سرگردانی آن ها برای پیدا کردن 
و دیدن آثار تاریخی شــود و فرصت گشت و 

گذار بیشتر در شهر را از آن ها بگیرد.      
بــه همین علــت مدیران همدان هر ســال 
در تالشــند تا برای مهمانان نوروزی سنگ 
تمــام بگذارند و آنچه که باید مســافران به 
تماشا بنشــینند را با در نظر گرفتن تورهای 
گردشــگری بیشــتر و راحت تر به مهمانان 

معرفی کنند.
علی خاکســار معاون گردشــگری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان همدان بــه تعداد مســافران نوروز 
اشــاره کرد و گفت: از ۲۸ اســفند ۹۷ تا ۱۶ 
فروردیــن ۹۸ بیش از یــک میلیون و ۳۱۷ 
هزار و ۱۶۴ مســافر از جاذبه های تاریخی و 

طبیعی استان همدان دیدن کردند.
 معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان همدان 
عنوان کرد: ۲۳۷ هزار و ۴۲۱ نفر از مسافرانی 
کــه به همــدان ســفر کرده انــد در هتل ها، 

مهمان پذیرها، مراکز اقامتی فرهنگیان، خانه 
مسافرها و بوم گردی استان اقامت داشتند.

خاکســار ضمن اشــاره بــه اینکــه تعداد 
مسافران بوم گردی در ایام عید سال گذشته 
۳۵۴ نفر بود که این  تعداد در نوروز امسال 
بــه ۲ هزار و ۸۱۰ نفر افزایــش یافت، اظهار 
کــرد:   متقاضیان اقامــت در خانه های بوم 

گردی استان ۸ برابر رشد داشته است.
علی خاکســار با اشــاره به اینکه گردشگران 
بسیاری در ایام تعطیالت عید در واحدهای 
بوم گــردی همدان اقامت داشــتند، گفت: 
ســال گذشــته تعداد واحدهای اقامت بوم 
گردی در اســتان همدان ۷ واحد بود که در 

سال ۹۷ به ۱۶ واحد افزایش یافت.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری استان همدان 
ضمن اشاره به اینکه نوروز امسال ۹ مسافر 
خارجــی از ۴ ملیت در ایــن اماکن اقامت 
داشــتند، خاطرنشــان کرد:  استان همدان 
دارای ۳۲ خانــه بــوم گردی اســت که هم 
اکنون ۱۶ واحــد فعال بوده و به بهره برداری 
رسیده اند و ۶ واحد از خانه بوم گردی نیز در 

سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

علی خاکســار با اشــاره به ارائــه خدمات 
تخصصی به گردشگران و مسافران نوروزی 
همــدان عنوان کرد: این اقــدام با حضور پر 
رنگ آژانس ها و دفاتر خدماتی مســافرتی 

رقم خورده است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری استان همدان 
با بیان اینکه امســال ۴ آژانس مســافرتی 
اســتان همدان  قبــل از تعطیــالت نوروز 
تورهای شــهرگردی، همدان گردی و استان 
گردی را طراحــی کردند، گفت: نماینده این 
آژانس ها در مکان های گردشــگری و ستاد 

اجرایی خدمات سفر مستقر بودند.
خاکســار برگزاری نوروزگاه ها را ظرفیتی در 
استان همدان برشمرد و گفت: نوروز فرصت 

مناسبی برای سفر به همدان است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری استان همدان 
عنوان کرد: برنامه های نوروزگاه در شهرهای 
تویســرکان،  مالیــر،  اســدآباد،  نهاونــد، 
کبودرآهنــگ، رزن، اللجیــن و فامنین در 
روســتاهای گردشــگری و بناهای تاریخی 
و اماکــن تفریحی برای مســافران نوروزی 

اجرا شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه همدان شهر 
گردشــگری است و شــاهد ورود مسافران 
نوروزی هســتیم ۵۰ راهنمای گردشــگری 
ویژه ایام نوروز برای راهنمایی مســافران در 
مناطــق دیدنی همدان در نظر گرفته شــده 

بود.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان همدان با 
بیان اینکه بیش از ۱۰ راهنمای گردشــگری 
در ســه نقطه از سایت تاریخی هگمتانه اعم 
از کلیســا، تپه باســتانی و مــوزه به صورت 
شــیفتی در ایــام تعطیالت نوروز مســتقر 
بودنــد، اضافه کــرد: در گنبــد علویان، برج 
قربان، آرامگاه باباطاهــر، بوعلی، گنج نامه 

نیز راهنمایان گردشگری حضور داشتند.
بــا  راهنمایــان گردشــگری  افــزود:  وی 
لباس های متحدالشــکل در ســطح شــهر 
همدان حضور داشتند تا بافت تاریخی این 

شهر را به مسافران معرفی کنند.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری استان همدان 
بــه فعالیــت راهنمایان گردشــگری دارای 
کارت شناســایی و مجوز فعالیت در استان 
همدان اشاره کرد و گفت: راهنمایان پیشانی 

گردشگری همدان هستند.
خاکسار با اشاره به اینکه دیدن آثار تاریخی 
شــاخص همراه با توضیح در مورد این آثار 
می تواند برای مســافران لذت بخش باشد 
که در این راستا  تورهای همدان گردی برای 
مسافران نوروزی پیش بینی شد، بیان کرد: 
برنامه جامع راهنمای گردشــگری اســتان 
همدان برای نخســتین بار توسط متولیان 
بخش خصوصــی و با همکاری آژانس های 
مســافرتی استان و میراث فرهنگی همدان 

در نوروز ۹۸ به اجرا در آمد.

سهيال كريمى
 خبرنگار
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مديريت زيبايى سازى در همدان نياز به بازبينى دارد!
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المثــل  ضــرب  یــک 
می گویــد:  انگلیســی 
احترام  خواهید  اگرمی 
مدیران شهری را نسبت 
بــه مــردم بســنجید، 
بــه مبلمــان آن شــهر 
نگاهی بیاندازید و این 
بــدان معنی اســت که 
پاکیزگی، امکانات شهری و زیباسازی شهر، عیار 
احترام و توجه مدیریت شهری به شهروندان را 

به تصویر می کشد.
در ایــن گفتــار ســعی داریم عملکرد ســازمان 
زیباســازی شــهرداری را کــه پــس از ادغام با 
سازمان پارک ها و فضای سبز به سازمان سیما، 
منظر و فضای ســبز شهری تغییر نام داده است 
به واســطه المان های نصب شده در سطح شهر 
بویژه در ایام نوروز، مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
چند سالی ست که سازمان مذکور رویه ای تکراری 
را در پیش گرفته است مانند؛ ساخت یک سری 
مجموعــه حجمی بزرگ و فانتــزی و نصب آنها 
در قلب فضای شــهری همدان مهمترین میدان 

شهر، میدان آرامگاه بوعلی سینا.
برای نقــد موضوع مورد بحث ابتدا الزم اســت 
بدانیم که تعریف زیبا ســازی شهری و وظایف 

سازمان مذکور چیست؟
چهــار مــورد از اهــم وظایــف و ماموریت های 

ســازمان در چهارچــوب وظایف 
قانونی شــهرداری که در ســایت 
اینترنتــی آن قــرار دارد به این 
شــرح اســت؛ «۱- مدیریــت 
تهیه، تدوین و اجرای طرح های 
مطالعاتی موضعــی و موضوعی 
فضای ســبز و باز، نمــا و منظر 
شــهری مبتنــی بــر طرح های 
مصوب جامع و تفصیلی و برنامه 
راهبردی – عملیاتی توسعه شهر 
و شهرداری و اسناد ارتقاء کیفیت 
محیطی با رویکرد شهر پایدار.۲- 
مدیریت توســعه متــوازن کمی 
و کیفــی فضــای ســبز و منظر 
شهری از نظر اکولوژیکی، زیست 
اجتماعی،  محیطی، گردشگری، 
اقتصــادی و فرهنــگ عمومی 
در ســطوح مختلــف عملکردی 
و در نظــر گرفتــن نیازهای کلیه 
اقشــار جامعه ۳- برنامه ریزی و 

مدیریت یکپارچه و هماهنگ منظر شــهری ۴- 
استفاده از انواع هنرهای شهری اعم از گرافیک 
محیطــی، احجــام و مجمســه های شــهری، 
مبلمان، آب نماها، نورپردازی فضاهای شــهری 
در زیباسازی شــهری مبتنی بر نتایج مطالعات 

کاربردی.»
 زیباسازی شهری مفهومی مرکب و چندوجهی از 
برآیند آنهاست که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی 
در محیط شــهری به واســطه فرهنــگ غالب و 
هنجارهای ارزش اجتماعی با ابزار هنر، به منصه 

ظهور می رسد. 
زیباسازی، فرآیندی استمرار یافته با حالتی پویا 
و کاربردی اســت كه با بررســی و ارزیابی حوزه 
های علوم رفتاری و محیطی با روان شناســی، 
فلســفه، هنر، فرهنگ، هویــت، دانش، بینش، 
زمان و كاركردهای مختلف ارتباط داشته و ظهور 

پیدا می كند.
«مطابق مصوبه كمیته زیباســازی كالنشهرهای 
كشور در سال ۱۳۸۰، زیباسازی به كلیه اقدامات 
آگاهانه ای گفته می شــود كه توسط شهرداری ها 
برای ارتقاء كیفیت محیط شهری صورت پذیرفته 
و به ارتباط بیشتر شهر و شهروند انجامیده و شهر 

را برای زندگی ساكنانش مناسب تر می سازد.»
سیمای شهری غالبًا براساس پیشینه تاریخی، 
فرهنگــی و ظرفیت های موجود در آن طراحی و 
اجرا می شود و فضاهای شهری با تأسی از آداب 
فرهنگی شــهروندان و توجه به هویت بصری با 
کنترل ساختار فرم و فضای شهری و اهمیت به 
هویت فرهنگی و تاریخی ساخته می شود که در 
نهایت به القاء آرامش و حس مطلوب و رضایت 

بخش به شهروندان منجر می شود.

همگی می دانیم یکی از شــاخصه های معرفی 
همدان، آرامگاه شــیخ الرییس ابوعلی ســینا، 
فیلسوف مشهور ایرانی است که زبانزد جهانیان 
است. با مروری اجمالی برعقبه علمی و تاریخی 
بوعلی ســینا و پیشینه ارزشــی اش، به  فراست 
درمی یابیم کــه آرامگاه بوعلی یکی از جذبه های 
تاریخی و فرهنگی همدان اســت که هویت ساز 
شــهر همدان به شمار می رود و ضروری ست که 
حفاظت از هویــت و زیبایی بصری بنا در الویت 
اقدامات مدیریت شــهری باشــد که متاسفانه 
در چند اقدام اخیر ســازمان زیبا ســازی شاهد 
بوده ایم که به حریم بصری و فرهنگی و هویتی 
آرامگاه بوعلی ســینا تعرض شده و مورد آسیب 
قرار گرفته است و بواسط عملکرد مدیران شهری، 
ناخواســته و ناآگاهانه به وندالیســم هویتی و 
فرهنگی و تاریخی دچار شده است و بابت تکرار 
رویه موجود توسط سازمان زیباسازی، هر ساله 

به شدت آن افزوده می شود.
 در کانال اطالع رســانی ســازمان سیما منظر و 
فضای سبز شهری شــهرداری همدان، در مورد 
حجم نصب شده در میدان آرامگاه بوعلی، چنین 
توضیح داده شــده اســت که «عمارت جنانی، 
نخســتین بنای چند طبقه همدان با بیش از ۸۰ 
سال عمر، نمونه خاصی از معماری اواخر دوران 
قاجار اســت که به همت فعاالن فرهنگی و عزم 
مدیریت شهری همدان از تیغ لودرها حفظ شد. 

این اثــر قصد دارد تا این رخــداد و این میراث 
گرانقدر را با بیانی معاصر و شوخ طبع با مخاطب 
خود (گردشگران عزیز و شــهروندان همدانی) 
آشنا کند. شــخصیت های فانتزی این عمارت، 
امسال به استقبال مخاطبان آمدند تا فرارسیدن 

بهاری نو را شادباش گویند.»
حال نسبت به این عملکرد سازمان و با توجه به 
مواردی که قبل تر به آن اشاره شد، چندین سوال 

در ذهن شهروند مطالبه گر ایجاد می شود؛
 ۱_ آیا این سازمان وظیفه معرفی همدان و برند 
سازی بواسطه ساختمان های موجود در شهر را 

دارد؟
۲_آیا این ســازمان می تواند به بهانه آشــنایی 
مردم با پیشینه تاریخی ساختمانی که مربوط به 
صد سال اخیر است اقدام به نصب چنین حجم 

عظیمی در قلب همدان کند؟
۳_ آیا این سازمان اجازه دارد به بهانه آگاه سازی 
شهروندان نسبت به داشتن هویت ساختمانی که 
در دوره قاجاریه احداث شده است، به مهمترین 
مولفه هویت ساز شهر و شاخص معرفی همدان 
که حتی  بواســطه شــخصیت علمی و فلسفی 
ابوعلی ســینا مورد توجه جهانیان است تعرض 
نماید و هویت بصری و تاریخی آن را تحت تاثیر 

قرار دهد؟
۴- آیا این ســازمان درک صحیحی از داشــتن 

حریم قانونی و حریم بصری دارد؟
۵_ آیا این سازمان به اصول زیبا سازی شهری که 
مبتنی بر گرافیک محیطی و علوم رفتاری انسان 
و روانشناســی محیطی و فرهنگ  و تاریخ و هنر 
و هویت شهر استوار گردیده است اشراف دارد؟

۶_ آیــا عکــس گرفتــن شــهروندان و حضور 

مسافرین وشهروندان در کنار حجم نصب شده 
و استفاده از طرح های تشویقی بمانند برگزاری 
مســابقه عکاســی، موفقیت طــرح را به ذهن 
پرسش گر می رســاند؟ چرا که در این سرزمین 
افرادی هســتند که در حوادث ناگــوار عادت به 
گرفتن عکس دارند تجربه ای که در حوادث تلخ 
اتشوزی ساختمان پالسکو و سیل های مخرب 

ابتدای سال جاری شاهد آن بوده ایم.
۷- اگر ســازمان وظیفه معرفی میراث فرهنگی 
شــهر را دارد و هدف جلب توجه شــهروندان و 
گردشــگران و معرفی چنین آثاری اســت، آیا 
ســازمان زیباســازی در چند صد متر جلوتر به 
ســمت میدان جهاد خانه قدیمــی دیگری که 
میتوانست با انجام یکسری کارهای زیباسازی 
همچــون جانمایی گدان های رنگی دور پنجره ها 
جان دیگری یابد و توجه رهگذران را جلب نماید 
و فضای شهری جذاب و مطلوب تری را به وجود 
آورد، دیده اســت؟ اگر ندیده است پس چرا با 
انجــام برش ورقه های فلزی و نقاشــی بر روی 
آنهــا و نصب بر روی جداره دیوار این خانه کاری 
در جهت نازیباســازی محیط شهری انجام داده 

است؟ 
ضمن دریافت پاســخ  منفــی در جواب تمامی 
ســواالت به غیر عقالیــی بودن رفتار ســازمان 
می رســیم  چرا که اگر این المان بزرگ حجمی 
بــا مکانیابی مناســب و انتقال بهتــر پیام اثر، 

جاینمایی می شود، می توانست موفقیت نسبی 
را کسب کند.

