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اجراخوانی 
ادیپ شهریار در 
صحنه همدان

این نمایش با حضور هنرمندان 
کشوری و استانی اجراخوانی شد

پاسداشت 
الوند باشکوه

از علی جهان پور نویسند کتاب
 »شکوه الوند« تقدیر می شود
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دستی که 
چرخ روزگار شد

تصادف با موتور؛ علت اولیه بســتری شــدن بســیاری 
از بیمــاران و به خصــوص نوجوانــان و جوانــان در بخش 
مراقبت های ویژه است، شرایطی که بیمار به علت نداشتن 
کاله ایمنی و رعایت نکردن حداقل های موتورســواری عمدتا 
دچار خونریزی مغزی و شکستگی های متعدد و خطرناک 
می شــود و متاسفانه پیش آگهی منفی این قبیل حوادث، 

سرنوشت تیره ای را برای مصدوم به همراه می آورد.
»تخت نوزده« تنها هفده سالش بود و این یعنی ابتدای 
شور و شوق جوانی و شروع  طی کردن هزار راه زندگی، اما 
حاال با دســتی که تا بازو سیاه بود و پایی که به علت عمق 

وخامت حادثه امیدی به بهبودی اش دیده نمی شد...

روزمرگری های یک پرستار
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طبیعت بینوا
 آتش بی مهار

شــاهد  گذشــته  ســال های  ماننــد  روزهــا  ایــن 
آتش ســوزی های پی در پی در مراتع اســتان هستیم. به 
گفته مســئوالن منابع طبیعی صدها هکتار از مراتع استان 
در سال جاری در آتش ســوخته است. هر چند نیروهای 
آتش نشــانی، اداره منابع طبیعــی و اداره حفاظت محیط 
زیســت تالش کرده انــد این آتش ســوزی ها را مهار کنند، 
بدون شک کمبود نیروی انسانی و امکانات باعث شده در 
بســیاری موارد موفق نشوند و خسارات جبران ناپذیری به 

منابع طبیعی استان وارد شود.

یادداشت سردبیر

دار
ه بی

یش
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پاسخگوی 

وندان با  پل ارتباطــݡی شݠهر
شݠهـــــــردارݡی هـمــــــــــدان

پرونده ای برای 

وضعیت فرهنگ 

در همدان

امید به بازگشایی 
قفل فرهنگ

احسانی: راه را با هم طی کنیم که اگر این تیم توانست
 همراه شود به راه خود ادامه خواهیم داد؛ اما اگر نتوانست…

مدرسان موسیقی 
متد ندارند

گفتگو با نادر مشایخی
 به مناسبت اجرای کنسرت در همدان 

نورمهال در انتظار 
تصمیم مسئوالن

مدیر کل دیوان محاسبات استان: 

عمارت نورمهال جهانی است و باید حفظ شود
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هنــــر

صحنـــه

حسین زندی
روزنامه نگار

طبیعت بینوا
 آتش بی مهار

این روزها مانند ســال های گذشــته 
شــاهد آتش ســوزی های پی در پی در 
مراتع اســتان هستیم. به گفته مسئوالن 
منابع طبیعی صدها هکتار از مراتع استان 
در ســال جاری در آتش سوخته است. 
هر چند نیروهای آتش نشانی، اداره منابع 
طبیعی و اداره حفاظت محیط زیســت 
تالش کرده اند این آتش سوزی ها را مهار 
کنند، بدون شــک کمبود نیروی انسانی 
و امکانات باعث شــده در بسیاری موارد 
موفق نشوند و خسارات جبران ناپذیری به 

منابع طبیعی استان وارد شود.
هرچند این اتفاق در سال های گذشته 
نیز مشــهود بود اما ابتدای ســال جاری 
با شــدت گرفتن بارش ها، فعاالن مدنی 
و دغدغه مندان اســتان نگرانی خود را از 
تشــدید آتش ســوزی ها ابراز کردند و با 
توجــه به کمبودهــا و نقص های موجود 
پیش بینی کردند ســال زراعــی جاری، 
میزان آتش سوزی اراضی ملی نسبت به 

سال گذشته بیشتر خواهد شد.
ناگفته نماند باالرفتــن دمای هوا در 
فصل تابستان و گرمای بی سابقه به این 
آتش ســوزی ها دامن زده است و مانند 
سنوات گذشــته نهادهای متولی در مهار 
آن موفق عمل نکرده اند. آتش سوزی در 
اراضی طبیعی دالیل مختلفی دارد؛ گاهی 
به دلیل گرمای زیــاد به صورت طبیعی 
اتفــاق می افتد، گاهی وجــود زباله های 
بــراق یا شیشــه ای باعث اشــتعال در 
طبیعت می شود و گاهی از طریق عوامل 
انسانی به صورت عمدی و سهوی صورت 
می گیرد. به طور مثال برخی عشایر پس 
از چرای احشام مراتع را آتش می زنند و 
یا گاهی گردشگران آتشی که در طبیعت 
افروخته انــد هنگام ترک محل خاموش 

نمی کنند.
اما گذشــته از این موارد این پرسش 
بی پاسخ می ماند که چاره کار در چیست؟ 
پرسشی که متولیان امر به دنبال پاسخ آن 
نبوده اند و ظاهرا پس از این نیز نخواهند 
بود. تجربه کشورهای توسعه یافته چراغ 
راهی است که مســئوالن و متولیان این 
حوزه می توانند از آن بهره بگیرند. درست 
است که کشور شرایط اقتصادی مطلوبی 
ندارد اما تهیه تجهیــزات الزم برای مهار 
آتش در طبیعت از ضرورت ها و نیازهای 
اولیه ای است که ســال ها مغفول مانده 
و ایــن هزینه کرد در مقابــل هزینه های 
غیرضروری که می شــود، بســیار ناچیز 

است.
موضوع دیگــری که مورد غفلت واقع 
شــده، مسئله آموزش است. نه نهادهای 
آموزشــی ماننــد آموزش و پــرورش و 
وزارت علوم به این موضوع پرداخته اند نه 
رسانه های مهم از جمله صدا و سیما این 
موضوع را جدی گرفته اند و نه سازمان های 
منابع طبیعی و حفاظت محیط زیســت 
به آموزش توجه ویــژه کرده اند. هر چند 
برگزاری انواع همایش هــا و برنامه های 

سطحی در این حوزه را شاهد هستیم.
در سال های گذشته موضوع فعالیت 
تشکل های محیط زیســتی نیز پررنگ 
شــده اســت اما از یک ســو تعداد این 
تشــکل ها نســبت به حوادثی که اتفاق 
می افتد کافی نیست، دیگر این که اعضای 
تشکل های مدنی نیز یا درباره این موضوع 
آموزش ندیده اند یا به صورت تبلیغاتی به 
آن نگاه می کنند. کمتر تشــکلی را سراغ 
داریم که به صــورت تخصصی وارد این 

حوزه شود.
در شــرایط فعلی که همــه متولیان، 
مدعیــان و عالقمنــدان نــگاه جدی و 
برنامه ریزی شده به این مقوله ندارند چه 
باید کرد؟ همه شهروندان به این موضوع 
بــه عنوان یــک دغدغــه و واقعیت روز 
جامعه نگاه کنند و در آگاه سازی اطرافیان 

خود نیز بکوشند.
اگر این موضوع برای شــهروندان به 
امری درونــی و در ادامه به یک دغدغه 
و مســئله اجتماعــی تبدیــل شــود که 
این آتش ســوزی ها به هــر دلیلی اتفاق 
می افتد، آسیب های آن گریبان خودشان 
را خواهد گرفت، بخش مهمی از مشکل 
حل شده است. به طور مثال اگر نوجوانی 
که در کنار یک منطقه مسکونی، مرتعی را 
که زیستگاه حشرات زیادی است، آتش 
می زند، بداند ممکن است تعدادی از این 
حشــرات از بین بروند امــا قطعا تعداد 
زیادی از آن ها زیســتگاه خود را از دست 
داده و به همان منطقه مســکونی هجوم 
می آورند و ناقــل بیماری های مختلفی 
خواهند بود، شاید هرگز دست به چنین 

کاری نزند.
آمــوزش و درونی کــردن آن به دنبال 
خود مســئولیت پذیری مــی آورد و این 
ویژگی شخصیتی جای کم کاری  نهادهای 
دولتی را می گیرد و از حوادث جبران ناپذیر 

بعدی جلوگیری می کند.  

مدرسان موسیقی متد ندارندیادداشت سردبیر
گفتگو با نادر مشایخی به مناسبت اجرای کنسرت در همدان 

نادر مشایخی برای بار دوم در همدان 
کنســرت برگزار خواهد کرد. این کنسرت 
ســوم و چهارم مــرداد ماه بــا همراهی 
ارکستر مجلســی همدان در سالن بوعلی 
ســینا آثاری از جرج فردریک هندل، نادر 
مشــایخی و راســتین هســتی پرست و 
موسیقی ملل و فولکلور اجرا خواهد شد.

در این برنامه راســتین هستی پرست 
بــه عنوان مدیــر هنری و دســتیار رهبر، 
مازیار محمدی مدیر داخلی ارکستر و امیر 
برجیان به عنوان تهیه کننده حضور دارند.