 و در آخر ســوال مهمتری مطرح می شود که آیا 
اگر شهرداری هزینه ای را که برای ساخت این اثر 
شده است برای مرمت و حفظ ساختمان پیش 
از آنکــه بش از حد تخریب شــود و هزینه های 
مرمت و نگهداری باالتر رود را متقبل می شد بهتر 
و کاربردی تر نبود تا اینکه ماکتی از آن را بسازد؟ 
در ادامــه به برخــی نقاط اقداماتی ســطحی و 
بی کیفیت وغیر منطقی و دور از اهداف و وظایف 
ســازمان صورت گرفته است که به طور خالصه به 

آن می پردازیم:
۱ - نصب المان عینک _میدان فلسطین که در 
ذهن مخاطب ســوال می شود فلسفه و پیوست 
فرهنگی و پیشــینه آن چه بوده است؟ آیا همه 
مردمان و یا اکثریت شهروندان عینکی هستند؟ 
آیا شــهروندان همدانی عینک ندیده اند؟ یا چرا 
باید عینک نصب شود؟ چرا عصا، چکمه، چکش 

و... نصب نشود؟ و جذابیت اثر چیست؟
۲ -  تخم مرغ های رنگی _ پیاده راه میدان امام 
که تکرار رویه سازمان زیباسازی شهرداری تهران 
در چند ســال اخیر است، آیا واقعا زیبا هستند؟ 
اســاس تعریف زیبایی سازمان به جهت خلق و 
اســتفاده چندین باره از آنها چیست؟ آیا به جز 
تخم مــرغ نمی توان از احجام دیگــر با زیبایی 

بیشتر استفاده کرد؟
۳ -  رونمایــی از کمپیــن تبلیغاتــی «همدان 
مهربا»ن در بیلبوردهای تبلیغاتی شــهر که طبق 
اساس نامه ســازمان جزو اهداف و وظایف آن 

نیست.
۴ -  نمادهای نوروزی _ در ســطح شــهر که با 

بدترین کیفیت ممکن خلق شده اند و هرچیزی 
جز خالقیت و زیبایی را مشاهده می کنیم.

۵ - مکعــب پالتونیک _ میــدان بوعلی، بدون 
توجه به شرایط مکانی و چگونگی قرارگیری آن 
که الزم اســت محل نصب دارای زمینه ای صاف 
و یکدست بجهت ایجاد شفافیت بصری و خوانا 
بودن داشته باشــد و تعرض به حریم بصری و 
هویتی آرامگاه بوعلی و ایجاد مانع در محل رفت 

و آمد شهروندان 
 ۷ - المــان نــوری _ مصلی که نیمــی از آن به 
زبان فارســی و نیمی دیگر با اعداد انگلیســی و 
آنهم با هشتک گذاری صورت گرفنه  است. وقتی 
شــهروندان چنین چیزی را ببنیند آیا میگویند 
این کار فکر شــده بوده اســت؟ و آیــا طراح اثر 
و ناظر ســازمان دارای ســواد ابتدایی و ســواد 

تخصصی میباشند؟ 
۸ - المان همدان ۱۳۹۸ _ میدان قائم که هر دو 
به حروف انگلیســی  اما با تاریخ شمسی  بدون  
کمتریــن زیبایی در پر رفت و آمدترین مســیر 

گردشگری نصب شده است.
گویــا جنبه کاربردی، مفهومی بودن، تناســبات 
شهری، همگونی و خالقیت در آثار نصب شده در 
فضای شهری همدان جایی در طراحی و برنامه 

ریزی سازمان زیباسازی ندارد!
پوســته آرایی بی هدف و بی هویت و مخدوش 
کردن  ســیمای شــهری باعث بوجــود آمدن 
نازیبایی ها در سطح شهر گردیده 
است و به دلیل تنوع ناهمگون در 
مفهوم، فرم، رنگ و جنس وعدم 
هماهنگی با فرهنگ شهروندان و 
عدم تطابق با نیاز محیط شهری، 
نازیبایی ها تشدید یافته و هرروزه 
شــاهد انبوهی از ناهنجاری    های 
بصری وایجاد آلودگی های بصری 
هستیم که در طوالنی مدت، ذهن 
انسان را دچار پریشانی و بیماری 
روحی می کند و به    ســبب ایجاد 
همین آسیب    های روحی، بر رفتار 
شهروندان اثرات سوء می گذارد و 
هرگز طراوت و سرزندگی مطلوب 

را در شهر شاهد نخواهیم بود.
بــا رویه چنیدن ســاله کــه این 
ســازمان در پیش گرفته است و 
نگــرش در چگونگی مدیریت آن 
و از برایند عملکرد این ســازمان، 
آنچه مشاهده می شــود، به این 
می رسیم که در این سازمان ضمن داشتن ضعف 
مدیریتی شــدید نیاز فوری و ضروری به اصالح 
ساختاری و بازبینی در نیروی انسانی آن به وفور 

قابل مشاهده و لمس است.
بــا توجه به مباحث مطرح شــده و اســتناد به 
اهداف و وظایف ســازمان سیما منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری همدان و نتایج عملکردی 
ســازمان مذکور که ملموســانه درک و احساس 
می شــود، بنظر می آید عملکرد سازمان، بدور از 
هرگونه برنامه ریزی کاربــردی؛ بدون مطالعات 
مورد نیاز در مباحث محیط شــهری و ســیمای 
منظــر؛ بــدور از هرگونه دانــش تخصص الزم؛ 
بــدون درکی از عوامل هویتی تاریخی، فرهنگی، 
اجتماعی؛ بدون بررســی و تعییــن حوزه های 
بصری و عدم بررســی مختصات آنها، با نادیده 
گرفتــن هویــت بصری و مولفه های شــاخص 
موجود در شهر؛ بدون رعایت مکانیابی و جانمایی 
مناســب؛ و بدون توجه به معیــار های روحی و 
روانی، صرفًا بنا بر ســلیقه های شــخصی درون 
سازمانی که همواره طی یک دهه اخیر شاهد آن 

بوده ایم، اقدام به فعالیت می کند.
میراث دار رفتار اشــتباه مدیران ســابق و برخی 
از مسیولین و شــهروندان نباشیم که مخدوش 
شدن هویت شــهری و ناموزونی سیمای منظر 
شــهری برای مردم به یک عادت تبدیل نشود و 

میراث دار هویت شهرمان باشیم.
داشــتن شــهری زیبا و ارتقاء کیفیــت زندگی 
و حفــظ آنهــا از مطالبات اصلــی و حق تمامی 
شــهروندان محسوب می شــود و حق آیندگان 
است كه ما بتوانیم اكنون تصمیم گیری درستی 

در امور مرتبط با آنها داشته باشیم.

مراقبت هاى اوليه بهداشتى راهى 
به سوى پوشش همگانى سالمت

سیدحبیب هللا موسوی بهار رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا در آیین افتتاحیه هفته سالمت 
در مرکز خدمات جامع سالمت امیرالمؤمنین(ع) 
شهرســتان همدان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
اظهار کــرد: تعیین شــعار «مراقبت هــای اولیه 
بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سالمت» 
از ســوی سازمان جهانی بهداشــت عنوان شده و 
تأکیــد این شــعار بر مراقبت های اولیه اســت تا 
قسمت دوم شــعار که پوشش همگانی سالمت 

است محقق شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا استان 
همــدان بــا بیان اینکه اجــرای نظــام ارجاع گام 
بعدی وزارت بهداشــت در راستای ارتقای سالمت 
اجتماع اســت گفت: همه مردم باید زیر پوشش 
اقدامات بهداشتی باشــند تا بی سر و سامانی در 
حوزه بهداشــت و درمان کنترل شده و هزینه های 
بخش درمان مدیریت شــوند. وی افزود: از تمام 
همکاران خود در حوزه بهداشت سپاسگزارم و جز 
معدود سازمان هایی هستیم که بالفاصله بعد از ارائه 

خدمات مردم امکان ارزیابی ما را دارند.

سرمایه گذاری اصلی کنترل است  
 موسوی بهار با اشاره اینکه تالش ما بر این است که 
مردم از بهداشت استفاده کنند تا هزینه های بخش 
درمان کاهش یابد، اظهار کرد: سرمایه گذاری اصلی 
در منطق، هزینه خانوار و جامعه این است که پیش 

از ابتال کنترل های الزم انجام شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان با بیان 
اینکه پایه و اساس خدمت آینده وزارت بهداشت، 
پرونده الکترونیک سالمت است، بیان کرد: در اکثر 
شهرستان های استان همدان، تشکیل این پرونده 
برای مردم پوشــش صد درصدی داشــته به جز 
درصد معدودی در شهرستان های همدان و مالیر 
و نیروهــای نظامی و انتظامی که تا کامل شــدن 

جمعیت زیر پوشش فاصله دارند.

بهداشت و خودمراقبتی مهم است  
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ضمن اشاره به 
اینکه سیستم مراقبت فعال سالمت، منتظر رجوع 
مردم نیســت و پیگیر جامعه پرخطر است، گفت: 
امروز همه دنیا بر حوزه بهداشــت و خودمراقبتی 

بیش از حوزه درمان تأکید دارند.
موسوی بهار به برنامه های هفته سالمت اشاره ای 
کرد و یادآور شد: بهره برداری از پروژه های بهداشتی 
و درمانی مهمترین برنامه های این هفته هستند که 
بهره برداری رسمی از کلینیک ویژه امید در سطح ۲ 

و ۳ از آن جمله است.
وی افزود: بهره برداری از ســه دســتگاه سی تی 
اســکن پیشــرفته و تجهیزات رادیولوژی از دیگر 
دستاوردهای افتخارانگیز اســتان است و در زمره 

برنامه های هفته سالمت قرار دارد.
موسوی بهار از تمام همکارانی که در کمک و حمایت 
از سیل زدگان به ویژه در استان لرستان مساعدت 
داشتند قدردانی کرد و خواستار همراهی در تأمین 
کاروان اقالم و نیازمندی های بهداشــتی کمک به 

سیل زدگان شد.

بیماری های غیرواگیر دغدغه جدید  
رشــید حیدری مقدم معاون بهداشــتی دانشگاه 
علوم پزشــکی همدان نیز در این مراســم با بیان 
اینکه در گذشته مهم ترین دغدغه در حوزه سالمت، 
بیماری های واگیردار بود اما امروز مهم ترین دغدغه 
بیماری های غیرواگیر است، اظهار کرد: باید با علم 

روز دنیا پیش رویم و خود را با آن تطبیق دهیم.
حیدری مقدم سامانه سیب را یکی از ابزارهای بروز 
و کارآمــد حوزه بهداشــت خوانــد و گفت : اقتصاد 
تک محصولی وابسته به نفت به زودی از بین می رود؛ 
بنابرایــن باید بتوانیــم ایده ها را در دانشــگاه ها به 
محصول تبدیل کنیم و از این طریق به غیر از حوزه 
نفت  در اقتصاد نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
استان همدان با اشــاره به اینکه سالمت از جمله 
دغدغه هایی است که باید به روز شود، اظهار کرد: ابزار 

دیروز و امروز نمی توان فردا را مدیریت کرد.
حیدری مقدم با بیان اینکه در ســال ۲۰۳۰ بخش 
عمده ای از زندگی ما حتی وسایل زندگی بر مبنای 
وب خواهــد بود، اضافــه کرد:از فرمانــدار همدان 
درخواســت دارم پروژه های نیمه کاره بهداشــتی 
همدان را شناســنامه دار کنند تا بتــوان در جذب 

اعتبارات این پروژه ها گام برداشت.
وی ادامــه داد: افتتــاح و کلنگ زنــی ۳۵۰ پروژه 
بهداشــتی و ۱۵۰ پروژه در حوزه غذا دارو، درمان و 
سایر بخش های دانشگاه علوم پزشکی و استقرار 
یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومــان تجهیزات در مراکز 
درمانی و بهداشتی اســتان از جمله اقدامات این 

دانشگاه است.
حسین افشاری فرماندار شهرستان همدان در این 
مراســم گفت سه محور سالمت، آموزش و رفاه در 

رشد توسعه انسانی نقش دارند.
فرمانــدار همدان بــا بیان اینکه همــدان از جمله 
استان های پیشــرو در حوزه سالمت است، اذعان 
داشــت: یک هزار و ۲۰۰ میلیــارد تومان تجهیزات 
در حوزه دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان 

خریداری شده است.

طبيب

نياز 4,5 درصد اماكن مسكونى به 
بازسازى و نوسازى 

بارندگی هــای  اثــر  بــر 
فروردین به بخش مسکن 
اســتان همدان خساراتی 
وارد شــد، البته از نعمت 
باران نمی توان غافل شــد 
چرا که خشکســالی های 
پی در پی شرایط سختی 

را به وجود آورده بود.
اما این را هم باید تاکید کنیم که مردم در بســتر 
رودخانه هــا و حریم رودها که نباید ســاخت و 
ســازی در آنها انجام می شد، ساختمان بنا کرده 
بودند و همین موارد مشکل ساز شد؛ از همین رو 
بود که باالخره طبیعت به مقابله با ما پرداخت و 
راه خود را پیدا کرد و در این زمینه برخی استان ها 

خسارت های جانی و مالی داشتند.
بر همین اســاس، ۹۳۸ نقطه جمعی توســط 
ارزیابان بنیاد مســکن در سراســر استان مورد 
ارزیابی قرار گرفت، از این میزان ۲۲ نقطه شهری 
و ۹۱۶ نقطه روســتایی بودند. بیش از ۱۹ هزار و 
۴۳۱ واحد ارزیابی شــد، از این میزان ۱۵ هزار و 
۷۱۳ واحد در سطح استان همدان خسارت دیده 
و ۸ هزار و ۵۰ واحد نیاز به تجدید بنا و احداث بنا 
دارنــد. ۳ هزار و ۷۱۸ واحد از مجموع واحدهای 
ارزیابی شــده نیز آسیب و خســارت ندیده اند. 
در مجموع در ســطح استان همدان ۴٫۵ درصد 
اماکن مسکونی موجود در بارندگی های اخیر نیاز 
به بازسازی و نوسازی دارند، ۷ هزار و ۷۱۳ واحد 

نیاز به تعمیر دارند.
  اما اگــر بخواهیم دربــاره علت ها حرف بزنیم 
باید بگوییم که علت اصلی خســارت و آســیب 
ناپایداری ساختمان ها و ســازه ها، عدم رعایت 
مقررات ملی ســاختمان است،  خوشبختانه به 
بخش مسکن روستایی که از تسهیالت بهسازی 
و نوسازی مسکن در ســنوات گذشته استفاده 

کردند، آسیب وارد نشده است.
این را همه باید رعایت کنند که ســاخت و سازها 
باید قانونمند باشند؛ با رعایت دانش مهندسی و 
اصول فنی به ســازه ها آسیب وارد نمی شود، به 
همشهریان توصیه می کنم از تسهیالت بهسازی 
و نوسازی مسکن روستایی حداکثر استفاده را 
ببرند و نســبت به نوسازی و بهسازی واحدهای 

فرسوده خود اقدام کنند.
برای بازســازی واحدهــای احداثی و تعمیری 
بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان تســهیالت و کمک 
بالعوض نیاز اســت، میزان تســهیالت احداثی 
مســکن روســتایی ۴۰ میلیون تومــان، کمک 
بالعوض ما به ازای هر واحد مســکن روستایی 
که ضرورتًا بر اثر سوانح و بالیا طبیعی اخیر دچار 
خســارت شده و باید نوســازی شود ۱۰ میلیون 

تومان است.
میزان تسهیالت واحدهای آسیب دیده ای که در 
ســطح شــهرها نیاز به احداث دارند ۵۰ میلیون 
تومان و کمک بالعوض این واحدها ۱۲ میلیون 

تومان است.
میزان تسهیالت واحدهای تعمیری بین ۱۰ تا ۱۵ 
میلیون تومان به نسبت میزان آسیب و خسارت 
توسط ارزیاب با کمک بالعوض ۵ میلیون تومان 

تعیین و مشخص شده است.
واحدهــای شــهری نیاز به احــداث و تعمیر به 
ترتیــب ۴۹۳ و ۴۶۴ واحد اســت، بــا توجه به  
شــدت و میزان بارندگی، بیشترین خسارت به 
شهرســتان های نهاوند و مالیر وارد شده است. 
حدود ۴۰ تیم ارزیاب در ســطح اســتان فعال 
بودند، افــرادی که جامانده اند می توانند به بنیاد 
مسکن شهرســتان ها مراجعه کنند و ما ارزیابی 

خواهیم کرد.
همچنین اســتان همدان معین شهرستان های 
ازنا و درود اســت، ۲ هزار و ۵۳۷ واحد در درود و 
هزار و ۸ واحد در ازنا مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

تعداد واحدهای احداثی در درود و ازنا به ترتیب 
۲۵۰ واحد و ۳۹۲ واحد در شــهر و روستا است؛ 
تعــداد واحدهای تعمیــری در درود هزار و ۲۲۰ 
واحد روســتایی و ۴۳۵ واحد شــهری است.۱۱ 
واحد شــهری و ۵۶۰ واحد روستایی در ازنا نیاز 

به تعمیر دارند.
در زلزله سرپل ذهاب نیز بازسازی ۸۵ روستا به 
همدان سپرده شد و ۷ هزار و ۵۰۰ واحد بازسازی 
و تعمیر شــدند، خوشبختانه کارها انجام شده و 
رضایتمندی عمومی در این روستاها ایجاد شده 

است.
ارزیابان پژوهشکده سوانح و بالیای طبیعی در 
استان همدان حاضر شده و این گروه برای انجام 
مطالعاتــی در خصوص روســتاهای در معرض 
رانش کارهایی انجام داده اند اگر تشخیص داده 

شود مطالعات گسترش خواهد یافت.

مرمت

گزارش

 حسن ظفرى 
مديركل بنياد مسكن 

انقالب اسالمى

امين خوشبخت
دبير فضاى مجازى
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رونق توليد در فرهنگ  كارآفرينى 

بومی ســازی  اهمیــت 
كارآفرینــی و كارآفرینــی 
مســالۀ  فرهنگــی، 
مهمی ســت؛ در حالی كه 
كارآفرینــی در كشــور، با 
برگــردان چند اثــر غربی 
معرفی شــد، طرح مسئله 
كارآفرینــی فرهنگــی در 
حوزه رونق تولید می تواند پس از بررســی های 
كافی و تأمل درباره سازه های نظری آن، از سوی 
اندیشــمندان و كارشناسان فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعــی، آموزشــی و پــرورش مــورد توجه 
بیشــتری قرار گیرد. این توجه می تواند پیش  
درآمد  تحولی  اساســی  در  رابطه  با  كارآفرینی  
به عنوان  زیرســاخت  الزم  توســعه  باشــد. در 
واقع در چنین سالی، مفاهیمی چون كارآفرینی 
فرهنگی و بومی سازی آن، فرهنگ كارآفرینی و 
... مورد توجه قرار گیرد. و به گونه ای هم باشد که 
با سنجش كارآفرینی بومی و غیربومی، فرهنگ 
كارآفرینی، كارآفرینی فرهنگی و ... ادامه یافته و 
خود این موضوع به گونه ای گفتمان سازی شود. 
ایــن کار خوشــبختانه در حوزه اقتصــاد برای 
حوزه های نظری حتما مورد توجه قرار می گیرد؛ 
اما باید کارآفرینــی در حوزه فرهنگ را هم مورد 
توجه قرار داد. همه می دانیم که کارآفرینی یکی از 
عوامل مهم در پویایی اقتصادی هر کشوری است 
که با شــاخص های متنوعی از جمله شاخص 
«درک فرصت های کارآفرینانــه»، «کارآفرینی 
پویا» و ... ســنجیده می شــود. در نظر داشــته 
باشــیم که کارآفرینی به معنای اشــتغال زایی 
نیســت و معنایی بســیار وســیع تر از آن دارد، 
اگرچه می تواند به فرایند اشتغال زایی نیز کمک 
کند. اما گســترش کارآفرینی در کشــور و بهبود 
شــاخص های آن به بسترهای متنوع فرهنگی، 
سیاســی، علمی و ... وابسته است، بدین معنا 
که برای رشــد این مهم در کشور باید هماهنگی 
فوق العاده ای میــان نهادهای متنوع فرهنگی، 
رسانه ای، علمی، دانشــگاهی و سیاسی کشور 

وجود داشته باشد.
این موارد را به اظهــارات یک اقتصاد دان پیوند 
می زنم. عباس علوی راد معتقد است رونق تولید 
به عنوان یکی از نشانه های رشد اقتصادی پایدار، 
همواره از اهــداف اقتصادی دولت های مختلف 
بوده اســت. حاال و در شرایط فعلی، رونق تولید 
این امکان را خواهد داد تا سطح اشتغال موجود 
در سال ۹۸ حفظ و نرخ بیکاری جهش نداشته 
باشــد. «با توجه به اوج گیری نرخ تورم در سال 
۹۷ و عبور از مرز ۲۵ درصد، رونق تولید در ســال 
۹۸ از عمیق تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران 

جلوگیری خواهد کرد.
رونــق تولیــد از طریق افزایش یا ثبات ســهم 
درآمدهای مالیاتی از منابــع درآمدی دولت در 
بودجه عمومی ســال ۹۸ در شــرایط تحریم که 
دولت در کســب درآمدهای نفتی با محدودیت 
مواجه است بســیار با اهمیت و ضروری است. 
بر همین اساس، با توجه به افزایش شدید تورم 
در ســال ۹۷، دستمزدها بیش از ۲۰ درصد برای 
ســال ۹۸ افزایش یافته است و لذا رونق تولید 
امکان پوشــش هزینه ها و حفظ حاشــیه سود 
برای بنگاه های کشــور را فراهم و آن ها را کمتر با 

خطر تعطیلی مواجه خواهد کرد.
رونــق تولیــد انعطاف پذیــری سیاســت های 
اقتصــادی دولت برای کنترل تبعات ناشــی از 
مشکالت ســاختاری اقتصادی ایران نظیر رشد 
بــاالی حجم نقدینگــی و کاهــش ارزش پول 
ملــی در شــرایط تحریم های کنونــی را تقویت 
خواهد کرد. برای موفقیت حتی نســبی در رونق 
بخشیدن به تولید در شرایط تحریم های فعلی، 
دولت به طور اجتناب ناپذیــر به بازنگری فوری 
در اولویت گذاری سیاست های حمایتی خود از 

بخش های اقتصادی نیازمند است.»
این ها نگاه های مختص به اقتصاد اســت، این 
نگاه ها را می توان در حوزه فرهنگ هم به موضوع 
رونق تولید داشــت. امروز نهادها، دســتگاه ها 
و وزارتخانه هــای مرتبط با کارآفرینی فقط نباید 
به دنبال ایجــاد فضا برای رونق تولید باشــند، 
حتی نهادهای فرهنگی هم موظف هســتند در 
این عرصه تالش و پویایی داشــته باشند. مگر 
می شود کشور بدون توجه به فرهنگ، اقتصادش 
در شرایط ایده ال در توسعه و رشد باشد؟  اساسًا 
توســعه متــوازن یکــی از محورهایش همین 
توسعۀ فرهنگی همسان با توسعه در حوزه های 
زیرســاختی و اقتصادی اســت. آنچه تکلیف 
امروز ما در بخش های مختلف اســت، تکلیفی 
غیر از تالش برای تغییر شرایط کشور در قامتی 
جهادی نیست. باید ایستاد و در برابر جنگ نابرابر 

قدرت نمایی کرد. 

سازندگى

زور دولت به بانك ها مى رسد؟
از بنگاه دارى

بانك ها تا رونق توليد!
اصلی تریــن  از  «یکــی 
عوامل قفل شــدن منابع 
بانک ها، دولت ها به شمار 
دولت هایــی  می رونــد. 
کــه بخاطــر عملکــرد و 
تصمیمات نامناسب خود 
می شــوند  مجبور  گاهی 
تا دســت به اســتقراض 
از بانک ها بزنند. این اســتقراض ها عمدتًا بدون 
بازگشت بوده اســت. آمار مهرماه ۹۷ که توسط 
بانک مرکزی ارائه شــده نشــان می دهد بدهی 
دولت به بانک ها به ۲۲۳۹٫۷ هزار میلیارد ریال 
رسیده است که این میزان در مقایسه با مهر ۹۶، 

رشدی ۲۵٫۱ درصدی را تجربه می کند.»
حاال با این شرایط بانک ها در چه فضای تعاملی 
بــا دولــت کار خواهند کرد؟ همــه می دانیم که 
چرا بانک ها دســت به بنگاه داری زده اند و همه 
می دانیم شرایط دولت ها با بانک ها در چه فضایی 
تعریف می شــود. حتمًا شــنیده یا خوانده ایم 
کــه «اصلی ترین وظیفه بانک ها این اســت که 
پول های مردم را به عنوان سپرده دریافت کند و 
این پول ها را به عنوان تســهیالت در اختیار افراد 
یا نهادهایی که نیازمند آن هستند، قرار دهد. حاال 
اگر بانک نتواند پول هایی را که به عنوان تسهیالت 
در اختیار دیگران قرار داده است باز پس بگیرد، 
ایــن موضوع باعث انجماد و قفل شــدن منابع 
بانک ها می شــود و رفته رفته بانک ها با معضل 
بزرگی مواجه خواهند شد که این معضل می تواند 
آثار بدی برای اقتصاد به همراه داشته باشد» به 
عالوه اینکه خود بانک ها هم شــروع می کنند به 

تالش برای خروج از این وضعیت. 
برای تحلیل بهتر به برخــی از دالیل بنگاه داری 

بانک ها اشاره می شود. 
«شاید اولین دلیل و عمده ترین دلیل بنگاه داری 
بانک ها بــه قوانین و مقرراتی بــاز می گردد که 
بــه بانک ها ایــن اجازه را می دهد تا به ســمت 
بنگاه داری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند ۳ 
ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 
۱۳۵۱ آمده اســت: خرید ســهام و مشارکت در 
سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار 
داخلی یا خارجی به حســاب خــود، به میزانی 
بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران به موجب دستورها یا آئین نامه های خاص 

تعیین خواهد کرد. »
«دلیــل دوم ورود بانک ها به بنگاه داری این بود 
که در بازه ای از زمان که بازار ســرمایه توسعه آن 
چنانی نداشت، به بانک ها این اجازه داده شد تا 
در راســتای حمایت از بازار سرمایه، شرکت های 
سرمایه گذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این 

شرکت ها واگذار شوند. »
«سومین دلیل به افزایش میزان بدهی دولت به 
بانک ها باز می گردد که دولت برای کاهش بدهی 
خود به بانک ها، ســهام شــرکت ها یا مالکیت 
برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون 
به بانک ها واگذار کــرد و این واگذاری مختص 
بــه یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره ها این 

اتفاق رخ داده است.»
«چهارمین دلیل این است که بانک ها به برخی 
بنگاه ها تســهیالتی را پرداخــت کرده اند و این 
بنگاه ها به دالیل مختلف از جمله رکود اقتصادی 
قادر به پرداخت تســهیالت خــود نبوده و بانک 
مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیالت پرداختی 

می شود.» 
«پنجمین دلیل به نبود رتبه بندی و اعتبارسنجی 
از مشــتریان باز می گردد. بانک ها به دلیل آنکه 
هیچ رتبه بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشنی از 
مشتریان ندارند بعضا تسهیالت را به مشتریانی 
پرداخــت کرده انــد کــه باعث عدم بازگشــت 
تسهیالت و افزایش میزان معوقات بانک ها شده 
اســت. به همین منظور بانک ها بیشتر ترجیح 
مــی دهند که منابع در اختیار خود را به ســمت 

سرمایه گذاری های مستقیم سوق دهند.»
به هر صورت این پنج عامل جز پنج عامل اصلی 
است که باعث شــده تا بانک ها به سمت بنگاه 
داری ســوق داده شــوند. حــاال همین موضوع 
بنــگاه داری با برخــی از مراکــز اقتصادی هم 
بــرای بانک ها به معظلی تبدیل شــده، مثًال در 
بخش هایی بانک ها دارایی های شرکتی را تملک 
کرده اند، یا باید آن را نگهدارند که البته برای شان 
ســودی ندارد، یا بایــد به کار همــان کارآفرین 
ادامــه دهند، که خوب اگر بازار کار برای او اینقدر 
مهیا بود خودش به فعالیتــش ادامه می داد و 
یا اینکه باید آن را به فروش برســانند. معاونت 
امور بانکی، بیمه و شــرکت هــای دولتی وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی طی اطالعیه ای، میزان 
واگــذاری دارایی های مــازاد بانک ها حد فاصل 
دی ماه ســال ۹۶ تا اسفند ۹۷ را ۱۰ هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد. در همان اطالعیه اعالم شــده 
بود که دارایی های مازاد بانک ها به طرق مختلفی 
همچون عــدم بازپرداخت تســهیالت اعطایی 
توســط مشــتریان و تملک دارایی ها توســط 
بانک ها، رد دیون دولت و سرمایه گذاری به قصد 

انتفاع به تملک بانک ها در آمده است.

مسئوليت

رونق تولید

مالى «رونق توليد» از كجا تأمين مى شود؟!

«  »       ۱۶   
؟!    «  »    

الوند:  تحریریۀ   – تهران 
شــاهرخی  سیدسعید 
همــدان ۲۲  اســتاندار 
در  و  مــاه  فروردیــن 
کارگروه تســهیل و رفع 
موانــع تولیــد اســتان 
همدان  همدان گفــت: 
خــود را برای خیزش در 
حــوزه صنعت و رونق تولید آماده کرده و مســیر 
توســعه را در پیش گرفته است. بر همین اساس 
باید مطابق چشم انداز سند توسعه استان همدان 
تحولی در تولید و رونق تولید انجام شود که عالوه 
بر امکانات استان، منابع اصلی این تحول در اختیار 
بانک ها است و در تأمین منابع نقش اصلی را ایفا 
می کنند. شاهرخی اضافه کرد: استان همدان خود 
را برای خیزش در حوزه صنعت و رونق تولید آماده 
کرده و نقش ویژه ای را برای بانک ها در نظر گرفته 

است.