عالوه بر اعضای اصلی ارکستر مجلسی 
همدان که بیشتر نوازندگان جوان همدانی 
هستند، ماشاهللا رسام استاد پیشکسوت 
سرنا نوازی، علی پاشا رجبلو ردیف دان و 
نوازنده سنتور، رضا جمشــیدیان نوازنده 
نی، وحید منطقی نوازنده ســه تار، بهروز 
بیگی نوازنده یسنای، احمد ولی محمدی 
نوازنده تنبور، میروحید رادفر نوازنده تنبور 
و فرشاد خزایی نوازنده تار در این ارکستر 
به عنوان نوازندگان میهمان حضور خواهد 

داشت.
فــروش بلیت ایــن برنامــه از طریق 
سایت ایران کنسرت، فروشگاه شهرکتاب 
همــدان و فروشــگاه مــکاپ موزیــک 
امکان پذیــر اســت. بــه همیــن بهانه با 
مشایخی گفتگویی داشــتیم که در ادامه 

می خوانید.
موســیقی ایران در بخش آموزش چه  �

وضعیتــی دارد؟ به طور مثــال در همدان 
حدود 20 آموزشــگاه موســیقی داریم اما 
خروجی آن ها خیلی مثبت نیست. به نظر 

شما مشکل کجاست؟
این مســئله چهار جنبــه دارد؛ اولین 
آن نحوه آموزش اســت. برخی از اساتید 
نوازندگی خیلی خوب هستند و از شاگرد 
هم همان انتظار را دارند که 60 سال پیش 
اساتید از شاگردان خود داشتند. به عنوان 
مثال از شــاگرد خود می خواهند برایشان 
چایی بریزد. خاطرم هســت جلیل شهناز 
تعریف می کرد که وقتــی برای آموختن 
موســیقی پیش معلمم رفتم، دو ماه اول 
نمی توانستم دست به ساز بزنم، ساز برای 
خودش مقامی داشت. یعنی استاد به او 
نشان می داد باید به موسیقی تعظیم کند 
و برای به دست گرفتن ساز، شعف داشته 
باشــد. به ما اینگونه می آموختند که فکر 
نکنیم این ما هستیم که ساز را می نوازیم 
بلکه این ساز است که ما را هدایت می کند. 
اســاتید قدیمی که موسیقی ایرانی درس 
می دادند به این جریان واقف بودند که تو 
هســتی که باید به ساز گوش کنی و ساز 
باید یکی از اعضای بدنت باشد. مهم ترین 
چیزی که به شــاگرد یــاد می دهیم باید 
چگونگی یادگیری باشد. خیلی از اساتید 
و نوازنــدگان ما مهارت آمــوزش دادن را 

ندارند. 
ضعف این استادان در کجاست؟ �

معنی تئوری مشاهده کردن است و ما 
در مشــاهده کردن فقدان داریم. مشاهده 
کردن، اصل مطلب اســت یعنی شــاگرد 
بایــد در ابتــدا یاد بگیرد کــه گوش کند و 
ســپس بنوازد. شــنیدن با گــوش کردن 
تفاوت دارد. شــنیدن مهم نیست، گوش 
کردن اهمیت دارد زیرا گوش کردن اســت 
که باعث تفسیر می شود. یعنی صدایی که 
به آن گوش می کنیم جنبــه اخباری دارد 
و حاوی اطالعاتی اســت اما جنبه عاطفی 
صدا را باید به شاگردان موسیقی آموخت. 
باید به آن ها یاد بدهیم که شــما هستید 
که با شــنیدن، صدا را تبدیل به موسیقی 

می کنید. موسیقی جنبه عاطفی هر صدایی 
اســت. یعنی شمای شــنونده هستید که 
موســیقی را خلق می کنید. شاگردان نیز 
باید حتما در روز به موســیقی گوش دهند 
و این جزو عادات آن ها باشد. قدم بعدی 
این اســت که شما چطور متد درست کنید 
تا افرادی بتوانند طبق متد شما یاد بگیرند 

و پیشرفت کنند.
یعنــی هر مدرس متد خود را داشــته  �

باشد؟
این متد است که ادامه ایجاد می کند. 
در ایــران آموزگاران موســیقی اصال متد 
یا روش تربیت شــاگرد ندارند. اســاتید 
ســلفژ مدام می گویند گوش ایرانی خوب 
نیســت در حالی که اینطور نیســت اتفاقا 
گوش ایرانی بســیار قوی است طوری که 
ما سه گاه که شــنیدنش سخت است را 
می شــنویم و گریه می کنیــم یعنی جنبه 
عاطفی موســیقی را دریافــت می کنیم. 
مشــکل از گوش شــاگردان نیست بلکه 
مشــکل این اســت کــه اســاتید روش 

تدریس یا همان متد ندارند. 
پــس ایــن همه آمــوزش ســلفژ چه  �

می شود؟
موسیقی ســلفژ به طور کامل در ایران 
اشــتباه تدریس می شــود. آهنگســازی 
هم با متدهای اشــتباهی در ایران درس 

داده می شــود. در تدریس آهنگسازی در 
ایــران به بچه ها هارمونی را روی کاغذ یاد 
می دهند در حالی کــه هارمونی مربوط به 
گوش است و گوش شما ابزاری است که 
درســت یا غلط بودن آن را باید تشخیص 
دهد. ســومین عامل این اســت که یکی 
از تکالیف مهم شــاگردان باید این باشد 
کــه آن چه تدریس می شــود را به خاطر 
بســپارند و نباید صدای تدریس را ضبط 
کنند زیرا هرگز به آن صدای ضبط شــده 
گوش نخواهند داد زیــرا حجم اطالعات 
زیاد شــده و اطالعــات زیــاد فراموش 
می شــوند. چهارمین عامل نیز دانشگاهی 

شدن موسیقی است. 
یعنی شــما با تدریس موســیقی در  �

دانشگاه مخالف هستید؟
این مســئله به موســیقی آسیب زده 

اســت زیرا رشته هایی که در دانشگاه باید 
بخوانید 15، 16 رشــته اســت و شــاگرد 
یاد نمی گیــرد. در قدیم از قرن 14 یا 15 
تدریس موســیقی سه جنبه داشته است 
و موســیقی، ریاضیــات و زبان شناســی 
باید می خواندند. از 14 تا 18 ســالگی هم 
دوبــاره باید موســیقی می خواندند یعنی 
بچه هایی که بــه مدرســه می رفتند باید 
7 ســال موســیقی می خواندند و در این 
7 ســال تنها 4 مطلب را می خواندند اما 

دانشگاهی کردن موســیقی این روش را 
از بین برد و دیگر شــاگرد نمی تواند روی 
موســیقی تمرکز کند زیــرا حجم مطالب 

زیاد و مختلف است. 
عالوه بــر بحث دانشــگاه، کالس های  �

ندارند.  موســیقی هم خروجی چندانــی 
چه باید کرد و ایــن 4 عامل مهم آموزش 
موسیقی که گفتید را چگونه باید اجرا کرد؟

اول این که متدهای آموزش موسیقی 
بایــد به روز و متعلق به امروز روز باشــد. 
مشــکالتی که نوجوان با آن مواجه است 
با موســیقی او هــم مرتبط اســت و ما 
نمی توانیــم مســائل روز که افــراد با آن 
درگیرند را به موســیقی ای ربط دهیم که 
متعلــق به 150 ســال پیش اســت. 150 
ســال پیش طــور دیگری موســیقی را 
یــاد می گرفتند االن طور دیگری اســت. 

بنابراین متد آمــوزش باید به روز بوده و 
به روش های قدیم نباشــد یعنی تکنیک 
عوض شــده و نوع آمــوزش باید با زمان 
پیــش بــرود. اشــکالی کــه در آموزش 
موســیقی در ایران هســت این است که 
متدهــا قدیمی هســتند و همان کتاب ها 
تدریس می شــوند. دوم این که برچسب 
بی اســتعدادی به هنرآموز می زنند و این 
اشتباه است. مسلما بچه ای که بلد نیست 
بــرای آموختن پیش مــن می آید و من 
باید به او یاد بدهم و گفتن این که شاگرد 
استعداد ندارد بد است. جوان های ایرانی 
دارند فردیت را کشــف می کنند و تکامل 
می یابند. این طور نیســت که معلم هر چه 
بگوید همان اســت. اگر از موســیقی ای 
خوشت نمی آید اعتراض کن! اجرای من 
و اســتقبال از آن نشــان داد که ایرانی ها 
خالف آن چه در موردشــان گفته می شود، 
موســیقی مدرن را پذیرا هستند. در واقع 
موســیقی خوب برای آن ها ارائه نشده نه 
این که نمی توانند به موسیقی خوب گوش 

بدهند. 
آقای اباذری در جایی گفته اســت که  �

نمی شــود هــم موتزارت گــوش کند هم 
مرتضی پاشــایی. این را شما چطور تفسیر 

می کنید؟
بــه نظر من مــا ملتی پســت مدرن 

هســتیم امــا این کــه ما به چــه چیزی 
گــوش می دهیــم مهم اســت. مثال من 
هرگز جواد یســاری گــوش نمی کنم اما 
هرگز هم نمی گویم موســیقی ای که من 
گــوش نمی کنم موســیقی بدی اســت 
زیــرا افراد زیادی دارند به آن موســیقی 
گوش می کنند. جواد یساری جزو اولین 
خواننده های پست مدرن ایران است زیرا 
بچه که بوده او را به نوحه خوانی می بردند 
و تمام گوشه های نوحه خوانی در ذهن او 
بوده و با همان گوشــه ها موزیک درست 
کرده اســت در واقع موســیقی نیست و 
دارد از گوشــه های نوحه خوانی اســتفاده 
می کند اما شــعری که روی آن گذاشــته 
کوچه بازاری اســت. یعنی این دو را با هم 
ادغــام کرده و چیز دیگری به وجود آورده 
است در واقع در این جا یک به عالوه یک 