منابع اصلی تحــول در رونق تولیــد در اختیار   
بانک ها است/ بانک ها چند درصد از اقتصاد همدان 

در حوزه «تامین سرمایه» را در دست دارند؟!
اســتاندار همدان در کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید اســتان همدان که باال ذکر شد، تاکید کرده 
که «منابع اصلی تحــول در رونق تولید در اختیار 
بانک ها اســت» بنابراین بانک هــا در حوزه رونق 
تولید مهمترین عامل تاثیرگذار هستند. اما حتمًا 
می دانید که اساســًا موضوع «تامین سرمایه» از 
سوی بانک ها چقدر باعث بروز مشکالتی خواهد 
شد، و باز هم می دانید و می دانیم که اقتصادهای 
موجــود در دنیا هم یا «بانک محور» هســتند یا 
«بورس محور»، ایران از نوع اول است، دلیلش هم 
شاید یکی این باشد که بانک ها نسبت به بورس، 
وســعت جغرافیایی و فرهنگ ســازی در جذب 
ســرمایه ها و سپرده ها، وزن بیشتری داشته اند و 

تامین مالی از طریق آن ها ساده تر بوده است. 
و بــاز هم حتمًا می دانید که در یک دهۀ قبل طبق 
برخی آمارها؛ منابع تامین مالی در جهان ۵۲ درصد 
از طریق اوراق بدهی، ۲۵ درصد انتشار سهام و ۲۳ 

درصد تسهیالت بانک ها بوده است. 
بنابرایــن و با توجــه به تجربه ای که کشــورهای 
مختلف در مورد تامین سرمایه از دریچۀ بانک ها 
داشــته اند، اساســًا تمام تخم مرغ ها را در ســبد 
بانک ها گذاشتن کار صحیحی نیست اما در شرایط 
فعلی در کل کشور، راه ساده تری در دسترس عموم 
نیست! هر چند اگر برای مردم توضیح بدهیم که 
امکان تامین مالی با حجم چند صد درصد در بازار 
سرمایه، پرداخت اصل بدهی در سررسید، معافیت 
مالیاتی، مشارکت سرمایه گذاران خرد، تنوع بسیار 
باال در بازار سرمایه و وجود نهاد ناظر و نظارت دقیق 

از مزایای بازار سرمایه برای تامین مالی است؛ اما 
بــاز بانک ها در ایران و همدان تاثیر بیشــتری در 
تامین مالی دارند؛ به ویژه اینکه مستوری، یکی از 
ویژگی های قدیمی همدانی هاست و بازار سرمایه 

بازاری مستور و غیرآشکاره نیست!  
البته غیر از مســتوری و غیرآشکارگی، فراموش 
نکنیم که شاید وجود قوانین سخت گیرانه، کم بودن 
انعطاف پذیری برای تامین سرمایه، کوچک بودن 
شرکت های تامین ســرمایه، طوالنی بودن فرآیند 
تامین مالی، محدودیت در تعداد و تنوع ابزارهای 
مالــی و رویکرد ســازمان بــورس در حمایت از 
ســرمایه گذاران و محدودیت زیاد سرمایه پذیران 
از مشکالتی اســت که در حوزه تامین سرمایه در 
بورس وجود دارد و بیشــتر افراد صاحب سرمایه 
را به ســمت بانک ها سوق می دهد و بانک ها را به 

سمت سرمایه گذاری!

گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی: حدود   
۸۰ درصد تامین مالی درست بانک هاست! 

گزارش معاونــت اقتصادی بانک مرکزی طرح 
شــده در جلسه فوق العادۀ ۲۸ آذر ۱۳۹۶ شورای 
پــول و اعتبار جایگاه نظــام بانکی حکایت از این 
دارد که در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای 
اعتباری شــبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد 

است.  
براین اساس، تأمین سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، 
طرح هــای اشــتغالزا و حمایــت از تأمین مالی 
بخش های مســکن و کشــاورزی همگی در این 

راستا، تلقی می شود. 
ایــن را عالوه کنید بر، حمایت از تأمین مالی خرد 
خانوارها از قبیل اعطای تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، تسهیالت مسکن به اقشار مختلف جامعه 
و تســهیالت خرد مصرفی خانــوار از اولویت های 

نظام بانکی بوده است.

۳۶ بانک ۸۰ درصد تامین سرمایه را بر عهده دارند  

خالصۀ مباحث باال این می شود که شما در کشور 
یک ســری بانک دارید (۸ بانک  دولتی، ۲۱ بانک 
غیر دولتی، ۵ موسســۀ اعتبــاری غیربانکی و ۲ 
بانک قرض الحســنه جمعًا ۳۶) که این بانک ها 
۸۰ درصــد تامین مالی کشــور را بر عهــده دارند، 
بنابراین آن ها هم مســیر را برای خود باز می بینند 
که به هر شــکلی جذب ســپرده داشــته باشند، 
فعالیت اقتصادی بکنند و پول در بیاورند، به بیان 
دیگر، بانک ها خودشــان شــرکت هایی هستند 
که رقیب تولیدکنندگان شــده اند؛ با پول شــان از 
گاوداری تا پتروشــیمی سرمایه گذاری می کنند، 
فیلم می سازند؛ ســریال درست می کنند، مال ها 
و مگامال هــا می ســازند و خالصه اقتصــاد را در 
دست شــان گرفته اند. حاال در نظــر بگیرید که در 
همــدان و در ســالی که باید رونق تولید داشــته 
باشیم؛ اگر با بانک ها برخورد صحیح و نظام مندی 

نداشته باشند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

۱۶ بانکی که عضو کمیسیون هماهنگی بانک های   
استان نیستند برای رونق تولید چه خواهند کرد؟

۸۰ درصد تامین سرمایه برای ایجاد واحد تولیدی، 
کارآفرینی، ایجاد شــغل و سپس «رونق تولید» 
دست بانک هاست. در گزارشــی که در شمارۀ ۱۵ 
همین هفته نامه منتشر شد، نوشتیم که «بیش از 
۴۰۰ شعبه بانک در همدان چه می کنند؟» و تاکید 
کردیم که پولی که مردم همدان در بانک ها به عنوان 
سپرده می گذارند در کجا و چگونه سرمایه گذاری 
می شــود؟ دلیلــش هم البته تجســس در امور 
بانک ها نبود، بلکه تشــریح کــرده  بودیم که نظر 
استاندار هم این است که باید بخش قابل توجهی 

از این سپرده ها در همدان سرمایه گذاری شود.
در این میان، ۱۶ بانک عضو کمیسیون هماهنگی 
بانک هــای اســتان نیســتند؛ اینکه اساســًا کار 
کمیســیون در همدان چیست؟ چرا باید بانک ها 
عضو کمیسیون باشند یا نباشند؟ چه ابزاری برای 
فشــار به بانک ها وجود دارد که عضو کمیســیون 
شوند؟ چه مزیتی برای بانک ها به عنوان نهادهای 

اقتصادی دارد که عضو کمیسیون شوند؟ (در حالی 
کــه نباید بنگاه داری کنند)، اگر عضو کمیســیون 
نشــوند آیا برای آن ها عواقبی خواهد داشــت؟ و 
سواالت دیگر از این دست خارج از موضوع مطرح 
شده در این نوشتار است؛ اما باید پرسید حاال که در 
کشور ۸۰ درصد تامین سرمایه از طریق بانک هاست 
و در همدان هم به تبع کشور همینگونه خواهد بود، 
از ۳۶ بانک  دولتی، غیر دولتی، موسسۀ اعتباری 
غیربانکی و  بانک قرض الحســنه که در سراســر 
کشور فعالیت رسمی دارند، ۳۰ نهاد مالی – بانکی 
در همدان شــعبه دارند و ۱۶ بانک یا نهاد مالی – 
بانکی از این ۳۰ بانک در همدان عضو کمیســیون 
هماهنگی نیســتند (آمار مــاه بهمن۹۷؛ به عالوه 
اینکه حکمت ایرانیــان و انصار هم در حال ادغام 
با بانک سپه هســتند) یعنی الزامی به همکاری 
با دولت در اســتان ها ندارند، در این شــرایط چه 
باید کرد؟ آیا باید صبر کرد تا ۶ ماه از ســال بگذرد 
و ســپس گزارش عملکرد داد کــه ۱۴ بانک عضو 
کمیســیون در همدان همکاری کردند و ۱۶ بانک 
دیگر هیچ! آیا آن ها تافتۀ جدا بافته هســتند؟ در 
همان گزارش نوشتیم کًه این بانک ها و نهادهای 
مالی در همدان حدودًا ۶۴ شــعبه و باجه دارند! از 
مردم سپرده می گیرند و البته که خدماتی هم ارائه 
می کنند اما این خدمات هیچ نسبتی با میزان اخذ 
ســپرده ندارد. چرا این بانک ها گزارش نمی دهند 
که در حوزه مســئولیت های اجتماعی در همدان 
چه کرده اند؟ مســئولیت اجتماعی به این معنا که 
پارکی بســازند، مدرسه ای بسازند یا تجهیز کنند، 
به مراکز نگهداری ســالمندان کمکی کرده  باشند، 
بــرای آموزش کودکان کار و بدسرپرســت قدمی 
برداشته باشند، در بخش محیط زیست، سمن ها 
و فعالیت ها فرهنگی هنری و ... تالش هایی کرده 
باشند و سرانجام اینکه برای مردم استان همدان 
به نسبت درآمدی که از آن ها کسب می کنند کاری 

کرده باشند گزارش کنند. 
نماینــده دولــت در همدان به همــراه نمایندگان 
مجلس و ... باید کاری کنند که امســال واقعًا در 
همــدان شــاهد رونق تولید باشــیم، این کار هم 
دست نمی دهد مگر بانک ها از همین ابتدای سال 
همــکاری کنند. اگر قرار باشــد همکاری بانک ها 
(نه آنگونه که در ســال های گذشته بوده) به رونق 
تولید ختم شــود باید آمارها این تغییر را نشــان 
دهند، آمارهایی که توسط نهادهای ناظر و صد البته 
مردم تایید شود، تایید مردم هم اینگونه است که 
باید اشــتغال را در خانواده های شان ببینند و باور 
کنند. کارآفرینی، سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، 
باال رفتــن ارزش پول ملی، ایجــاد امنیت روانی 
در خانواده هــا و ... همه کــودکان توأمان یکدیگر 
هستند. رسانه ها به عنوان ناظران غیر رسمی حتمًا 

همۀ تحوالت را به مردم گزارش خواهند کرد.  

بهروز کارخانه ای مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان همدان از خدمات جمعیت هالل احمر 
اســتان در حوادث جوی گزارش داد و اظهار کرد: 
۴۵۶ نفر نیرو امــدادی جمعیت هالل احمر در 

قالب ۱۵۸ تیم خدمت رسانی کردند.
وی افزود: ۷۸۳ عملیات، ۸۳۸ اســکان و۵۸۸ 
تخلیه آب منازل  صورت گرفته است و۵۰۴ بسته 

غذایی توزیع در استان توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان 
ضمن اشاره به خدمت رسانی خودروها تصریح 
کرد:  تعــداد خودروهای به کارگیری شــده در 
ســطح اســتان؛ ۴۲ بار آمبوالنس ، ۹۴خودرو 
کمکدار ، ۱۰ خودرو نجات و یک مورد قایق ارسالی 

به روستا مهاجرآباد است.
کارخانــه ای مجموع حادثه دیدگان را چهار هزار و 
۲۹۳ نفر خواند و تشریح کرد: چهار هزار و ۶۸ نفر 
امدادرسانی شده، ۱۴ نفر مصدوم انتقالی (۸ نفر 
در حوادث مربوط به ســیل و آب گرفتگی، ۶ نفر 
در حوادث جاده ای)، ۸۳۸ نفر اسکان یافته و ۸ 
نفر (۵ نفر در حوادث سیل و آبگرفتگی و ۳ نفر 
در حوادث جاده ای) جان خود را از دست داده اند.

خدمات معاونــت امداد و نجات در اســتان   
لرستان 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان به 
خدمات معاونت امداد و نجات در استان لرستان 
اشاره کرد و گفت: ۷۷ نفر نیرو امدادی (۶۸ نفر 
از حمعیت هالل احمــر و ۹ نفر غیر از آن ها)، ۲ 
دســتگاه موتور روبین، ۲ قالده سگ تجسسی 
و ۹ دســتگاه خودرو کمکدار به این استان برای 

خدمت رسانی ارسال شده است.
بهروز کارخانه ای تعداد اقالم ارسالی از انبار هالل 
احمر به اســتان لرســتان راهزار و ۶۰ تخته پتو، 
هزار و ۴۰۰ تخته چادر، ۵ هزار بســته غذایی ۷۲ 
ساعته، ۸۳ هزار و ۹۸۴ قوطی کنسورجات و یک 
دستگاه کانکس ســرویس بهداشتی دانست 
و اضافه کرد: ۱۴ دســتگاه کامیون، ۲ دســتگاه 

مینی بوس و یک تریلی نیز ارسال شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان 
مجموع تماس های دریافتی خــط ۱۱۲ را ۱۷۵ 
هــزار و ۲۳۷ مورد خواند و اذعان داشــت: ۱۳۴ 

هزار و ۸۰۵ مورد تماس پاسخ داده شده است.

خدمات معاونت داوطلبان به استان لرستان  

کارخانه ای از کمک های غیرنقدی ارسال شده به 
اســتان لرستان خبر داد و خاطرنشان کرد:  ۴۳ 
هزار و ۱۱۴ قوطی کنسروجات، هزار و ۶ کیلوگرم 
برنج، ۳۷۷ هزار و ۲۹۰ عدد ظروف یکبار مصرف، 
۱۴ هــزار و ۴۰۰ عــدد تخم مــرغ، ۵ نوع(۳۴۷ 
عدد) وسایل زیستی، دو هزار و ۳۸ ثوب البسه 
مختلف، سه هزار و ۸۴۲ بسته بیسکویت، ۵ هزار 
و ۴۷۹ بطری آب معدنی، ۶۷ هزار و ۸۴۰ قرص 
نان، ۴ هــزار و ۲۹۱ عدد نوار بهداشــتی، ۱۹ نوع 
(۵۵۸۰ عدد) مــواد غذایی، ۸ نوع (۱۱۷۸ عدد) 
لوازم بهداشتی، ۵ نوع (۴۳۱ عدد) سایر اقالم به 

این مناطق ارسال شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر در مورد مجموع 
کمک هــای نقدی جمع آوری شــده نیز چنین 
گفت:  ســه میلیارد و ۴۰۰ میلیــون و ۲۲۸ هزار 
و ۱۲۰ ریال از نه شــعبه، ۴۲ خانه هالل احمر، ۵۰ 
پایگاه برپا شــده، ۵۰ صندوق ثابت و ســیار و ۵ 
دستگاه POS کمک های نقدی جمع آوری شده 
است. وی افزود: تعداد داوطلبان مشارکت کننده 

نیز ۱۰۰ نفر و ۱۰ هزار نفر ساعت است.