برابر با دو نیســت. این یک فرایند پست 
مدرن اســت که دو چیزی ناهمگون را که 
ما می شناســیم و به آن عــادت داریم را 
با هــم ادغام کرده و چیز دیگری به وجود 
آورده است. دیدگاه پست مدرن از خیلی 
وقت پیش در موســیقی وجود داشــته 
است اما دیگر کسی در اروپا از آن صحبت 
نمی کنــد اما ما به دالیــل اجتماعی هنوز 
درگیر آن هستیم. در واقع آثاری که تولید 
می شــود محصول نوع آموزش اســت و 
امروز محصول دانشــگاه های ما این نوع 
موســیقی است که می شــنویم که اغلب 
هم کیفیت ندارد و بازگوی خواســت ها و 
آرزوهای این زمانه نیســت. پس این جا 
آن خواننده و شنونده اش مقصر نیستند 

بلکه آموزش درست نبوده است.
برگردیم بــه برنامه هایی که برای بحث  �

آمــوزش دارید و بحث موســیقی باروک. 
امسال برنامه تان چیست؟

ما سیالبس های )رشته های( مختلف 
دیگری درســت کردیم که تکمیل شده و 
از 15 تیرماه شــروع می کنیم و به صورت 
آزمایشی سه ماه تابستان درس می دهیم 
تا نقص های کار مشــخص شــود و آن ها 
را رفع می کنیم و از مهرماه بدون اشــکال 
درس می دهیم. به اعتقاد من باید طوری 
باشــد که هرکس این جــا می آید مدرک 
بگیــرد یعنی دوره تربیت معلم اســت و 
کســانی کــه دوره را تمــام می کنند یاد 
می گیرند که چطــور تدریس کنند. بعد از 
گذرانــدن این دوره ها دیگر به شــاگردان 
خــود نمی گویند این قطعــه را حفظ کن 
چون متد دارند. اصــال قطعه های نواخته 
شده با هر سازی یک مدل حفظ می شود 

و متفاوت است.
این روش قرار است در کجا اجرا شود؟  �

آیا بــه صــورت کارگاهی در اســتان های 
مختلف اســت یا در آموزشگاه خاصی قرار 

است این شیوه اجرا شود؟
قرار اســت در دانشگاه علمی کاربردی 
واحد 46 تهران انجام شود. شانس بزرگ 
این آموزشگاه این است که خانم تقی پور 
مدیر این آموزشــگاه اســت ذهنش کار 

می کند و می داند چه کار می کند.
رابطه آهنگساز و تولید موسیقی چگونه  �

باید باشد؟
در آهنگســازی قسمتی وجود دارد که 
بــه آن ری رایتینگ می گویند و آن زمانی 
است که آهنگسازی تمام شده و باید آن 
آهنگی که ســاخته ای را چنــد هفته کنار 
بگذاری و بعد از آن دوباره آن را بررسی و 
تصحیح کنی. در واقع بار دوم تو تبدیل به 
مخاطب شده ای و دیگر آهنگساز نیستی. 
این بخش مهم ترین بخش آهنگســازی 
است زیرا آهنگ باید روی خود آهنگساز 
هم تأثیر بگذارد تــا بتواند روی مخاطب 

نیز اثر کند. 
با این همه تنوع در موسیقی چه باید کرد؟ �

من برای آن نوع موسیقی ارزش قائلم 
که بتواند زندگی من را عوض کند. دریافتی 
که هر کس از موسیقی می کند یک دریافت 
شخصی است و تفسیر هر کس، شخصی 
است. ما در کشوری با جمعیت 85 میلیون 
نفر زندگی می کنم که هر کدام سالیق خود 
را دارند و این کثرت سلیقه است که فرهنگ 
ما را زیبا کرده اســت و ما بایــد این را به 

عنوان ابزاری برای پیشرفت کار ببینیم.
از اجرای همدان بگویید. �

در دو ســال گذشــته گــروه خوبی با 
ارکســتر مجلســی همدان شکل  عنوان 
گرفته که نوازندگان خوبی در آن فعالیت 
دارد سال گذشته اجرای موفقی را تجربه 
کردنــد و امســال نیز پــس از چندماه 
تمریــن در هفته اول مرداد ماه برنامه ای 
اجرا خواهیم کــرد. در این اجرا عالوه بر 
نوازنــدگان جوان، تعــدادی از نوازندگان 
پیشکســوت همدان نیز حضور دارند که 

کار متفاوتی ارائه خواهند کرد.

اجراخوانی ادیپ شهریار در صحنه همدان
این نمایش با حضور هنرمندان کشوری و استانی اجراخوانی شد

همدان نامه: اجراخوانی نمایش ادیپ 
شهریار در دو شب و با حضور هنرمندانی 
مانند قاســم زارع، جلیل فرجاد، جمشید 
جهانــزاده، مهدی میامی، کمال شــهباز 
بیگیان، احمد بیگلریان، غالمرضا مهری، 
ســهراب نیک فرجاد، ایرج رنجبر، سعید 
باغبانی، باران عرفانی، شــیما شادمانی، 
امیر کوندی و صادق قاســمی در ســالن 
اصلی مجتمع شهید آوینی برگزار و مورد 
اســتقبال قــرار گرفت. ایــن نمایش را 
»عباس شیخ بابایی« بازآفرینی، طراحی 

و کارگردانی کرده است.
شــیخ بابایــی از پیشکســوتان تئاتر 
همدان بعد از نزدیک به 40 ســال دوری 

از صحنــه تئاتر این نمایــش را که متن 
ســنگینی دارد به روی صحنــه برد و در 
نشست خبری آن اعالم کرد که شاید این 
اجراخوانی در اســتان های دیگر نیز برگزار 

شود.
عــالوه بر عالقمندان بــه تئاتر و اهالی 
فرهنگ که از این نمایش استقبال کردند، 
مسئوالنی مانند علی مرادی نور؛ سرپرست 
ســابق اداره کل فرهنگ و ارشــاد استان، 
حمید بادامی نجات؛ نایب رئیس شورای 
شهر و رضوان سلماسی؛ رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورای شهر نیز از این 

اجراخوانی دیدن کردند.
اول  قســمت  شــهریار   ادیــپ   

و  کولونــوس  در  ادیــپ  ســه گانه  از 
افســانه های  تــراژدی   از  آنتیگونــی 
تبای نوشــته نمایش نامه نویس یونانی 
ســوفوکل که در 4۲۹ پیش از میالد به 
روی صحنه رفــت. این تراژدی دنیای 
دوگانــه و ناهمســاز خدایان و آدمیان 
اســت که هریک قوانین خاص خود را 
دارند. به عبارت دیگر مســئله ای که در 
ایــن تراژدی مطرح می شــود، برخورد 

تقدیر. با  است  بشر 
شیخ بابایی در پاســخ به این سوال 
کــه با وجود ســنگینی متــن و طوالنی 
بودن اجرا آیا انتظــار چنین باز خوردی 
را داشــتید، گفت: صادقانــه باید بگویم 

نه. من از ابتدا نگران طوالنی بودن اجرا 
و مغلق بــودن زبان نمایش بودم و نیز 
این که ایــن نمایش فاقد دکور و لباس 
و تزئینات مرســوم چنین نمایش هایی 
بود. خوشــبختانه با این کــه مخاطبین 
ما اغلب بلیط خریده وارد ســالن شده 

بودنــد در طــول نمایش چنــان جذب  
شــده بودند که به واقع نود دقیقه تمام 
ســالن در ســکوت مطلق به سر می برد 
و در انتها رضایتمنــدی آن ها بهترین و  
باشــکوه ترین بازخــوردی بود که من از 

داشتم. اجراخوانی  این 

درخواست اهالی همجوار
»عمارت جنانی« را دریابیم

خیابان های قدیمی شهر و ســاختمان هایش بخشی از 
میــراث ملمــوس و ناملمــوس و 
البته هویت شــهری افراد محسوب 
می شــود که باید قدر آن را دانست. 
هنــگام قــدم زدن در این خیابان ها 
اندیشــیدن به داستان ها و اتفاقات 
احتمالی که در طــول زمان بر آن ها 
گذشته، ذهن را میهماِن تاریِخ دور و 
نزدیک شهر می کند. ساختمان هایی 
که سال های سال شــاهد عبور و مرور شهروندان بوده و اگر 
زبان می داشتند قصه ها و اسرار بسیاری را از آن ها می شنیدیم. 
از تغییــر و تحــوالت خیابان تا انتخاب هــا و تصمیماتی که 
اهالی برای زندگی در آن خیابان و در نهایت شــهر، گرفته اند. 
این چرخه زندگی شــهری، بــا آدم هایش معنا پیدا می کند، 
آدم هایــی که در زمان و مکاِن آن قرار می گیرند. مهم اســت 
این نکته را دریابیم که شــهر واقعیتی انسانی دارد، واقعیتی 
کــه انکار آن در عمل حذف هویت شــهر و الاقل بروز نقص و 
کاستی در آن اســت. ارتباط دوسویه ای که پیشتر در زندگی 
شهری به سبب توجه به درونیات آدمی بسیار پررنگ تر بود. 
هــر خانه ای قصه ای دارد؛ قصه هایی متفاوت از درونِ  خانه و 
بیرونش، قصه هایی از آدم هایش که آن را با ذره ذره وجودشان 
ساخته اند. از تاریک و روشناهای اتاق ها گرفته تا شیشه های 
رنگ رنگی پنجره هایش، از داستان هایی که برای اهالی خانه 
در گذر ایام افتاده اســت. هویِت آشکاری که به آن معنا داده 
است. عمارِت جنانی یکی از آن خانه هاست که قصه ها در دل 
دارد؛ قصه بی وفایی مردم زمانه اش که او را پا در هوا بین ماندن 

و نماندن مردد نگاه داشته است.
در انسان شناسی شهری سعی بر این است که با نگاه جامع  
و تحلیل آن با همه رویکردهایش، در عین حفظ گذشــته و 
هویت فرهنگی شــهر، شرایط را برای رشد و پیشرفت فراهم 