خدمات معاونت درمان و توانبخشی در استان   
لرستان

بهــروز کارخانــه ای در مورد خدمــات معاونت 
درمان و توانبخشــی در اســتان لرستان یادآور 
شــد:  نیروهای اعزام شده به منطقه سیل زده 
اســتان لرستان ۴۴ نفر شــامل؛ ۶ نفر پزشک، 
۶نفر پرســتار، ۲ نفر ماما، ۳ نفر روانشــناس، ۲ 

نفر کارشناس بهداشــت، ۴ نفر امدادگر، ۱۲ نفر 
کارمنــد، ۷ نفر راننده و ۲ نفر تکنســین دارویی 

است. 
وی ادامــه داد: تعداد داروهای ارســالی به این 

مناطق ۱۴۰ نوع(۸۵ هزار ۶۲۵ عدد) است.

فعالیت هــای انجام شــده واحــد درمان و   
توانبخشی در استان لرستان 

مدیرعامل جمعیت هالل احمربه فعالیت های 
انجام شــده واحد درمان و توانبخشی در استان 
لرستان اشــاره و تاکید کرد:  ویزیت هزار و ۳۲۰ 
نفــر، ۱۹۰ مــورد خدمات پرســتاری، ۵۶۱ مورد 
مامایــی، ۷۲۳ مورد بهداشــت روان، ۸۳۰ مورد 
بهداشت محیط از فعالیت های انجام شده واحد 

درمان و توانبخشی در استان لرستان است.

خدمات معاونت جوانان در استان لرستان   
بهــروز کارخانه ای خدمات معاونــت جوانان در 
استان لرستان را برشمرد و اظهار کرد: نیروهای 
اعزام شــده به منطقه سیل زده استان لرستان 
۳۳ نفر شــامل ۲ نفر کارمند، ۲۹ نفر امدادگر، ۲ 
مینی بــوس اجاره ای،  ۲ نفر راننده غیر جمعیت 

هالل احمر است.
وی افزود: فعالیت های انجام شده واحد جوانان 
در روســتاهای بابازید و مالوی استان لرستان، 
۱۲ مورد تخلیه گل منازل و ۶ عدد شستشــوی 

فرش است. 
کارخانــه ای از کمک های ارســالی اســتان به 

گلستان نیز خبر داد و گفت: کمک های غیرنقدی 
ارسالی به استان گلستان(واحد داوطلبان)؛ ۹ نوع 
مواد غذایــی(۳۶۹ عدد)، ۶ نوع (۹۵ عدد) مواد 
بهداشــتی، ۴ نوع (۵۲۸ عدد) وسایل زیستی، 
۷۶ ثوب البســه مختلــف، هــزار و ۱۱۱ قوطی 
کنسروجات، ۱۰۴ بطری آب معدنی، ۵۰۰ تخته 

پتو است.

اقــالم ارســالی از انبار هالل احمر به اســتان   
گلستان و کرمانشاه

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان 
ضمن اشــاره به اقالم ارسالی از انبار هالل احمر 
به استان گلســتان عنوان کرد: هزار و ۹۲۰ بسته 
غذایی یک ماهه، هزار و ۴۰۰ تخته بسته غذایی 
۷۲ ســاعته، ۲ هزار تخته موکت به این استان 

ارسال شده است.
کارخانــه ای در مورد  اقالم ارســالی از انبار هالل 
احمر به اســتان کرمانشاه نیز گفت:  ۵۰۰ بسته 
غذایی یک ماهه، هــزار و ۵۰۰ بطری روغن ۸۱۰ 

گرمی و یک دستگاه تریلی ارسال شده است.

کمک های ارسالی به استان خوزستان  
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان با 
بیان اینکه غیر از گلســتان، کرمانشاه و لرستان 
به استان خوزستان نیز کمک هایی ارسال شده 
است، تصریح کرد: کمک های غیرنقدی ارسال 
شده به اســتان خوزســتان (واحد داوطلبان)؛ 
۹۴۸ تخته پتو، دو هزار و ۷۰۰ بطری آب معدنی، 
۱۴۹ عدد وسایل زیســتی، ۱۵ هزار قرص نان، 
۵ هــزار و ۹۶۰ عدد نوار بهداشــتی، هزار و ۷۲۵ 
بســته بیســکویت، ۶ هزار و ۷۷۶ ثوب البسه 
مختلف، ۲ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج، ۹ نوع (هزار 
و ۲۵۳ عدد) مواد غذایی، ســه هزار و ۴۸۵ عدد 
کنســروجات، ۸ نوع (۶ هزار و ۳۰۹ عدد) مواد 
بهداشــتی، ۷۸۶ جفت کفــش و چکمه، ۴ نوع 

(۱۹۱ عدد)سایر اقالم و ۴ دستگاه خاور است.
کارخانــه ای اقالم ارســالی از انبــار هالل احمر 
به اســتان خوزســتان را  هزار و ۵۰۰ تخته چادر 
مســافرتی، هزار عدد کلمن آب، ســه هزار عدد 
گالن آب تاشــو، تعداد نیرو اعزامی ۴ نفر شامل 
۳ کارمند و یک نجاتگر دانست و اضافه کرد: یک 
دستگاه بنز ده تن (ســپاه)، ۱ خودرو کمکدار، ۱ 
دســتگاه تریلی ۱۶ تن نیز برای خدمت  رسانی 

ارسال شده است.

حسن گوهرپور 
  روزنامه نگار

مديرعامل جمعيت هالل احمر همدان از كمك هاى بشردوستانة همدانى ها گفت

دگر عضوها را نمایند قرار 

حسين صفدرى 
كارشناس فرهنگ

مژده نورالهيان
 خبرنگار
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ورزش كشتى 
امروزه دغدغه مالى ندارد

حمیدرضــا یــاری رئیــس 
هیات کشتی استان همدان 
شــد. او چنــدی پیش و در 
انتخابات  مجمــع  جریــان 
رئیس هیئت کشتی استان 
همــدان با رای کامل اعضای 
مجمــع بــرای ۴ ســال به 
این عنوان رســید و رسما بر 
صندلی ریاســت کشــتی همدان تکیه زد. یاری 
که خــود از خانواده کشــتی اســت، در جریان 
انتخابــات اگرچه رقبای پر تعدادی داشــت اما 
در زمان رای گیری با انصــراف همه کاندیداها به 
تنهایی در معرض رای اعضای مجمع قرار گرفت 
و توانست ۱۶ رای کامل را کسب کند و با پشتوانه 

صددرصدی به این جایگاه بنشیند.
وحیــد بیگــم جانی، محمــد فتحــی، حمید 
مومیوند، میثــم مصطفی جــوکار و حمیدرضا 
یــاری پنــج کاندید تصــدی ریاســت هیات 
کشــتی همدان بودند که در نهایت پس از بیان 
برنامه هــا همه کاندیداها غیر از حمیدرضا یاری 
انصــراف خــود را از حضــور در انتخابات اعالم 
کردند. رئیس جدید هیات کشتی استان پس 
از موفقیت در جلب نظر مجمع و ریاست هیات 
کشــتی اســتان گفت: «پیشــرفت این رشته 
ورزشــی و بازگشــت به روزهای اوج با وفاق و 
همدلی میان خانواده کشــتی امکان پذیر است 
و محقق می شود.بی شــک امروز کشتی استان 
برای بازگشــت بــه دوران طالیی خــود نیاز به 
وحدت و همدلــی دارد و اگر این فضای یکدل 
فراهم نشــود، درجا خواهیم زد. البته نکته مهم 
اینکه ورزش کشــتی امروزه دغدغه مالی ندارد 
بلکــه باید با همفکــری و بهره مندی از حداکثر 
توان و انگیــزه بتوانیم در کنار یکدیگر مســیر 

موفقیت را طی کنیم.»
وی بــا بیان اینکه از او بــرای حضور در انتخابات 
هیات کشــتی اســتان دعوت شــده، می گوید: 
«حضورم در راس هیات کشــتی بنــا به دعوت 
مسئوالن و دست اندرکاران این رشته ورزشی بود 
و اکنون کــه با تمامی آرا انتخاب شــدم، انتظار 
حمایــت و مشــارکت در برنامه هــا را دارم. من 
معتقدم در مسیر پیشرفت کشتی باید تعارف ها 
و اختالف ها کنار گذاشــته شــود و بنده حتما از 
ظرفیت افراد در سپردن مســئولیت ها استفاده 
خواهیم کرد.» وی از روسای کشتی شهرستان ها 
خواست تا نسبت به افزایش ورزشکاران سازمان 
یافته، پیگیری در حل مشــکالت زیرساختی و 
نیز تدوین برنامه منســجم در راســتای اعتالی 
کشــتی اســتان اقدام کنند و همچنیــن بازدید 
میدانی از شهرستان ها، برگزاری نشست ماهانه 
با پیشکســوتان، تشکیل شــورای فنی کشتی، 
تقویــت حوزه اطالع رســانی و انتخــاب مربیان 
ارزنــده در راس تیم هــای منتخب اســتان را از 
مهمترین برنامه های خود در شــروع بکار رسمی 

هیات کشتی استان همدان برشمرد.
 
باید برای بازگشــت اعتماد مــردم همدان به   

کشتی تالش شود 
رضا الیق دبیر فدراســیون کشــتی نیز در مجمع 
انتخاباتی هیات کشــتی همــدان با بیان این که 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان بسیار 
تالش کــرد تا مجمع انتخاباتی بــه موقع برگزار 
شــود، اظهار داشت: «رئیس هیئت کشتی برای 
پیشرفت ورزش اول کشــور و استان همدان بار 
ســنگینی بر دوش خواهد داشــت و امیدواریم 
رئیس جدید هیئت همدان بتواند کشتی استان 
را به جایگاه اصلی خود برســاند. مردم کشــتی 
دوست همدان از جامعه کشتی گالیه دارند، چون 
کشــتی همدان جایگاه باالیی در همدان داشته 
و ایــن جایگاه را به مرور از دســت داده اســت. 
بی شک باید برای بازگشت اعتماد مردم همدان 

به کشتی تالش شود.» 

مجمع مسئولیت انتخاب خود را بپذیرد  
محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان 
همدان امیدوار اســت با انتخاب حمیدرضا یاری 
به عنوان رئیس هیات کشــتی استان، شرایط به 
نفع این رشــته تغییر کند و گوش شکســته های 
اســتان بعد از مدت ها رنــگ آرامش را ببیند. او 
که معتقد است حواشی مشکالت و دردسرهای 
زیادی برای کشــتی استان در سال های گذشته 
ایجاد کرده حاال ابراز امیدواری می کند که باالخره 
بعد از مدت ها کشــتی در اســتان همدان رنگ 

آرامش را به خود ببیند.
او می گوید: در گذشــته همدان در کشتی کشور 
دارای جایگاه بوده اما به دالیل مختلف نتوانست 
جایگاه خود را حفظ کنــد. مطمئنا جایگاه فعلی 
کشتی اســتان در کشور زیبنده ســابقه همدان 
نیســت و همه برای بازگشــت کشتی همدان به 
دوران اوج خود باید تالش کنند. من اعتقاد دارم 
که اعضای مجمع باید مســئولیت انتخاب خود 
را بپذیرند که در غیر اینصورت حواشــی بسیاری 
همانند گذشــته برای ورزش اول اســتان ایجاد 

می شود.»

تجليل

چرا پاس صعود نكرد؟

اینکــه چرا پاس به لیگ 

یک صعود نکــرد دالیل 

مختلفــی دارد که جای 

بحث و بررســی دارد اما 

دیر بســته شــدن تیم و 

دیر آغاز شــدن تمرینات 

بهانه رایــج مربیان برای 

کسب نتایج ضعیف در فوتبال ایران است. به 

نظرم در لیگ های دسته دوم و سوم که تیم ها 

به اندازه تیم های دســته اولی و لیگ برتری 

حرفه ای نیســتند همه با این مشــکل دسته 

و پنجه نرم می کنند و دیر بســته شــدن تیم 

مشکل یک تیم خاص نیست. البته برخالف 

سایر تیم های لیگ ۲  تیم پاس با در اختیار 

داشــتن زمین بازی و تمریــن اختصاصی و 

هتل و خوابگاه یکی از بهترین تیم های کشور 

از لحاظ سخت افزاری است و این یک امتیاز 

ویژه به شــمار می رود که رقبــای پاس از آن 

محروم بودند.

کمتر تیمــی در لیگ ۲ چنیــن امکانات و   

شرایطی را دارد

سوای موضوع امکانات، همه مسئوالن استان 

نیز در این فصل حامی تیم پاس بودند و کمتر 

تیمی در لیگ ۲ چنین امکانات و شرایطی را 

دارد و ایــن امکانات و امتیازات ویژه، خود به 

خود تیم پاس را از سایر رقبا پیش می اندازد. 

البته بــا توجه به این کــه تمرینات پاس در 

این فصل دیر شروع شد کسب نتایج ضعیف 

در ۴، ۵ هفتــه ابتدایی برای همه طبیعی بود 

و مســئوالن تیم  نیز به خوبی این شــرایط را 

درک و از کادرفنــی حمایت کردند. اما این که 

تیم پس از هفته پنجم با شیب مناسبی روبه 

پیشــرفت بود بر کسی پوشیده نیست و باید 

تیم در همین مســیر راهــش را ادامه می داد 

ولی تعطیل کردن تمرینات توســط کادر فنی 

پیــش از دیدار مقابل شــهرداری بندرعباس 

بیشترین ضربه را به تیم پاس در این فصل از 

مسابقات زد. مطمئنا اگر تمرینات تیم تعطیل 

نمی شــد و پاس امتیازات کامــل آن دیدار را 

می گرفت االن یکی از تیم های صعودکننده به 

لیگ دســته اول نماینده استان ما بود. البته 

من فکــر می کنم این اقدام ســرمربی پاس 

حاکــی از ناپختگی و کــم تجربگی وی بود. 

امســال باشــگاه پاس یکی از بهترین دوران 

مالی خود را سپری کرد و کادر فنی و بازیکنان 

۷۰ درصــد از مطالبــات خود را قبــل از پایان 

مسابقات گرفته بودند.

کم تجربگــی کادرفنی تیــم و نبودن یک   

مربی یا سرپرست با تجربه

به نظرم در روزهای حســاس مســابقات کم 

تجربگی کادرفنــی تیم و نبودن یک مربی یا 

سرپرســت با تجربه در کنار آنها  بیشــترین 

آسیب را به تیم پاس در این فصل از مسابقات 

وارد کرد. متاســفانه هنوز فراموش نکرده ایم 

که یکی از دســتیاران سرمربی پاس به دلیل 

جوانــی و بی تجربگی جو بــازی را در مقابل 

شــهرداری بندرعباس برهم زد تا آن اتفاقات 

ناگوار در پایان بــازی رخ دهد. این مربی در 

بیشتر مواقع به دلیل عدم کنترل بر رفتار خود 

از سوی داوران اخراج می شد و از روی سکوها 

نظاره گر بازی تیم بود. بی شک نتایج ضعیف 

در مسابقات خانگی و یکی بودن سرپرست و 

مدیرعامل باشگاه از دیگر مشکالتی بود که به 

تیم پاس در این فصل ضربه زد. 