کند.
انگیزه نگارش این یادداشــت، وضعیــت کنونی عمارت 

جنانی یا مســافرخانه آبادان است. اولین بنای سه طبقه ای 
که در همدان با حضور رضاشــاه افتتاح شد. این عمارت در 
یکی از شش خیابان اصلی منتهی به میدان مرکزی شهر به 
نام »شــورین« دیروز و خیابان »شهدا« ی امروز قرار گرفته 
اســت که در زمان های مختلف کاربری های مختلفی داشته 
اســت. در آغاز محل زندگی  خانواده های ارمنی همشــهری 
بوده است. بعد از آن کاربری آن به مسافرخانه آبادان تغییر 
می کند که مردم محلی معتقدند دلیل این نام گذاری حضور 
بیشتر مسافران این مسافرخانه از جنوب کشور به ویژه آبادان 
و خوزســتان بوده اســت. از آن پس بنا به شــخصی به نام 
طغرلی و پس از آن به تراب زاده فروخته می شــود و در حال 
حاضر مالکیت بنا به فردی به نام جواهری تعلق دارد. سبک 
معماری آن شــیروانی کوبی بوده و طرح هاللی در ســطح 
فوقانی بنا، که روزگاری در همدان محبوب و فراگیر شده بود، 
چشم انداز بیرونی آن را در نگاه عابران خاص و متفاوت کرده 
اســت. عمارت زیبایی که حتی با گذر زمان و خســتگی اش 
هنوز صبورانه چشم انتظار عنایتی است. بعد از اقدام به موقع 
ســازمان میراث فرهنگی برای ثبت این اثر فرصتی دســت 
داد تــا با نگاه عمیق تر و کارشناســانه تری نســبت به حفظ 
ایــن اثر قدیمی و زیبا روند مرمت و تعمیر و از همه مهم تر 
کاربری مناســب تری برای حفظ ایــن عمارت در نظر گرفته 
شــود. بنابراین پس از به جریان انداختن  پرونده مربوط به 
ثبت جداره تاریخی عمارت جنانی در راستای حفظ سالمتی 
عابران و آســیب نرسیدن بیشــتر نمای بیرونی با مشارکت 
شهرداری  داربست ها نصب شدند اما با گذشت زمان بسیار 
و پیگیری های فعاالن شهری و از همه مهم تر کسبه و اهالی 
خیابان شهدا و نامه نگاری های متفاوت به ارگان های مختلف  
از جمله ســازمان میراث فرهنگی،  اســتانداری، شهرداری،  
ســازمان بازرسی اســتان و درخواست بررســی و پیگیری 
وضعیــت مرمت و تعمیــر این بنا و همینطور در خواســت 
پیگیری با توجه به تخریب های عمدی توسط مالک و تاکید 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی بر پیگیری این 
موضوع هنوز که هنوز اســت حتی با وجود دریافت شــماره 
نامه، موقعیت این عمارت را که می تواند ظرفیت بسیار باالیی 
برای احداث اقامتگاه بومگردی و جذب گردشــگر باشد را در 
حالت کما قرار داده است. در صورتی که توجه به این عمارت 
و احیــای آن می تواند برای حفظ و بقای هویت شــهری و 
حتی جذب گردشگر بسیار موثر باشد مشروط بر این که برای 
مردم، به دلیل مشــارکت، و برای سازمان های مرتبط، از نظر 
تسهیل در اجرا، ضرروت حفظ بنا درک و مهم انگاشته شود. 
تا دوباره تجربه تلــخ تخریب خانه های محله کبابیان تکرار 
نشــود. بنایی کــه می تواند با حفظ  و احیــای آن و کاربری 
متناســب با آن زندگی را دوباره به کالبد آدم های آن خیابان 

و آن شهر برگرداند.

میـــراث

یلدا خاکباز
کارشناسارشدمردمشناسی

مشایخی:
 معنــی تئــوری مشــاهده کردن اســت و 
مــا در مشــاهده کــردن فقــدان داریــم. 
مشــاهده کــردن، اصــل مطلــب اســت 
یعنی شــاگرد باید در ابتدا یاد بگیرد که 
گــوش کنــد و ســپس بنــوازد. شــنیدن 
بــا گــوش کــردن تفــاوت دارد. شــنیدن 
مهم نیســت، گوش کردن اهمیت دارد 
زیرا گوش کردن اســت که باعث تفسیر 
می شود. یعنی صدایی که به آن گوش 
حــاوی  و  دارد  اخبــاری  جنبــه  می کنیــم 
اطالعاتی اســت اما جنبه عاطفــی صدا را 

باید به شاگردان موسیقی آموخت.
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گفتـگـو

فرهنگ  و  شهر

گوزلو  محسن قرا
ناهید زندی صادق

 »احمدرضا احسانی« بعد از یک ماراتن نفس گیر 
به مدیرکلی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی همدان 
رسید. رسیدن او به این جایگاه بسیار دشوار می نمود 
چراکــه با توجه به رقبایی کــه گرچه توان و حایگاهی 
پایین تــر از او داشــتند؛ اما از طرف افــراد قدرتمند و 
ذی نفوذ حمایت می شــدند و همیــن تکیه آن ها را به 
صندلی مدیرکلی محتمل تر می کرد. همین افراد شاید 
به واسطه پشتیبانان خود تالش داشتند این انتصاب 
را تحت الشعاع قرار دهند و در پی آن بودند که مراسم 
معارفه احســانی ســرد و بی رونق برگزار شود. در روز 
معارفه از برخی طیف های مختلف شــنیده می شد که 
از آن ها خواسته شــده در معارفه شرکت نکنند و حتی 
علیه این انتصاب نقد بنویســند، یا همین افراد سبب 
شدند در دومین روز مدیرکلی احسانی شایعه نوشتن 
طوماری خطاب به اســتاندار در اعتراض به احســانی 
مطرح شــود. این تالش ها و اتفاقات  نشان دهنده راه 
ســخت و پر فراز و نشیب احسانی در این اداره است. 
اداره ای که شــاید 3 تا 4 نفر دیگر حســرت مدیرکلی 
آن را می خوردنــد و امروز مدیرکل های در ســایه این 
اداره هستند. اما به نظر می رسد احسانی مدیر توانمند 
و با  عقبه ای اســت. هم سیاســت خوانده هم حوزه  
رفته است. ســال ها در بدنه این اداره کل بوده است و 
مجموعه را به طور کامل می شناســد. قطعا اشتباهات 
درویش نژاد را در زمینــه اعتماد به بعضی از نیروها و 
ارتقای آن ها را تکرار نخواهد کرد و دیر یا زود دســت 
به جراحی عمیقی در این اداره کل خواهد زد. از سوی 
دیگر احســانی در شرایط ســخت و بی پولی کشور به 
این ســمت رسیده است. دولت امســال در پرداخت 
بودجه ادارات با مشــکالت عدیــده ای روبه رو خواهد 
شــد. شنیده می شود بدهی های انباشته شده از زمان 
عبادی در این اداره به حد باالیی رســیده است. گرچه 
مرادی نور معاون اداری و مالی و سرپرست قبلی این 
اداره در جلســه معارفه احسانی اعالم کرد که توانسته 
در طی 5 مــاه حدود۲.5 میلیارد تومــان بدهی این 
اداره کل را تســویه کند؛ اما ایــن گفته با اما و اگرهای 
فراوانــی همراه اســت. اگر امروز احســانی در  مورد 
مبلغ دقیق بدهی ها شفاف ســازی نکنــد، در آینده با 
چالش های زیادی روبه رو می شود که شاید دست آویز 
هجمه و فشار به او شود. شاید بیان تسویه بدهی های 
این اداره کل قطعه ای از یک پازل برای شــروع هجمه 
و فشــار در آینده به او باشــد. نگاه احســانی به طور 
عــام به فرهنگ و  هنر و به طور خاص به موســیقی 
و تئاتر بــه دلیل حضور طوالنی مدت در مرکز آموزش 
هنرهای زیبای همدان نگاه مثبت و روشــنی قلمداد 
می شــود. از ســوی دیگر  فعاالن مدنــی و فرهنگی 
که طی ماه های گذشــته با مشکالت عدیده ای حتی 
بــرای رونمایی از یک کتاب دســت به گریبان بوده اند 
معتقدند می توان به مدیریت احســانی امیدوار بود و 

دیگر شاهد سنگ اندازی های مختلف نبود. 
احســانی در نخســتین مصاحبه خود با نشــریه 
همدان نامه و روزنامه همشــهری بعــد از انتصاب به 
عنوان مدیــرکل اداره کل ارشــاد و فرهنگ اســالمی 
استان همدان به تشریح مواضع خود پرداخته و درباره 

برنامه های آتی خود می گوید:
با توجه بــه انتقاداتی که در طی پنج ماه گذشــته به  �

اداره کل ارشاد استان همدان مطرح شده، آیا قصد اعمال 
تغییرات در سطح معاونان و ارکان این اداره دارید؟

 معموال در حیطه مدیریت و با تغییر مدیریت ها، با 
توجه به برنامه ها، چشــم انداز و اهداف نیاز به بررسی 
اســت. چنان کــه در روز معارفه هم گفتــم قطعا ما 
برنامه هایی داریم و با توجه به اســناد باالدســتی از 
جمله برنامه ششم توسعه و برنامه های قابل اجرا در 
حوزه فرهنگ و ارشــاد اســالمی که توسط ادارات کل 
انجام می شــود، برای خود اهدافی مشخص کرده ایم. 
بــرای اجرای برنامه ها هم نیاز به امکانات مالی داریم 
و هم نیازمند نیروی انسانی مرتبط هستیم که پای کار 
باشد و توان انجام این برنامه ها را داشته باشد. صرف 
این که تغییر فقط به صورتی که آدم ها عوض شــوند، 
کارمندها جابه جا شــوند زیاد مفید نخواهد بود چراکه 
کســی می رود و دیگری می آیــد؛ بنابراین نتیجه ای 
جز اتالف وقت نخواهد داشــت. امــا این که بخواهیم 
و بتوانیم شیوه ها را تغییر دهیم و مسیرها و راهکارها 
را طوری عوض کنیم که زودتر به نتیجه برسیم بسیار 
مطلوب تر خواهد بود. قطعا کسانی که بتوانند خود را با 
این رویکرد جدید همراه کنند می توانند کمک کنند؛ اما 
کســانی که تجربه نشان داده نمی توانند چنان که باید 
و شاید همراه باشند قطعا هم خودشان اذیت خواهند 
شــد و هم دستگاه دیگر نمی تواند به اهدافش دست 
پیدا کند. ما باید فرصتی برای بررسی داشته باشیم.