پاس به بازیکنان زیر ۲۳ سال بها نداد  

نکته دیگر اینکه امسال کادر فنی پاس تنها از 

یک بازیکــن بومی در ترکیب خود اضافه کرد 

و به بازیکنان زیر ۲۳ ســال هم بها نداد تا از 

نظر پشتوانه سازی نیز امسال باشگاه عایدی 

نداشته باشد.

در پایــان باید به این نکته بســیار مهم توجه 

داشت که امسال مســئوالن استان، اداره کل 

ورزش و جوانــان و هیئت فوتبــال به خوبی 

از تیــم پــاس حمایت کردند و بــه نظرم اگر 

قرار باشــد تیم پاس در فصل آینده با همین 

کادرفنی پا به مســابقات بگذارد باید یک فرد 

بــا تجربه و کاردان به تیم اضافه شــود تا در 

شــرایط بحرانــی ماننــد بازی با شــهرداری 

بندرعباس همانند آب روی آتش عمل کند.

نگاه

ورزش

گفتگو با على بيات به بهانه حضور در منطقه هيماليا:

        
علی بیــات؛ تنها راهنمای کوهســتان ( 
کارت دار) همــدان، متولــد ۱۳۵۰ در این 
شــهر اســت، او در دو دهــه فعالیتی که 
در ورزش کوهنــوردی داشــته، عالوه بر 
کســب تجارب و انتقال مطالب آموزشی 
و گزارش هــای صعــود در قالب وبالگ و 
شــبکه های مجازی، بــه تاکید خودش 
همواره سعی داشته در هنگام کوهنوردی 
هفتگی از آمــوزش که رکن اصلی ایمنی 
در کوهنوردی است غافل نشوند و ضمن 
اســتفاده از نظــرات و منــش و روش 
پیشکسوتان و اساتید این رشته، نسبت 
به انتقال دانش کوهنوردی نیز به مبتدیان 
غافل نشوند؛ با او گفتگویی انجام داده ایم 

که بخشی از آن  را در این شماره می خوانید: 

از چــه زمانی صعود به این کوه در ذهن شــما   
جرقه زد؟

برای پاســخ به این ســئوال باید چند سالی به 
عقــب برگردیم و آن زمانی بــود که نطفه اصلی 
تیم صعود به قله کلیمانجارو با ۵۸۹۵ متر ارتفاع 

به عنوان بلند ترین قله آفریقا بسته شد.
بــا توجــه به اجــرای برنامه توســط شــرکت 
«اسپیلت»، نفرات به صورت مجزا و با هزینه های 
کامًال شــخصی ثبت نام و برنامــه در بهمن ۹۶ 
بــا موفقیت اجرا شــد، در همــان برنامه جهت 
صعود به بلندترین قلــه اروپا با ۵۶۴۲ متر بنام 
البــروس (ELBROUS) برنامه ریزی شــد و 
برای آماده ســازی دو برنامه تمرینی در سبالن و 
دماوند شکل گرفت، در نهایت برنامه اصلی که در 
ارتفاعات قفقاز روســیه قرار دارد در مرداد ۹۷ در 
قالب تیمی ۸ نفره و به سرپرستی کاظم فریدیان 
که از هیمالیانوردان صاحب نام و فاتح «کی ۲» و 

«نانگاپاربات» است با موفقیت اجرا شد.
 در ادامــه قصــد برنامه ریزی جهــت صعود به 
بلندترین قله آمریکای جنوبــی (آکانکاگوا) را 
داشــتیم که پیش از صعود به آن که به واسطه 
نوسانات ارزی بســیار پرهزینه شده بود باید از 
ارتفاع بلند دالر می گذشــتیم که میســر نشد و 
بخشــی از آرزوها بر بــاد رفت تا نهایتًا طی یک 
دورهمی بــا اعضای تیم در شــهر دزفول - که 
مهمان یکی از همنوردان خونگرم دزفول بودیم - 
دوستان برنامه ریزی کردند و برای اجرای برنامه 
۶۰۰۰ متری در منطقه هیمالیا به توافق رسیدند. 
بر همین اساس، قله ۶۱۸۹ متری «آیلند پیک» 
(ISLAND PEAK) را پیشنهاد دادند و بنده را 
به عنوان سرپرســت و مسئول فنی تیم انتخاب 

کردند و قرار شــد تیمی ۴ نفــره به این برنامه 
اعزام شود.

در ادامــه چه کردیــد و اینکه شــما به عنوان   
سرپرست چه وظایفی را باید انجام می دادید؟ 

وظایف سرپرســت در سه مرحله قبل برنامه - 
حین برنامه و بعد از برنامه خالصه می شود که با 
توجه به توان نفرات تیم و شناختی که از منطقه 
حاصل شد (گفتگو با صعودکنندگان پیشین و 
خواندن گزارشات و مراجعه به سایت ها) اردوی 
۳ روزه ای با حضور مربیان ارزشــمند همدان در 
منطقه الوند برگزار شــد که ایــن اردو با توجه به 
ویژگی های منطقه بــود و در نهایت با صعود به 
الوند در روزی که تداعی بخشی از سرما و کوالک 
و ســختی منطقه بود پایان یافت و اعضای تیم 
هریک تمرینات خاص از جمله کار با یومار و عبور 
از نردبان (تمرین عبور از شکاف های یخی) را در 
شــهرهای خود انجام دادند که در کنار آن کمبود 

وسایل را هم رفع کردند.
در حیــن برنامه در نپال نیــز آموزش های الزم 
جهت بازآموزی انجام و نسبت به تقویت روحیه 
تیمی که همگی از سطح خوبی از بعد جسمی و 
روحی برخوردار بودند اقدام شد و نهایتًا وظایف 
پس از اجرای برنامه اســت که مشغول بازبینی 
صعود و شناســایی نقاط ضعــف و قوت و ارائه 

گزارش هستم .

آیا شما برای این صعود نیاز به اخذ مجوز خاصی   
هم داشتید و اقدامی صورت گرفت؟

بله، خوشــبختانه با مســاعدت دلگــرم کننده 
ریاست فدراسیون جناب آقای زارعی، همچنین 
آقای حســین مقدم مســئولیت کمیته برون 
مرزی فدراســیون این امر در واپسین روزهای 

ســال ۹۷ در آخرین جلسه شورای برون مرزی 
وزارت ورزش و موافقت مربوطه میســر شــد و 
نتیجه بعد از تعطیالت به بنــده ابالغ گردید که 
جای تشــکر دارد گر چه اگر زودتر می رسید نفع 
بیشتری داشت. البته در ادامه ورود به منطقه و 
صعود قله هر یک مجوزهای خاصی نیاز داشت 

که آن هم در منطقه انجام پذیرفت.

در خصــوص حمایت ها، آیا حمایتی از شــما   
صورت گرفت؟ چه فدراســیون، چه هیئت و چه 

اسپانسر؟ 
در ابتدا الزم است از مدیران اداری خودم به عنوان 
یک کارمند تشــکر نمایم که همیشه همکاری 
داشته اند، همچنین از فدراســیون کوهنوردی، 
در مــورد هیئت قضاوتی نــدارم و در خصوص 
اسپانسرها نیز امیدوارم روزگاری از حمایت شان 
کوهنــوردی منتفع شــود مــا که نشــدیم؛  اال 
دوســت ارجمندمان آقای امزاجردی و شرکت 
تولید آپامهر که همیشــه مشــوق بوده و در حد 

داشته های خود حمایت می کند.

هیمالیا را چطور دیدید؟   
صحبت پیرامــون هیمالیا به صــرف دو هفته 
حضور شــاید جامع نباشد؛ اما بی شک تاثیری 
که این حضــور کوتــاه در روح آدمی می گذارد 
آنقدر ماندگار است که هرگز فراموش نمی شود، 
وجود مردمانی سخت کوش با معیشت سخت 
و البته درآمد شــرافتمندانه باعث می شــود تا 
بازدیدکننــدگان قدردان امکانات خود باشــند؛ 
آنگونــه که در آنجا باید با حداقل ها ســاخت که 
در مقابل، وقتی من کشور خود مقایسه می کنم، 
اسراف بیش از حد در مصرف حامل های انرژی 

و سایر امکانات کامًال اشکار است.

در خصــوص برنامــه هم بعــد از حضور 
در کاتمانــدو -  پایتخت نپــال، در دوم 
فروردیــن ۹۸ بــه ســمت «لــوکال» با 
فرودگاهی مهیج حرکت کردیم و در ادامه 
هر روز با ۵ تا ۷ ساعت پیمایش در هوایی 
گاهی آفتابی و گاهی بارش برف و سرمای 
منطقــه همراه با کوالک  به «پاکدینگ»، 
«نامچه بــازار»، «تینگ بوچه»، «دینگ 
بوچه»، «چوخونگ» و نهایت بیس کمپ 
«آیلند» حرکت کردیم و بعد از یک هفته 
در ساعت یک بامداد به سمت قله ۶۱۸۹ 
متــری «آیلند پیک» حرکت و ســاعت 
۱۰ صبــح بعد از گذر از شــیب های تند و 
شــکاف های یخی و نردبان های یخی و 
یخچال به فراز قله ایستادیم که پس از بازگشت 
در مســیری جداگانه به «لوبوچــه» و «گروپ 
شــیپ» و قله «کاالپاتار»(۵۵۵۰ متر) و بیس 
کمپ «اورست» راهی شدیم و در نهایت بعد از 

چند روز به لوکال و کاتماندو بازگشتیم.

هزینه های برنامه چطور تامین شد؟  
اجازه دهید در این خصوص فقط به این بسنده 
کنم که اگر شــما قصد داشــته باشــید راحت 
صعود کنید؛ قطعًا هزینه بر خواهد بود؛ اما شــما 
می توانید با یک ســوم هزینه و زحمتی بیشتر 
با کوله ســنگین و اخــذ مجوزهای داخلی نپال 
از وزارت توریســت و شــرکت های مسافربری 
داخلی به این سفر بپردازید  واال  چنین برنامه ای 
حداقل ۲۰۰۰ دالر باید بپردازید که جدای از هزینۀ 
مذکور هزینه چند میلیونی بلیط هواپیما را باید 

به آن افزود.
و اما در خصوص بیمه هم توضیح دهم که برای 
من مهم بود که بیمه کامل باشم؛ لذا با پرداخت 
۲۰۰ هزار تومان برای هر فرد کل تیم تا ۶۰۰۰۰ یورو 
برای هرفرد به شــرط ارائه مستندات بیمه شد 
که آمبوالنس هوایی یا استفاده از هلیکوپتر هم 

شامل آن می شد .

و اینکه نپال را چطور ارزیابی کردید؟  
خالصه بگویم کشوری کوچک و فقیر با درهای 
باز به روی توریســت ها که برایــش دراند زایی 

دارند.

آیا بازهم به منطقه باز خواهی گشــت و برنامه   
بعدی شما چیست؟

قطعًا شرایط مهیا شود باز خواهم گشت و البته 
برای ارتفاعات باالتر نیز فکر خواهم کرد.

پاس همدان تا يك قدمى صعود به ليگ يك رفت و بازگشتاميد

ناکام اما امیدوار...
پاس همدان در لیگ دسته دو باشگاه های 
کشور باقی ماند. این سرانجام تیمی بود که 
تنها ۳ امتیاز با صعود فاصله داشــت و حاال 
مجبور است یک سال دیگر هم برای صعود 
به لیگ پرالتهاب دســته یک باشــگاه های 
کشور با رقبای سرسخت خود بجنگد. پاس 
در این فصل اگرچه لیگ دســته دو را خوب 
شروع نکرد و مشکالت عدیده و حاشیه های 
تکــراری این تیم را تا مرز انحالل هم پیش 
بــرد اما تالش کادر فنی و بازیکناِن این تیم 
خیلی زود امید را به اردوگاه نماینده استان 
برگردانــد و آنها را در کورس قهرمانی و حتی 
امیــدواری به صعود قــرار داد. تالش هایی 
که تــا روزهای پایانی مســابقات هم ادامه 
داشــت و آنها را در فاصله دو هفته به پایان 
مسابقات به عنوان مدعی اول صعود معرفی 
می کــرد، اما دو تســاوی در دو گام آخر، در 
نهایت آنچه را که نصیب احمد جمشــیدیان 
و یارانــش کرد، چیزی جز ناکامی در صعود 
و البته حفظ ســهیمه لیگ دســته دو برای 

پاس نبود. 
پاس به گواه کارشناسان و هواداران این تیم 
امســال بیشترین شــانس را برای صعود و 
دیده شدن داشت. این تیم امسال با وجود 
مشــکالت آغاز فصل، خوب حمایت شــد، 
حواشــی کمتری نسبت به گذشته داشت و 
از امکانات خوبی هم برخوردار بود اما بعضی 
اشتباهات محاســباتی و شاید کم تجربگی 
کادرفنی و بازیکنان شــانس صعود پاس را 
از هوادارانــش گرفت و ایــن تیم را در پایان 
به عنوان یــک ناکام معرفی کرد. هرچند که 
البته باید توجه داشــت که این تیم با وجود 
ناکامــی در دو گام آخر بارقه هایی از امید را 
برای آینده در دل هوادارانش کاشــت و حاال 
می شود مدعی شد که به شرط برنامه ریزی، 
حمایت و البته رهایی پاس از حاشــیه های 
دنبالــه دار می تــوان بــه آن بــرای صعود و 
خودنمایــی در فوتبال کشــور در فصول آتی 

دوباره دل بست.

واکنش احمد جمشیدیان به ناکامی پاس  
ســرمربی جوان پاس برخالف کارشناسان و 
هواداران پاس تیمــش را ناکام نمی داند. او 
معتقد است اگر پاس صعود نکرده در عوض 
موفقیت هایــی به دســت آورده که خیلی ها 
را بــه آینده این تیم امیدوار کرده اســت. او 
می گوید: «هر چند نتوانستیم صعود کنیم اما 
بررسی شــرایط فصل جاری نشان می دهد 
که امســال موفق بودیم. تیم پاس تنها چند 
روز قبل از شروع رســمی مسابقات لیگ ۲ 
شکل گرفت و در حالی که هفته های آغازین 
جزو قعرنشــینان جدول بودیــم اما بازهم 
توانستیم تا رتبه ســوم برسیم. من به کادر 
اجرایــی، فنی و بازیکنان تیم افتخار می کنم 
که با تالش مضاعف توانســتند فصل خوبی 
را رقــم بزنند و در این بین آشــتی هواداران 
با ورزشــگاه و تشویق های مستمر آنها نیز در 
این موفقیت سهیم بود. فراموش نمی کنیم 
روزی که مسابقات پاس در مرکز شهر همدان 
آغاز شد تنها یکصد هوادار به ورزشگاه آمدند 
اما با وجود تغییر مکان بازی ها به فاصله ۱۵ 
کیلومتری از مرکــز همدان(مریانج)، نتایج 
خوب تیم باعث شد تا این تعداد به سه هزار 
تماشاگر افزایش یابد که دستاورد مهمی به 
شــمار می رود. ما به دلیل تاخیر در شــروع 
تمرینات هفت بازی اول را از دســت دادیم، 
نیم فصل به دلیل بدهی ها و مشکالت مالی 

تیم موفق به یارگیری نشدیم و اشتباه های 
داوری نیز جزو مسایل فصل جاری بود.»