از آن جا که من در همین مجموعه بوده ام و شناخت 
کافی دارم؛ اما در جای جدید قرار گرفته ام باید از این 

منظر هم بررسی کنیم. به هر حال از 
دوستان و اهالی فرهنگ و هنر کمک 
خواهیــم گرفــت و بازخــورد عملکرد 
دوســتان را دریافــت خواهیــم کرد. 
خــودم دارم راه ها را بررســی می کنم 
که بدانــم گیرها، مشــکالت و موانع 
کجاست؟ و در این مسیر اگر به این 
نتیجه برسیم که افرادی نمی توانند با 
این رویکرد جدید همراه شــوند قطعا 
نیاز است که روح جدیدی در دستگاه 
دمیده شــود. برای این بررســی یک 
فرصــت یکی دوماهه نیاز اســت. راه 
را با هــم طی کنیم که اگــر این تیم 
توانست همراه شود به راه خود ادامه 

خواهیم داد؛ اما اگر نتوانست…
بحث دیگری که وجــود دارد این 
اســت که ما در اداره ارشاد یک دایره 
بســته مدیریتی داشــتیم که در این 
دایــره بســته، چرخــش مدیریت را 

شــاهد بودیم که من این را قبــول ندارم. ما نیروهای 
جوان تری با تحصیالت عالیه داریم که دوره کارشناسی 
را چندین سال اســت طی می کنند و تجربه کرده اند، 
آن ها فرصت پیدا نکرده اند که در عرصه مدیریت خود 
را نشان دهند. این هسته باید شکسته شود و اینگونه 
نباشــد که فردی از جایی به جای دیگر در پست های 
باال جابه جا شــود. این جوانان هــم باید مجالی برای 
دیده شدن داشته باشــند و باید از یک جایی شروع 
کنند، بنابراین با جمع بندی این دیدگاه ها قطعا شاهد 

تغییر و تحوالتی خواهیم داشت.
نــگاه مدیری که حوزه رفته، علوم سیاســی خوانده  �

و مدیر هنرســتان هنرهای زیبا بــوده، و با احزاب هم 
ارتباطاتی دارد و همدانی است، به برگزاری کنسرت هایی 
که شاید یکی از اصلی ترین دالیل مشکالت ایجاد شده 
برای آقای درویش نژاد بود، چگونه است؟ آیا قرار است 
روند زمان دکتر درویش  نژاد ادامه پیدا کند یا اصالحاتی 
داشــته باشد؟ قرار است به عقب برگردیم و مانند زمان 
آقای عبادی یا مانند دوره سرپرســتی آقای مرادی نور 
باشــد؟ نگاه کلی شــما و برنامه شــما برای برگزاری 

کنسرت ها چیست؟
در بحث فلســفه کنسرت ها و بحث خود موسیقی 
ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارده یا پانزده 
وظیفه ذاتی داریم که در اســتان ها برعهده ادارات کل 
باید انجام شــود. ما در زمینه کتــاب، فیلم، هنرهای 
تجسمی در شــاخه های گوناگون، در زمینه کانون های 
فرهنگی و هنری مســاجد از جمله قرآن و عترت، در 
حوزه نمایش و مطبوعات ارشــاد وظایف ذاتی برعهده 
دارد و هریــک از آن هــا به جای خــود و به نوبه خود  

باید جدی گرفته شــود و اجرا شــود. چه در همدان و 
چه در دیگر اســتان ها، در همدان با سابقه فرهنگی و 
هنری غنی که دارد و با ادعایی که ما داریم که همدان 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین اســت، به هر حال 
نســبت به خیلی از اســتان های دیگر ما توانمندی ها 
و ظرفیت هــای زیادی داریم. ما در ســطح کشــور از 
نظر نخبگان و اندیشــمندان فرهنگی و هنری سربلند 
هستیم و می توانیم ادعا کنیم که خیلی غنی هستیم.

این وظایفی که به ما محول شــده به هر حال باید 
در قبال مردم پاســخگو باشیم، این همه تجهیزات و 
تشــکیالت، ســخت افزار و نرم افزار  برای اجرای این 
برنامه ها اســت. همه این مباحث را بنده در جلســه 
معارفه هم گفتم که رویکرد و چشــم انداز ما باید رو به 
جلو باشد، ما باید برنامه داشته باشیم که قصد داریم 
در چه زمانی به کجا برســیم. خیلــی هم آرمانی فکر 
نمی کنیــم و با توجه به وضعیــت خودمان که این جا 
حدود 150 کارمند دارد که شــاید 30 تا 40 درصد آن ها 
کارشــناس هســتند و بقیه حالت پشــتیبانی دارند. 
امکانــات و اعتبــارات خیلی محــدودی داریم؛ اما با 
این حــال تا آن جا که امکان دارد باید در کنار هم برای 
پیشــبرد اهداف کلی تالش کنیم تا بتوانیم ادعا کنیم 
که در حال رشــد و توسعه هستیم. اگر بخواهیم تک 
بعدی به این مســائل نگاه کنیــم به هر اندازه که یک 
بخــش را مهم تلقی کنیم و تنها روی آن تمرکز کنیم، 
بخش های دیگر ضعیف می شوند. این نگاه تک بعدی 
در دوره هــای مختلف معایب خــود را نمایان کرده و 
آســیب های جدی به این حوزه وارد کرده اســت. در 
بحث کنســرت ها یکــی از وظایــف وزارت فرهنگ و 

ارشاد اســالمی و ادارات کل در اســتان ها حمایت از 
موسیقی است. انجمن های موسیقی داریم و در زمینه 
آموزش و تولید محصول موســیقی وظیفه داریم. در 
میــان جامعه جوان هم کــه مصرف کننده بــه اندازه 
کافی وجود دارد و ذائقه جوان هم در بحث موســیقی 
همواره بوده و امروزه هم بیشتر احساس می شود. به 
ویژه در اســتان همدان که جزء اســتان های جوان به 
شمار می رود این مسئله را بیشتر می توان حس کرد. 
بنابراین ما وظیفه داریم در زمینه موســیقی کارهایی 
انجــام دهیم، تنها نوع انجام کارهــا فرق دارد. اگر ما 
تــک بعدی عمل کنیم و تمام توانمان را روی برگزاری 
کنسرت ها بگذاریم از دیگر بخش ها غافل شده ایم. از 
سوی دیگر ما تالش می کنیم که این تصدی گری را به 
بخش خصوصی واگذار کنیم. یعنی به جای این که ما 
برگزارکننده  کنسرت باشیم، بخش خصوصی این کار را 
انجام دهد و ما وظایف حاکمیتی خود را انجام دهیم 
و به سیاســت گذاری، نظارت و حمایت بپردازیم. هر 
چه ما از اجرا دور شویم فرصت برنامه ریزی، نظارت و 
حمایت بیشتری می یابیم و به وظایف خود بهتر عمل 
می کنیــم. در زمینه اجرا انجمن های توانمندی داریم. 
البته شاید یکی، دو سال چنان که باید و شاید نتوانند 
کارها را به نحو احســن انجام دهنــد اما باالخره این 
طرح موفق خواهد بود، مثال ما می توانیم جشــنواره ها 
را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در عرصه کنسرت ها 
هم باید بگویم کنســرت ها برگزار خواهد شــد، در نوع 
برگــزاری هــم عرض کــردم که همه 
کارهــا باید با هم پیــش رود و نباید 
مانند گذشــته یک بعدی و شتاب زده 
عمل کنیم. در برنامه های ما هســت 
و با دوســتان انجمن موســیقی هم 
صحبت هایی شــده که ما باید از توان 
موســیقی و کنســرت پاپ در جهت 
موســیقی کالســیک و اصیل ایرانی 
بهــره بگیریم چون موســیقی اصیل 
درآمدزا نیست. این کار عملی خواهد 
شد. بخشــی از درآمدی که در زمینه 
موســیقه پاپ عاید شهر خواهد شد، 
مثل اجاره ســالن یــا ده درصدی که 
دولــت مقرر کــرده و مــوارد دیگر به 
اداره ارشــاد بازخواهد گشــت. اگر ما 
بتوانیم گروه های پاپی که درآمدزایی 
بیشــتری دارند، ملــزم کنیم که در از 
موسیقی فاخر و اصیل حمایت کنند، 
کارهای خوبــی صورت خواهد گرفت. 

متاســفانه این موضوع کمی کمرنگ شده و دوستانی 
که در حوزه موســیقی ســنتی کار می کنند نمی توانند 
کنســرت برگزار کنند چراکه قیمت بلیت آن ها تقریبا 
یک ســوم موســیقی پاپ اســت و مخاطب کمتری 
دارنــد، بنابراین ما باید از آن هــا حمایت کنیم. به هر 
حال به نظر من کسی با اصل موسیقی مشکلی ندارد 
و در گذشــته نــوع برگزاری به این حوزه آســیب زده 
اســت. در راستای بحث نشــاط اجتماعی و به عنوان 
هنری که ســبب می شود این نشاط در جامعه بیشتر 
شود و حداقل به صورت مقطعی بتواند آسیب ها را کم 
کرده و در دراز مدت هرچه مردم در چنین برنامه هایی 
حضــور داشــته باشــند، در ســطح روحیــه جامعه 
تاثیرخواهد گذاشــت؛ اما در بحث شــیوه برگزاری ما 
باید دغدغه ها و حساســیت های بیرونی را نیز در نظر 
بگیریم. در جامعه ای که اعالم می کنیم همه می توانند 
حــرف خود را بزنند و برنامه خود را اجرا کنند، به ویژه 
در حیطه هنر زمانی که اعالم می کنیم تمام گروه ها زیر 
چتر وزارت ارشاد هســتند، دغدغه های بیرونی را هم 
نباید نادیده گرفت چراکه ما نمی توانیم جزیره ای عمل 
کنیم. با حفظ تمام حساســیت ها و دغدغه ها تالش 
خواهد شد در حیطه قانون و ضوابط هنرمندان بتوانند 

کار خود را انجام دهند.
برنامه شما در حوزه رسانه چیست؟ با توجه به این که  �

در آستانه هفته خبرنگار قرار داریم، برای اهالی رسانه چه 
برنامه هایی دارید؟

حوزه رســانه قطعا خیلی می تواند به ما کمک کند، 
البته جزء مجموعه ارشــاد هســتند و غریبه نیستند. 
توان کارشناســی ادارات کل کم است، ما در چند سال 
اخیر نیروی خروجی از ارشــاد زیاد داشتیم و نیروی 
ورودی اصال نداشــتیم، در پنج یا شش گذشته تقریبا 
سی درصد از نیروهای خود را از دست داده  ایم، برخی 
از کارشناسان ما بازنشته شــده اند و کسی جایگزین 
آنان نشده اســت. بدنه کارشناســی مقداری ضعیف 
اســت و تعداد کارشناسان کم اســت، بنابراین رسانه 
می توانــد خیلــی به ما کمک کند، هــم به عنوان یک 
اتــاق فکر در کنار مــا نقدهای خــود را در زمینه امور 
گوناگون بــا ما درمیان بگذارد و هم می تواند وضعیت 
موجود جامعه را بررســی و ارزیابــی کند. به هر حال 
در حوزه های گوناگون می تواند یار و مددکار ما باشــد، 
گرچه در برخی زمینه ها مقداری شتابزده عمل می کنند 
و می توانند مخرب باشــند. ما از رسانه انتظار داریم به 
ما فرصت دهند. وظیفه اصلی رســانه نقد و بررســی 
تمــام حوزه های فرهنگی و هنری اســت و می توانند 
بــا تحلیل های درســت و دقیق به کمــک کنند، اگر 
مقداری منطقی، کارشناســی و دور از تعصب کار کنند 
این تحلیل های کارشناســی می تواند چشم ما را برای 
برنامه ریزی باز کند. با این که خانواده رســانه بســیار 
گسترده است، ما در نظر داریم از هر رسانه نماینده ای 
داشته باشیم و به صورت فصلی با زمانبندی خاص با 
هــم اتفاقات را مرور کنیم، حداقل این که حرف ها زده 
شــود و بررســی ها صورت گیرد. ببینیم کجای کارمان 
ایــراد دارد؟ کجا می توان بهتر کار کرد؟ کجا باید از چه 
ظرفیتی اســتفاده کنیم. به هر حال ما باید از ظرفیت 

رسانه در پیشبرد اهداف اداره ارشاد بهره بگیریم.

نورمهال در انتظار تصمیم مسئوالن
مدیر کل دیوان محاسبات استان: عمارت نورمهال جهانی است و باید حفظ شود

بیــش از یک ســال از آغــاز چالش میان 
فعاالن مدنی و مسئوالن بر سر حفظ یا تخریب 
عمارت نورمهال می گذرد؛ یعنی دقیقا از همان 
زمانی که همه فهمیدنــد کمیته امداد تصمیم 
دارد در حریــم این عمــارت تاریخی که خانه 
آمریکایی هــا نام دیگر آن اســت، دو مجتمع 
بســازد و اگر این اتفاق بیفتد نورمهال که ثبت 
ملی نیز شده آسیب جدی خواهد دید. اگرچه 
از همان ابتدا برخی مســئوالن اداره کل میراث 
فرهنگی مدعی بودند کــه کمیته امداد از این 
نهاد برای ساخت وساز مجوز ندارد اما در طول 
زمان مشخص شد که مجوز اولیه ساخت وساز 
در حریــم عمارت نورمهال به امضای »علیرضا 
ایزدی« مدیرکل اسبق میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان رسیده و کمیسیون 
ماده پنج نیز حکم به ساخت وساز داده است. 
اما حاال مدت هاســت مجوز میــراث فرهنگی 
منقضی شــده و دیگری مجوزی از سوی این 

اداره صادر نشده است.
از همــان ابتدای اعتراض فعــاالن مدنی، 
هنرمنــدان و در ادامــه شــهروندان به جمع 
معترضان پیوســتند و در دو نوبت با ارســال 
نامه به مدیران ارشــد اســتان خواستار توقف 
تاریخــی  عمــارت  در عرصــه  ساخت وســاز 
نورمهال شــدند که نامــه دوم عالوه بر امضای 
هنرمندان مطرحی چون »پرویز پرســتویی« 
و »امیرشــهاب رضویان« بــه امضای 600 نفر 
از اقشــار مختلف رســید و با وجــود این که 
این نامه در دبیرخانه اســتانداری ثبت شــد، 
استاندار به آن پاســخ نداد که به نوعی پشت 
کردن به خواســت مردم محســوب می شود. 
امضاکنندگان نامه از استاندار همدان خواسته 
بودند برای این که هم منافع کمیته امداد حفظ 
شــود و هم نورمهال برای آیندگان بماند، برای 

این نهاد زمین معوض در نظر گرفته شود.
در طول این مدت هر بــار لودرهای کمیته 
امداد آماده خاکبرداری محل مورد نظر شدند، 

صدای معترضان باالتر رفت و پلیس ساختمان 
و یگان حفاظت میراث فرهنگی مانع از این کار 
شــدند تا این که هفته گذشته دوباره لودرها به 
کار افتادند و این بار »عباس صوفی« شهردار 
همدان با اســتفاده از روابط دوســتانه خود از 
کمیته امداد خواست چند روزی خاکبرداری را 
متوقف کند تا شاید راه حلی برای این مشکل 

پیدا شود.
مباحث تکراری در صحن شورا �

هفتــه گذشــته صحن شــورا بــا موضوع 
رســیدگی به موضوع عمارت نورمهال تشکیل 
شد و در آن مسئوالنی مانند حسین افشاری؛ 
فرمانــدار، عبــاس صوفــی؛ شــهردار، پیمان 
ترکمانــه؛ مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی 
)ره( اســتان، علــی مالمیر؛ مدیــرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و 
حاتم نیکخو؛ مدیرکل دیوان محاسبات حضور 

داشتند.
در ابتدای جلســه که جمعی از خبرنگاران 
نیز در آن حضور داشــتند، همه مســئوالن بر 
قانونی بودن کار کمیته امداد تاکید داشــتند و 
می گفتند چون مجوز از سوی میراث فرهنگی 
صادر شــده نمی توان کاری کرد و ساخت وساز 
در عرصــه عمــارت نورمهــال بالمانع اســت. 

مدیرکل کمیتــه امداد نیز از حــق خود دفاع 
می کــرد و معتقد بود عمــارت نورمهال متعلق 
به کمیته امداد است تا این که مدیرکل دیوان 
محاســبات اســتان با اظهارات متفاوت خود 

روند جلسه را تغییر داد.
پیشنهاد ارائه زمین معوض �

مدیرکل دیوان محاســبات اســتان همدان 
از مســئوالن کمیتــه امداد امــام خمینی )ره( 
خواست که این زمین را در جوار نورمهال نسازد 
و آن را در اختیار مردم قرار دهند تا به بوســتان 

تبدیل شود.
نیکخو پیشــنهاد داد: یــک قطعه زمین به 
همان ارزش و متراژ تعیین شده برای ساخت 
و ساز کمیته امداد امام خمینی )ره( جایگزین 

نورمهال شود.

وی اضافه کــرد: اقدام کمیته امداد قانونی 
اســت و صددرصد حق دارنــد و انتظار داریم 
تصمیمی اتخاذ شــود تا نه کمیته امداد ضرر 
کند و همچنین سیما و منظر این عمارت زیبا 

نیز حفظ شود.
نیکخو بیان کــرد: ای کاش در همان زمان 
که این تصمیم  گرفته شــد، نسبت به موضوع 

اقدام الزم انجام می گرفت.
وی حفــظ حریم بافت ها و آثــار تاریخی 
را بســیار حایز اهمیت دانســت و گفت: جای 
تاسف اســت که به موقع اقدام الزم پیرامون 
عمــارت نورمهال انجام نشــد اما اکنون نیز به 
دنبال مقصر نیستیم و باید بهترین تصمیم با 

رعایت حقوق کمیته امداد گرفته شود.
یادآور  مدیرکل دیوان محاســبات همدان 
شــد: حریم ایــن عمارت نیز باید بر اســاس 
مســتندات ارائه شــود تــا از نظــر حفاظتی، 
کاربری، ارتفاع و منظر ســیما تمام جوانب در 

نظر گرفته شود. 
وی بنای عمارت نورمهال را جهانی دانست 
و گفت: امیدواریم زمینی مناســب و متناسب 
بــا ارزش ایــن زمین به کمیته امــداد واگذار 
شــود و باقی مانده زمیــن نورمهال نیز تبدیل 

به بوستان شود.