صعود در قلب برخی ها نبود  
جمشــیدیان دربــاره دالیل صعــود نکردن 
پاس هــم اســتدالل های جالبــی دارد. او 
می گوید: «من فکــر می کنم صعود در قلب 
برخــی بازیکنان و هــواداران پاس نبود و در 
حساس ترین روزهای لیگ در ۲ بازی پایانی 
با ۳۰ درصد توان ظاهر شــدیم. به نظرم اگر 
در ۲ هفته پایانی اعتقاد به صعود داشــتیم 
می توانســتیم صعود کنیم امافکر می کنم با 
کیفیت زیر ۵۰ درصــد توان حضور یافتیم و 
صعود نکردیم. ما شایســته صعود بودیم اما 
متاسفانه این اتفاق رخ نداد و این بخشی از 
فوتبال اســت. بی شک کسب بهترین عنوان 
خــط دفاع، کمتریــن باخــت، بهترین تیم 
خارج از خانه، شــکوفایی چند بازیکن جوان 
و ســربلندی مقابل تیم های متمول و مورد 
حمایت فدراســیون فوتبال از دستاوردهای 

ارزنده پاس در فصل جاری بوده است.»

تبریک به دو تیم موفق تر از پاس  
ســرمربی پاس با تبریک به تیم های آرمان 
گهر سیرجان و نیروی زمینی که یکی صعود 
کرد و دیگری راهی پلی اف شد، گفت: «هر 
۲ تیم شایســته صعود بودند و امسال جزو 

تیم های مدعی به شــمار رفتنــد. من فکر 
می کنم ما هم برای حضــور موفق در فصل 
آینده مســابقات باید هرچه سریعتر شروع 
کنیم و انتظار داریم از همین امروز مسئوالن 
اجرایــی اســتان اقدام هــای الزم را انجام 
دهند. البته من از استاندار، مدیرکل ورزش 
و رییــس هیــات فوتبال اســتان همدان 
برای حمایت های شــان در این فصل تشکر 

می کنم.»

پاس نیازمند توجه بیشتر است  
پاس شــاید امســال نتوانســت به اهداف 
کالن مدیران اســتان دست یابد و ناکام بود 
اما این اصال دلیل خوبی برای ناامید شــدن 
آنهــا و بی خیالی آنها نســبت بــه آینده این 
تیم نیســت. البته به مدیران حق بدهیم که 
کمی ســرخورده شــوند و برای آینده دست 
و دلش شــان بلرزد ولی پاس باید همچنان 
زنده بماند و به حیاتش ادامه دهد. این تیم 
حاال هوادار دارد و می شــود هر روز به تعداد 
هواداران آن افزود. اســتان همدان شاید از 
نگاه ما و خیلی ها دیگر هنوز ظرفیت داشتن 
یک باشــگاه لیگ برتری را نداشته باشد اما 
اســتان ما، مردم ما و حتی هواداران همین 
تیم پاس حق داشتن حداقل یک تیم دسته 
یکی را دارند. آنها هم دوســت دارند در طول 
یک سال با جریان فوتبال کشور و همه تب و 
تابش به شــکلی جدی تر همراه شوند؛ با برد 
تیم شان شاد شوند و با شکستش  غمگین. 
در سرما و گرما کنار تیم شان باشند و با صدای 

بلند بازیکنان محبوب شان را فریاد بکشند. 
ما امروز در درون اســتان مان دیگر در بحث 
تیــم داری و جزئیات رقابــت در لیگ ها کم 
تجربه نیســتیم و چه خــوب اگر با انتخاب 
افراد باتجربه تر و فنی تر برای ســال آینده، 
راه پاس بــرای صعود به لیگ دســته اول 
را هموارتر کنیم. پاس می تواند دلخوشــی 
خیلی از جوانان و مردم اســتان باشــد اگر 
کمــی وســیع تر نگاهش کنیــم و کمی هم 

بیشتر دوستش داشته باشیم. 

مجيد بيگم جانى
حسن حنيفه مربى فوتبال

خبرنگار
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خواندن، توانستن است؟!
پرورش نويسندگان سلبريتى و كاهش سطح سليقه عمومى

آســتانه  در 
مین  و ســی و د
نمایشــگاه کتاب 
تهران،  بین المللی 
در این مطلب گریز 
کوتاه و مختصری 
خواهیم داشت بر 
وضعیت نمایشگاه 
کتــاب و کتــاب و رونــد ایــن همایش 
(نمایش!) در چند سال اخیر. اجازه دهید 
نخست با چند سوال شروع کنیم: رسالت 
کتاب و نقش آن امروزه چیست؟ و چقدر با 
معنا و مفهوم کالسیک خاطر ما همخوانی 
دارد؟ کتاب که در نقــش کهن خود دارای 
رسالت روشــنگری، حرکت و کیمیاگری 
اذهان عمومی هر جامعه لباس مقدســی 
به تن داشــته اســت، تا چه اندازه در این 
لباس مزین مانده است و نیازهای جامعه 

مدرنیزه و معاصرش را پاسخ می گوید؟
نمایشگاه کتاب امسال با شعار «خواندن، 
توانســتن اســت» کار خود را از چهارشنبه 
۴ اردبیهشت ۹۸ شــروع خواهد کرد و در 
این میان به رسم هر سال هزاران هزار جلد 
کتــاب به مخاطبین و مشــتاقان این یار 
خوشــزبان عرضه خواهد شد که طی چند 
سال اخیر، در این میان حضور کتاب های 

تزئینی با رنگ مناســب ویترین کتابخانه 
شــما! ، کتاب های سلبریتی های هنری و 
صفوف امضای کتاب توســط هــوادادان، 
کمپین هــای مجــازی و حضــور پررنگ 
بییندگان! صــورت جدیدی به این رویداد 
داده اســت که در بررسی عوامل تاثیرگذار 
نمی توان به راحتــی از کنار فضای مجازی 
گذشــت کــه در کنــار تمــام مزیت های 
بی شمار آن، پرورش نویسندگان سلبریتی، 
کاهش ســطح ســلیقه عمومــی، نزول 
کیفی کتاب های منتشــر شده و پیرو آن 
نزول ســطح هنــری و ادبــی کتاب های 
بخــش  ادبیات و هنر در نمایشــگاه های 
اخیر بی شک از معضالت کسانی است که 

دغدغه ادبیات دارند و هنر.
در ماه های منتهی به نمایشــگاه بیشتر و 
بهتر می توانید شــرایط ذکرشده را لمس 
کنید و این بــار تنها به قضاوت خودمان و 
انتظارمان از کتاب بنشــینیم. بدون شک 
با افزایش سطح مطالعه عمومی و سرانه 
مطالعه در کشور چیزی که ماحصل و پیامد 
این رشد فرهنگی است ارتقا سطح کیفی 
و شخصیتی کتاب ها و نویسندگان خواهد 
بود که این بار شــما را با این پرسش تنها 
خواهم گذاشــت که چقدر این اتفاق را در 
نویســندگان، آثار و کتاب هــای جدید در 

مقایسه با قبل مشاهده می کنید؟

امیر قیطانی از هنرمندان آرام و 
کم سر و صدای همدانی است 
که از سال های پیش با نوای 
موسیقی همراه بوده است. او 
که از بی حاشیه ترین هنرمندان استان است همیشه در 
پی ایجاد خالقیت در هنر خود و نوآوری در حوزه موسیقی 
بوده؛ وی نه تنها در حوزه نوازندگی بلکه در بخش تئوری 
هم اهل نظر و کتاب اســت، قیطانی هم خوب می نوازد، 
هم علمی آموزش می دهند و هم آگاهانه تحریر می کند. 
با او در مورد موسیقی گفتگوی کوتاهی انجام داده ایم که 

در ادامه می  خوانید: 
 چه مدت است کار موسیقی می کنید ؟   

من موسیقی را از سال ۱۳۷۳ به دلیل نبودن آموزشگاه به 
صورت خصوصی شروع کردم و بعد هشت سال در تهران 
نزد اســاتید بیش تر و حرفه ای تر آموزش دیدم، در واقع 
االن بیش از ۲ دهه است که با موسیقی زندگی می کنم. 

 اوضاع تدریس گیتار در همدان چگونه است؟  
اگــر منظورتان را از نظر حضور هنرجو پاســخ بدهم باید 
بگویم که در هر فصل فرق دارد، مثًال تابستان بیش تر از 
همه فصل ها مراجعه کننده است و ۹۰ درصد هم نوجوانان 

و محصالن هســتند؛ شاید دلیل آن بیشتر بودن اوقات 
فراغت است. 

 دلیل اصلی گرایش کم به موسیقی و فقط برای گذرندان   
اوقات فراغت به نظر شما چه می تواند باشد؟ 

این ها دالیل جامعه شــناختی و حتی گاه روان شناختی 
دارد، بــرای مثال در نســل های متولدین دهه های ۵۰ و 
۶۰ اگر شــانس می آوردند و به موسیقی و هنر به صورت 
عمومی گرایش پیدا می کردند ســن و ســال حضور در 
کالس بــرای آن ها بین ۱۴ تا ۱۵ ســاله بود شــاید هم 
بیشتر، یعنی آن ها از کودکی با موسیقی از طریق خانواده 
درگیر نمی شدند. حتی نسل های بعد هم اینطور شدند، 
بنابراین در ۱۰ یا ۱۲ ســال اخیر اکثر شاگردان رده سنی 
۱۴ تا ۱۵ سال داشتند. اما اخیرًا دید خانواده ها نسبت به 
موســیقی تغییر کرده و رده سنی پایین تری بین ۷ تا۱۰ 

سال مراجعه می کنند.
 استقبال هنرجو ها از گیتار در همدان نسبت به سازهای   

سنتی چگونه است؟
این را نمی شود نادیده گرفت که مردم به چیزی گرایش 
پیدا می کنند که بیشتر با آن مواجه می شوند، می بینند، 
می شنوند  و ... ، در کشور ما و در سبد خانواده موسیقی 

حضور ویژه ای ندارد، به ویژه موســیقی خارجی، بنابراین 
دلیل اصلی آن کم تر شنیده شدن موسیقی خارجی است 

و به دنبال صدایی نو کم تر شنیده شده هستند.
 چند ســال از که تدریس می کنید؟ طاهرًا شما شیوه   

جدیدی برای تدریس تان در نظر گرفته اید؟ 
من از ســال ۱۳۸۷ تدریس را شــروع کــردم، در این 
سال ها و با دیدن دوره های مختلف و تحقیق و پژوهش 
به جایی که هســتم رسیدم و خدا را شکر می کنم. سه 
کتــاب تالیف کردم و چهارم در دســت تالیف اســت، 
کتاب هایم عبارتند از: «آموزش آکادمیک ســال ۸۷»، 
«آمــوزش ریتم نوازی در گیتار ســال ۹۴»، «آموزش 
گیتار به سبک  کالسیک    سال ۹۷» کتاب دیگر هم که در 
دست تالیف است مجموعه ای از آهنگ های قدیمی که 

تقریبًا درحال از بین رفتن است.
شــما اجراهای گروهی در قالب کنســرت یا فردی در   

همدان داشته اید؟
بله در دهه هشتاد و به عالوه هر ساله شاگردان خودم به 
صورت تک نوازی و گروه نوازی در آموزشگاه فعالیت دارند 

و با استقبال خوبی هم در سال های اخیر مواجه شدیم.
دغدغه شما در زمینه موسیقی چیست؟  

شاید نخســتین دغدغه ای که من و برخی همکاران و 
دوســتان هنرمندم داریم این است که مسئوالن برای 
برگزاری کنســرت ها همکاری کننــد؛ و دومین موردی 
که برای ما دغدغه به شــمار می رود این اســت که  از 
تدریس مدرسین موسیقی بدون صالحیت و غیر مجاز 
جلوگیری شــود. این افراد اغلب در فروشــگاه ها و ... 
دست به آموزش موسیقی می زنند و شرایط ناپایداری 
را برای موســیقی اســتان ایجاد می کنند. شرایطی که 
هنرجو به کل فضای آموزش موسیقی در استان و حتی 

کشور بدبین می شود. 
به نظر شــما یک گیتاریســت تازه کار برای رسیدن به   

موفقیت چه کارهایی را نباید انجام دهد؟
بــرای اینکه هنرمند برجســته ای بشــوی باید تمرین 
کنی، پیشــنهاد من به هنرجوهایی که تازه ساز به دست 

می گیرند این است که تنبلی نکنند و تمرین کنند؛ چون 
گیتار پیانو و ویولن جزو سخت ترین سازها هستند و باید 

تمرین خوب انجام دهند.
البته از دوســال اخیر روشــی را شــروع کردم به نام 
«نیوزماســل» که برای اولین بار در ایران ابداع شــده 
و بنیان گذار آن آقای محمدمهدی بابایی ســت که خود 
نیــز این دوره را زیر نظر ایشــان گذراندم، و این روش 
بدن ســازی است برای هنرجو ها که تمرین هایی برای 
دســت ها و انگشــت ها دارد؛ و من تنها مدرس آن در 
غرب ایران هســتم. متد «میوزماســل» متدی است 
بــرای پرورش ذهــن و عضالت نوازنــدگان خصوصًا 
بــرای تربیت و تقویت مچ و انگشــتان آن ها که برای 
درک واقعــی از وزن طبیعــی بــدن و رهایی کامل در 
هنــگام نواختن و ایجاد و ارتقــای توانایی هایی چون 
انعطــاف، وزن، تفکیک، تســلط و تمرکز، اســتقالل، 
ظرافت، کشش، اتحاد، انسجام، قدرت و سرعت برای 

نوازندگان سازهای گوناگون طراحی شده اند.
متد میوزماسل در حقیقت نوعی بدنسازی هنری برای 
نوازندگان محسوب می شود که با استفاده از بالغ بر صد 
حرکت و تمرین متنوع بــه نوازندگان می آموزد چگونه 
از آســیب های احتمالــی پیش رو جلوگیــری کنند و 
همچنین آسیب های به وجود آمده به دلیل اشتباهات 
مختلــف در نواختــن و یا تمرینات غیر اصولی ســاز 

تخصصی را بهبود بخشند.