حفظ عمارت نورمهال؛ شاید وقتی دیگر �
بعــد از صحبت های نیکخــو؛ موضع دیگر 
مســئوالن حاضر در جلســه نیــز تغییر کرد و 
تصمیم گیری درباره عمارت نورمهال به جلسه 
فرمانداری موکول شد. فردای آن روز استاندار 
به همراه جمعی از مسئوالن از عمارت نورمهال 
بازدید و خواســت تصمیم درســتی درباره آن 

گرفته شود.
بعــد از جلســه مســئوالن در فرمانداری، 
روابــط عمومــی فرمانداری با انتشــار خبری 
نتیجه جلســه را این طور شــرح داد: با توجه 
به مجوزهای صادرشــده طی ســنوات گذشته 
و آغــاز عملیات اجرایی ساخت وســاز در جوار 
عمارت نورمهال و توقف این عملیات، مهندس 
شاهرخی؛ استاندار همدان با همراهی مدیرکل 
دیوان محاسبات اســتان، معاون امور عمرانی 
استانداری، فرماندار شهرستان همدان، شهردار 
و رئیس شــورای اسالمی شــهر، مدیران کل 
میراث فرهنگی و کمیته امداد و دیگر مدیران 
ذیربط صبح امروز بازدیدی از عمارت نورمهال 
و محــل مورد نظر بــرای احــداث واحدهای 
مســکونی مجتمع اقتصــادی کمیته امداد به 

عمل آورد.
متعاقــب این بازدیــد و تاکید اســتاندار 
همــدان مبنی بر رعایت قانون و دســتور ارائه 
راهکارهای پیشــنهادی برای حل و فصل این 
موضوع عصر امروز جلســه 3 ســاعته ای در 
فرمانداری با حضور مدیران مرتبط به ریاســت 
فرماندار همدان برگزار و پیشنهادهای مختلف 

از سوی مدیران مطرح شد.
در پایان این جلســه فرمانــدار همدان از 
حضــور مدیــرکل دیــوان محاســبات در این 
نشســت، بازدید انجام شده و همراهی ایشان 
قدردانی کرد و گفت: در راســتای حل و فصل 
این موضوع پیشــنهادهای مختلف طرح شده 
از لحاظ تطبیق با قوانین باالدســتی و امکان 
اجرایی شــدن آن ها مورد بررسی کارشناسی و 
تخصصی قرار می گیرد تا نهایتا تصمیم نهایی 
اتخاذ و به اجرا گذاشته شود که متعاقبا نتیجه 

اطالع رسانی خواهد شد.
حاال همه منتظر هســتند تا مســئوالن با 
همراهی هم بهترین تصمیم را برای سرنوشت 
نورمهال بگیرند تا شــاید این عمارت تاریخی 

برای نسل های آینده به یادگار بماند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان همدان 
از مسئوالن کمیته امداد امام خمینی )ره( 
خواست که این زمین را در جوار نورمهال 
نسازد و آن را در اختیار مردم قرار دهند تا 

به بوستان تبدیل شود.

کاظمی فاطمه 
روزنامه نگار

امید به بازگشایی قفل فرهنگ
احسانی: راه را با هم طی کنیم که اگر این تیم توانست همراه شود به راه خود ادامه خواهیم داد؛ اما اگر نتوانست…

مدیرکل جدید برای فرهنگ و هنر همدان
یک ســال بعد از تودیــع و معارفه »علیرضــا درویش نژاد«؛ 
مدیرکل اســبق اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان  در 
۲6تیرمــاه 13۹7 و قریب پنــج ماه بعد از اســتعفای اجباری 
وی، پنجشنبه۲7تیرماه 13۹8 »احمدرضا احسانی«؛ مدیر مرکز 
آموزش هنرهای زیبای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان در غیاب درویش نژاد که در بیمارســتان به ســر می برد، 

معارفه و از زحمات درویش نژاد تقدیر شد.
در این مراســم »امیر خجســته« نماینده همدان که برای به منصب رسیدن احسانی 
تــالش زیادی کرد در ســخنانی گفــت: اول باید از زحمات برادر جانبــاز و عزیزمان آقای 

درویش نژاد تشکر کنم.
وی ادامــه داد: خواســت هنرمندان توجه و احترام گذاشــتن به جایــگاه و فعالیت 
آن هاســت و مسائل مالی برای آنان در رتبه دوم از اهمیت قرار دارد. خجسته از احسانی 

خواست در دوران مدیریت خود به هنرمندان و اهالی رسانه توجه ویژه داشته باشد.
»علــی اصغر کاراندیش« معاون حقوقی و امور اســتان های وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی که برای این مراسم به همدان آمده بود، ضمن تقدیر از فعالیت های درویش نژاد 
و تبریک به احسانی بیان کرد: در طول تاریخ تا 50 سال قبل وقتی بحث توسعه می شد 
توســعه اقتصادی مالک بود؛ اما در 50 سال اخیر متوجه شدند که توسعه پایدار در سایه 
توســعه فرهنگی ایجاد می شــود .همه مســئوالن نظام همیشــه به  بحث فرهنگ تاکید 
داشــته اند انقالب را انقالبی فرهنگی می دانند تا انقالب سیاســی. رســالت اصلی  وزارت 
فرهنگ و ارشاد رشد فرهنگ جامعه بر اساس ایمان و تقواست. باید دیپلماسی فرهنگی 
کشورمان را گسترش دهیم. باید یکبار دیگر به وظایف دستگاه هایی که به فرهنگ و هنر 

می پردازند، توجه اساسی کنیم.
وی ادامــه داد: االن ۲6 دســتگاه مختلف در حوزه فرهنــگ فعالیت می کنند. یکی از 
ایراداتی که وجود دارد این اســت که چرا دســتگاه ها موازی کاری می کنند. گرچه در حوزه 
فرهنگ نمی توان فقط یک دســتگاه را متولی قرار داد؛ اما این دســتگاه ها باید همسو و 

هماهنگ عمل کنند.
کاراندیش گفت: در داخل اداره فرهنگ و ارشــاد اســتان چهار فرد برای انتصاب مورد 
نظر بودند که بر اساس قابلیت ها جمع بندی به دکتر احسانی رسید که برای ایشان آرزوی 

توفیق می کنیم.
احسانی نیز بعد از دریافت حکم مدیرکلی خود در سخنانی گفت: ما در این جا مهمانیم 
و میزبان اصلی اهالی فرهنگ و هنر هســتند. توســعه همه جانبه شــامل همه عرصه ها 
می شود و در این توســعه فرهنگ پیش قراول بقیه عرصه هاست. فرهنگ دایره وسیعی 
اســت و آغاز مراحل توسعه باید حتما از بخش فرهنگ شروع شود . هویت انسانی یک 
جامعه به مسائل فرهنگی است و قدم گذاشتن در مسیر توسعه مستلزم تحول در عرصه 
فرهنگ اســت. سیاست ما سیاستی علم محور و توســعه محور است که عملکرد ما قابل 

ارزیابی باشد.
وی تاکید کرد: من اهل مشــاوره و مشــورت هستم و سیاســی کاری را جفا به حوزه 
فرهنگ می دانم و حفظ حرمت و حریم شــخصی همکاران و اصحاب فرهنگ و هنر را بر 
خودم واجب می دانم. تغییرات در هر اداره ای با انگیزه پیشــبرد اهداف انجام خواهد شد؛ 
امــا تغییرات در دوره مدیریت اینجانب با حفظ کرامت همراه خواهد بود. خدا را شــاکرم 
که توفیق خدمت به عرصه فرهنگ اســتان خودم را به من داد. افتخار می کنم که متعلق 
به همدان هســتم. امیدوارم در پیشگاه خدا و مردم و کسانی که به بنده اعتماد کردند رو 

سفید باشم.

خبــــــــر

محسن قراگوزلو
خبرنگار
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محمدی فر«  »یعقــوب 
رئیس دانشگاه بوعلی سینا 
در نشســت خبــری خود با 
خاطرنشان  رسانه،  اصحاب 
دانشــگاه ها  آن چــه  کــرد: 
بایــد بــه دنبال آن باشــند 
ترویج علــم و خروج آن از 
محافل تخصصی به ســمت جامعه و استفاده آن در 

بخش های مختلف است.
رئیس دانشــگاه بوعلی سینا تشــریح کرد: علم 
تولید شده و دستاوردهای بشر باید در کمترین زمان 
ممکن در اختیار کل جامعه بشــری قرار بگیرد. علم 
خاصیتی دارد که متعلق به همه جامعه بشری است.