ويترين

بزنگاه

مــن هیچ وقــت در زندگــی نفهمیــدم که چه 
می خواهم. همیشــه  قوای متضادی مرا از یک 
سو به سوی دیگر کشانده و من نتوانسته ام دل و 
جان فدای یک طرف بکنم و طرف دیگر را از خود 

برانم. بدبختی من در همین است ...
«  » 

 

تشكيل كميته استانى جايزه كتاب 
سال شعر الوند 

ادبیــات همــدان در حوزه 
شــعر و داستان؛ از ۱۰ سال 
پیــش تا کنــون تغییرات 
بسیار شگرفی کرده است؛ 
در روزگاری که ما سخن از 
آن می گوییم، نه جلسات 
ادبی رونق امروز را داشــت 
و نه حوزه نشر کتاب توسط 
ادیبــان همدانی بــه این 
شــکل حرفه ای و پر جنب و جــوش ادامۀ حیات 

می داد. 
ادبیات امروز همدان، هم به اندازۀ کافی چهره های 
جوان و سرزنده در سطح ملی دارد، و هم به مقدار 
وافــی افراد اهل تالش و کوشــش بــرای تعالی 
ادبیــات، و البتــه که افرادی هم کماکان هســتند 
که اگرچــه روزگاری فعال بودنــد و کاری در حوزه 
ادبیات انجام می دادند؛ اما امروز سال هاســت که 
فقط به منتقد در این عرصه تبدیل شده اند، منتقد 
نه به معنــای جایگاه علمی یا تجربی در حوزۀ نقد 
(جداکنندۀ سره از ناسره در ادبیات) بلکه به معنای 
افرادی که فقط نق می زنند و کنار گود نشســته اند و 
ایراد می گیرند. خالصه اینکه آنچه امروز در ادبیات 
استان همدان شاهد آن هستیم، گروه هایی پویا در 
ادبیات کالسیک و ادبیات مدرن هستند که حیات 
فرهنگی دارنــد و تالش می کنند مخاطبانی جذب 

کنند. 
بر همین اســاس، جایزه کتاب سال شعر الوند در 
دومین دوره، تدبیری اندیشیده که بتواند بخشی از 

این تالش ها را بازتاب دهد.
همانگونه که مطلع هســتید؛ نخستین دوره جایزه 
کتاب سال شعر الوند دی ماه ۹۷ برگزار شد، یکی از 
موضوعاتی که ظاهرًا میهمانان و مخاطبان جایزه در 
آیین پایانی دوره نخست مطرح کرده بودند این بود 
که در صورت امکان، بخشــی هم به ادبیات استان 
همدان اختصاص داده شــود. پس از بررسی های 
اتاق فکر جایزه، برآیند نظرات این بوده که برای هر 
دوره، یک کمیته اســتانی تشکیل شود. بر همین 
اساس، امسال و برای نخستین بار؛ تشکیل کمیته 

استانی تجربه خواهد شد. 
کار کمیته اســتانی اما، ســاز و کار برگزاری جایزه 
در بخش اســتان همدان اســت، به همین اعتبار، 
مــواردی از جمله اینکه آیا جایــزه در بخش کتاب 
باشد یا فقط اشعار منتشر نشده، تعداد آثار، قالب  
اشعار و ... برای ارسال به دبیرخانه، انتخاب داوران 
و ... از جمله مواردی ســت که در کمیته استانی در 

مورد آن تصمیم گرفته شده ایت.
جازه ادبی کتاب سال شــعر الوند، به عنوان جایزه 
بخش خصوصی، غیر اهداف ملی ای که دارد؛ در پی 
ایجاد یک فضای متکثر در ادبیات اســتان همدان 
است، این فضا نه تنها منحصر به فرد نیست، بلکه 
با تــالش گروه های مختلف ادبی در این ســال ها 
میسر شده، و اتفاقًا نتایج خوبی هم داشته است. 
جایزه ها، جشنواره ها، یادبودها و یادمان ها، جلسات 
نقد و بررسی کتاب، حضور کارشناسان صاحب نام 
و فکر به عنوان میهمان از تهران و سایر استان ها در 
همدان، همه محصول همین جلسات و چهره های 
پیگیر و دلســوز ادبیات اســتان است، هر کدام به 
اندازۀ وظیفه ای که در حوزه فرهنگ و ادبیات دارند 
تــالش می کنند کاری در خور انجــام دهند، جایزه 
کتاب ســال شــعر الوند هم در کمیته استانی در 
همدان، بخشی از این وظیفه را بر عهده گرفته است.

حمایت انجمن علمی نقد ادبی ایران از دور دوم   
جایزه 

یکی از ویژگی های مهم دومین دوره از جایزه کتاب 
ســال شــعر الوند، حضور مجدد انجمن علمی نقد 
ادبی ایران در مشــارکت با این جایزه اســت. سال 
گذشته برگزیده ای که تندیس جایزه انجمن علمی 
نقد ادبی را به خود اختصاص داد، یکی از مهمترین 
جوایز کشــور را هم دریافت کــرد و اتفاقًا در آیین 
پایانــی آن جایزه هم اعالم کرد که کتابش پیش از 
این جایزه الوند را گرفتــه و مورد توجه داوران این 

جایزه هم بوده است. 
الزم به ذکر اســت که سال گذشــته فرزاد آبادی و 
ســیدرضا محمدی به عنوان برگزیدگان نخستین 
جایزه ادبی الوند معرفی شدند؛ همچنین از یک عمر 
فعالیت ادبی شــاعر پیشکسوت همدانی، محمود 
شریفی امینا تجلیل شد. دبیر جایزه «کتاب سال 
شــعر الوند» حسن گوهرپور اســت و داوران سال 
گذشــتۀ این رویداد ادبی ابراهیم خدایار، مرتضی 
بابک معین، مهرنوش قربانعلی، افشین شاهرودی، 

مصطفی بصیری و علیرضا بهرامی بودند. 

نتيجه

آخـــر

تالش براى پيوند دادن مكتب هاى باروك و فرشچيان
«تابلو نوروز» تلفیق تاریخ و فرهنگ

پیــش از اینکه آثــارم به شــیوه ویژه ای 
که امروزه ســبک کاری مرا تشکیل داده 
اســت متحول شــود، در یک دوره از سال 
۱۳۷۴ تا ۱۳۸۸ پس از آشــنایی و کسب 
مهــارت در طراحــی کالســیک و مطالعه 
و تحقیــق پیرامــون آناتومــی انســان و 
حیوانات و اجرای آثاری در سبک و سیاق 
نقاشی رئالیســتی و بعضا سورئالیستی، 
به نگارگری ایرانــی پرداختم که مضمون 
اکثــر آن آثار به حوادث مهم و نقاط عطف تاریخ اســالم و شــیعه 
می پرداخت و مضامین عرفانی نیز منشاء برخی الهامات برای خلق 

بعضی از آثارم بود. 
به دلیل مطالعات فراوانی که در آثار تاریخ هنر جهان داشتم احساس 
کردم که می شــود پیوندهایی را بین مکتب بــاروک در هنر اروپا با 
مکتب محمود فرشــچیان با حفظ تداوم روح نقاشــی ایرانی ایجاد 
کرد. در پیگیری به ثمر رساندن این ایده زمان بسیار زیادی را صرف 
کردم که خوشــبختانه توانستم با حفظ تم و وفاداری به هنر ایرانی 
وام هایــی را هم از مکتب باروک برای ایجــاد آثاری که در این دوره 
بوجود آمدند بگیرم. به عنوان نمونه می توان به تابلو «آتش» اشــاره 

کرد که این فعل و انفعاالت در آن بروز کرده است.
«تابلو نوروز» پیش از دوره ای که مکتب فرشچیان را با باروک ادغام 
کنم در ســال هفتاد و پنج و با تکنیک رنگ روغن روی بوم در ابعاد 

۵۰ در ۷۰ سانتیمتر اجرا شده است. 
در این اثر که در دوران نوجوانی ساخته ام با تفکرات و دانش آن زمان 
خود، ســعی کردم تطهیر روح و پاالیش درون را با تمهیداتی تصویر 
کنم. ترســیم پرسوناژ اصلی در درون تنگ ماهی و آب و نشانه های 
دیگر به عقیده برخی از منتقدین توانسته این منظور را مراد کند و نیز 
سعی کردم ارتباط و ریشه ای تاریخی داشتن نوروز با فرهنگ منطقه 

نوروز را با اشاراتی نه چندان گسترده در اثر بیان کنم.
«تابلو نوروز» از اولین آثارم در شیوه نگارگری ایرانی است و مفتخرم 
که این اثر که مربوط به سال های بسیار دور است، به عنوان رفرنس 
تصویــری نوروز در زبان های مختلف در دانشــنامه های جهان مورد 

استفاده قرار گرفته است.
درباره هنرمند نقاش و نگارگر  

عبدی نژاد متولد شــهر همدان پیش از اینکه تحصیالت دبیرستانی 
خود را به پایان برســاند در «دانشگاه بوعلی سینا همدان» به شکل 
فوق برنامه به تعلیم نقاشــی پرداخت. او در داخل و خارج از ایران 
نمایشگاه های متعددی به شکل گروهی و انفرادی برپا کرده  است. 
وی در سال ۱۳۸۰ با احراز اکثریت آراء در ۴ انتخابات پیاپی به عنوان 
«رئیس مجلس مشورتی جوانان استان» و «رئیس مشاوران جوان 

استاندار همدان» انتخاب شد.
دعوت عبدی نژاد بــه همراه چهار هنرمند ایرانی دیگر به ورکشــاپ 
خاورمیانه زیر پرچم هنر به شهر Torre Canavese ایتالیا در سال 
۲۰۰۹ سرآغاز دعوت وی از برخی کشورهای دیگر همچون «یونان»، 
«اسپانیا»، «جمهوری چک» و «روسیه» برای حضور در رویدادهای 

دیگر هنری شد.
عبدی نژاد در برخی از نمایشــگاه ها به عنوان نمایشگاه گردان ایفای 
نقش کرده  است. در نمایشگاه آرت گالری های جهان در ایران «ایران 
آرت کالکت» که با حضور گالری هایی از سراســر جهان در خردادماه 
سال ۱۳۹۳ برگزار شدد، انتخاب آرتیست های شرکت کننده ایرانی در 

این نمایشگاه را بر عهده داشت.
وی در برخــی از پروژه های ســاخت و تولید انیمیشــن در «واحد 
انیمیشن» شبکه استانی همدان و واحد گرافیک این مرکز همکاری 
داشــت که مشــارکت در تولید برنامه «خون خورشید» اثر محمود 
زندنــام و طراحی بک گراند «انیمیشــن عیاران» قســمتی از این 

فعالیت هاست.

به بهانه اجراى مجدد نمايش نامه «آوازه خوان طاس»
روایت ناتوانی آدم ها در برقراری ارتباط با هم

نمایش نامــه «آوازه خوان طاس» نوشــته 
«اوژن یونســکو» نویســنده فرانســوی 
رومانیایی االصــل اســت، کــه در ســال 
۱۹۴۹میالدی نوشته شــده است. این اثر 
توسط گروه نمایشی «فریاد» به سرپرستی 
«حسین صفی» در اسفند ماه سال گذشته 
در تئاتر شــهر همدان به روی صحنه رفت و 
با استقبال گسترده اهالی فرهنگ و هنر و 
عموم مردم روبرو گشــت. این اتفاق خجســته که نوید بخش ارتقاء 
جایگاه ادبیات فاخر و پذیرش اجراهای متفاوت، نزد مخاطبان است، 
گروه را بر آن داشت که برای بار دوم، از نوزدهم اردی بهشت و به مدت 
۱۰ روز، نمایش را در پالتوی مجتمع فرهنگی هنری شــهید آوینی به 
روی صحنــه ببرد. به بهانه اجرای موفق نمایش گفت و گویی با حامد 
ســالمی بازیگر عرصه هنرهای نمایشی استان همدان داشته ایم، که 

در ادامه آمده است.
سالمی در مورد متن بیان می کند: آوازه خوان طاس آغاز کننده جریانی 
به نام «تئاتر پوچی» در ادبیات نمایشــی و نخســتین نمایشــنامه 
یونسکو اســت، که یک سال پس از تحریر در پاریس به روی صحنه 
رفت و به مدت ۷ سال مداوم اجرا شد. در این نوع آثار، نویسنده سعی 
می کند به چند مفهوم اشاره داشته باشد، اول ناتوانی آدم ها در برقراری 
ارتباط با هم و به ویژه ناتوانی زبان گفتاری در برقراری ارتباط با دیگران 
و ســپس پیشرفت های صنعتی که زبان خاص خود را می طلبد و در 
برابرش زبان معمول بشــری ناتوان است، که البته این مولفه ای مهم 

در تئاتر پوچی است و یونسکو به آن تاکید می کند.
وی در رابطه با شــیوه اجرا و کارگردانی می¬گوید: اولین اتفاق که در 
مواجهه با متن افتاده این است که کارگردان، کاری دراماتورژی انجام 

داده، یعنــی برخی از زوایای کمتر دیده شــده را اســتخراج و به بعد 
دیگری از آن اشــاره می کند. در زمینه میزانسن، نحوه دیالوگ گویی، 
تکرار بعضی از بخش های متن و  ارتباط بازیگران روی صحنه از ریتم 
خاصی استفاده شده و سعی گروه اجرایی این بوده است، که باورهای 
همیشگی تئاتر کالسیک را تغییر داده و یادآوری کند که  «جور دیگری 
هم می توان دید». بنابراین تماشاگر با نوعی از اجرا روبرو خواهد شد 
که با کارهای معمول تفاوت دارد و این دقیقا در راســتای نمایشنامه 
است، همان طور که فضا، زبان و شخصت ها متفاوتند اجرا هم متفاوت 
است و باعث آشنایی زدایی از ذهن تماشاگر می شود. در زمینه طراحی 
صحنه هم این اتفاق را شاهد هستیم چرا که باز هم به چالش کشیدن 

روند معمول زندگی دیده می¬شود.
در خصوص نحوه بازی، ســالمی با اشــاره به این که درک چنین اثر 
کمــدی تراژیک نیاز به پختگی دارد و کارگــردان از بازیگران باتجربه 
استفاده کرده اظهار می کند: کارگردان در مورد واکنش کاراکترها برخورد 
متفاوتی دارد، مثال جمله ای که در تئاتر کالســیک با خوشحالی گفته 
می شود، اینجا با غم و ترس بیان می گردد و بالعکس، که این امر آشنا 
بــودن با تئاتر مدرن را می طلبد. به همین دلیل بازیگرانی چون منیژه 
احمدی، مهدی کوثری یگانه، سید مهرداد کاووسی حسینی، معصومه 
گلــی، ملیکا محمدی و بهنوش برزگر که همگــی از بازیگران توانای 

همدانی هستند، به نقش آفرینی می پردازند.
این بازیگر تئاتر در مورد انتظار گروه اجرایی از مخاطب اثر می¬گوید: 
این نمایش در همه جای دنیا تماشاگر خاص خود را دارد و ما نیز از 
مخاطب می خواهیم با داشتن اطالعات، نگاه متفاوت و حوصله بیشتر 
به دیدن کار بیاید، چرا که در مواردی نمایشنامه نویس و کارگردان عمدا 
سعی کرده اند نوعی کسالت را به بیننده القا کنند، که باز هم به نوع نگاه 

خاصی که ذکر شد برمی گردد. 

زهرا عزتى 
خبرنگار 

ديدار و گفتگو با امير قيطانى، مدرس و نوازنده گيتار در همدان 
جلوی مدرسان غیر مجاز گرفته شود

    /     

اميرحسين  مكاريانى
روزنامه نگار

فرهاد وفايى
شاعـــر

آزاده صفى
خبرنگار يوسف عبدى نژاد

نقاش و نگارگر 
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