�  D8 دانشگاه
محمدی فر در پاسخ به ســوال خبرنگاران مطرح 
کرد: تاسیس دانشگاه بین المللی  D8در کشوری که 
زیرساخت های بین المللی سختی در این حوزه دارد. 
به رغم قرارگیری 8 کشور مذکور در گستره جغرافیایی 
عظیم و فاصله جفرافیایی آن ها، خوشبختانه با وجود 
وجه مشترک آن ها، اساسنامه به تصویب رسید. البته 
در حال حاضر کشــور نیجریه تعدادی دانشــجو را به 
عنوان بورس به دانشگاه D8 معرفی کرده است و در 
حال پایش دانشجویان هستیم. پیگیر دیگر کشورها 
هم هستیم تا بورسیه های خود را اعالم کنند. اولویت 
ما پذیرش دانشجو از کشورهای اندونزی، بنگالدش، 
پاکســتان، ترکیه، نیجریه، مالزی و مصر است البته 
راه ورود به این دانشــگاه برای تمامی کشورهای دنیا 

باز است. 
وی ادامــه داد: یکــی از مهمترین مشــکالت در 
این عرصه عدم تاســیس فیزیکی دانشــگاه است. 
به همین علت فهرســت دانشــگاه D8در بین سایر 
دانشــگاه ها برای انتخاب دانشجویان وجود ندارد، با 
  D8 این حال برای پذیرش دانشجو در قالب دانشگاه
محدودیتــی نداریم. حدود ۹0 درصد از دانشــجویان 

دانشگاه D8 شهریه پرداز هستند.
رئیس دانشــگاه بوعلی ســینا  در پاســخ به این 
ســوال کــه آیــا فعالیت هــای سیاســی و برگزاری 
کرســی های آزاد اندیشی در دانشــگاه کمرنگ شده 
اســت، اظهار کرد: فعالیت ها کمرنگ نشده و در سال 
گذشــته بیش از یک هزار برنامه مختلف فرهنگی و 

سیاسی در این دانشــگاه برگزار شده است. در حال 
حاضر دانشــگاه در حالت نیمه تعطیل اســت اما از 
مهر ماه بــا ورود دانشــجویان فعالیت های فرهنگی 
و سیاســی دانشــجویان و نشــاط دانشــجویی اوج 

می گیرد.

دانشکده شیمی �
محمدی فر در رابطه با راه اندازی دانشــکده شیمی 
دانشگاه بوعلی سینا، گفت: دانشکده شیمی به دلیل 
وجود آزمایشگاه های متعدد با دانشکده علوم نظری 
تفاوت دارد. ســاختمان دانشکده تقریبا آماده است، 
مســئله ما تجهیزات است که بیش از خود ساختمان 
هزینه بر اســت. با وجود بودجه های قطره چکانی کار 
کمی مشکل شده است. ظرف چند ماه ما می توانیم 
دانشکده را به صورت موقت تحویل بگیریم اما تالش 

ما این است که حداقل امکانات را فراهم کنیم.

دانشجویان جدید، رشته های جدید �
وی در خصــوص دانشــجویان ورودی جدیــد و 
رشته های جدید در سال تحصیلی جدید توضیح داد: 

در پذیرش دانشــجویان ورودی جدید تفاوت جدی 
نداشــته ایم فقط بخش ارشد و دکتری را ساماندهی 
کرده ایم. در ســال جدید رشــته جدیدی هم اضافه 
نشــده اســت برنامه هایی برای چند رشــته داشتیم 
که هنوز عملیاتی نشــده است. ســال گذشته رشته 
ایران شناســی را اضافه کردیم. گردشگری را داریم که 
موفق به گرفتن مجوز نشــده ایم. برای جذب اســتاد 
رشته ارتباطات فراخوان داده ایم. در خوشبینانه ترین 
حالت می توان گفت که در مهر ماه ۹۹ جذب دانشجو 

در رشته ارتباطات آغاز می شود. 
رئیس دانشگاه بوعلی سینا با بیان این که در حال 
حاضر نزدیک به 1۲ هزار دانشــجو در این دانشــگاه 
مشغول به تحصیل هستند، اعالم کرد: ساالنه 3 هزار 
دانشــجوی جدید در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی 
ارشــد و دکتری داریم. از 1۲ هزار دانشجوی مشغول 
به تحصیل در این دانشــگاه 800 دانشــجو در مقطع 
دکتــرا، ۲300 دانشــجو در مقطع ارشــد و مابقی در 

مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. 
محمدی فر با اشــاره به این که پذیرش دانشجوی 
خارجی در سال های اخیر افزایش یافته است، گفت: 

تعداد دانشــجوی خارجی به ۲00 نفر رســیده است. 
دانشــجویان خارجی ۲ گروه هستند تعدادی از آن ها 
بورســیه و گروه دیگر شهریه پرداز هستند. دانشجوی 
خارجی که رایگشان در دانشگاه بوعلی سینا تحصیل 
کند نداریم. این دانشجویان سفیران ما هستند.       

وی افــزود: نظام پذیــرش دانشــجویان مقاطع 
کارشناســی ارشــد و دکترا در کشــور غلط است. در 
تمامی دنیا دانشــجویان مقاطع تحصیلی خود را بر 
اساس نیاز جامعه انتخاب می کنند. امروز در دنیا به 
مهارت توجه می شــود. به شدت مخالف این هستیم 
کــه در مجلس یا جــای دیگر دربــاره آموزش عالی 
و کنکــور تصمیم بگیرند. کنکــور متمرکز دکترایی که 
برگزار می شود ظلم بزرگی در حق آموزش عالی کشور 
است. داشــتن صرف مدرک دکتری شاید در بعضی 
جاها شرط الزم باشد اما شرط کافی نیست. در کشور 
ما تخصص و مهارت در جایــگاه ثانویه قرار گرفته و 

مدرک به آن ارجحیت دارد. 
محمدی فــر ادامــه داد: دانش آموزان ما نســبت 
به دانش آموزان سراســر دنیا حدود 4 هزار ســاعت 
بیشتر در کالس درس هستند، که باید دید تاکید بر 

حافظه محوری با این میزان تفاوت زمان در تحصیل 
روی توانایــی آن هــا تاثیر دارد؟ آیا بــر مهارت آن ها 
تاثیر مثبتی داشته است؟ بنابراین نظام موجود باید 
براساس نیاز های مربوطه تصحیح شود اگر آموزش 
و پــرورش به عنــوان پایه نظام آموزشــی تغییر کند 

مشکل مدرک گرایی نیز حل خواهد شد.
رئیس دانشــگاه بوعلی سینا درخصوص آمار فرار 
مغزها در اســتان همدان اظهار کرد: آمار ارائه شده از 
سوی بنیاد نخبگان استان در حدود سه سال پیش، 
حدود 60٪ بوده اســت، اما آن چه که مهم است بحث 
تمایل دانش آموزان و دانشــجویان بــرای خروج از 

کشــور است که نیاز به کار جدی و بحث علمی دارد.

رتبه بندی �
محمدی فر گفت: ســال گذشته دانشــگاه بوعلی 
ســینا وارد رتبه بنــدی الیــدن در دانشــگاه های زیر 
هزار شــده اســت و امسال به ۹00 رســید. رقابت ما 
با سایر دانشگاه های شــاخص تنگاتنگ کرده است. 
رتبه 561 در آســیا به دانشــگاه بوعلی سینا همدان 
اختصاص دارد. این دانشــگاه در جایگاه ۲3 کشوری 
قرار دارد. دانشــگاه بوعلی سینا در فهرست موثرترین 
دانشــگاه های دنیا قرار گرفته است. در سال گذشته 
مهندسی شــیمی و مهندســی مکانیک برای اولین 
بــار وارد رنکینگ شــانگهای شــده اســت. ۲ نفر از 
دانش آموختگان ما جزو فهرست 1 درصد دانشمندان 
پراستناد دنیا هستند. سال گذشته ۲ نفر از سرآمدان 

علمی کشــور را داشتیم امسال هم ۲ نفر را داریم. 
رئیــس دانشــگاه بوعلــی ســینا توضیــح داد: 
یکــی از برنامه هــای اصلی ما راه اندازی آزمایشــگاه 
مرکزی جامع منطقه 4 اســت، در آزمایشگاه مرکزی 
محدودیت هایــی داریم که علت آن شــرایط تحریم 
برای ورود بســیاری از اقالم اســت اما بــا دریافت 
وام 7 میلیــاردی از بانک تجــارت و اخذ مجوزهای 

مربوطه کارهای مقدماتی آن انجام شــده اســت، که 
هدف خرید دســتگاه های غیرتکــراری و هم افزایی، 
پوشش دهی و ایجاد بســتری برای درآمدزایی برای 

دانشگاه است.

کارهای بزرگ تر �
وی تصریــح کــرد: اخیــرا اقداماتی بــرای ورود 
مرکز رشــد دانشگاه بوعلی ســینا به داخل دانشگاه 
صورت گرفته اســت، به همین ســبب طرحی داریم 
که در صورت موافقت در بخش صنعت R&D را وارد 
دانشــگاه کنیم البته شــرکت های دانش بنیان اخیرا 
در حوزه کشــاورزی وارد شده اند که در نهایت فرصت 
تماس بیشتر دانشجویان و اســاتید با صنعتگران و 
شرکت ها را فراهم کرده است. ما نیازمند این هستیم 
که ابتدا فرهنگ اشــتغال پذیری را در دانشگاه ها جا 
بیاندازیــم. بخش دولتی در کشــور ما بــه اندازه ای 
بزرگ شده است که اجازه رشد اقتصادی را به بخش 
خصوصی نمی دهد. راه توسعه و رستگاری یک کشور 

از دانشگاه عبور می کند. 
محمدی فــر افــزود: دانشــگاه آمــاده واگذاری 
زمین هــای دانشــگاه به بخش خصوصی اســت؛ ما 
شرایط را ایجاد کرده و خدمت می گیریم. دانشگاه ها 
خیلــی درگیر موضوعات رفاهی هســتند در شــرایط 
فعلی حذف صورت مســئله راه حــل نخواهد بود اگر 
خوابــگاه نداریــم باید بــه فکر ایجاد آن باشــیم نه 
این که از پذیرش دانشــجو خــودداری کنیم. باید با 
بخش خصوصی همکاری کنیم و بودجه ها باید به آن 
سمت هدایت شــود. باید در دانشگاه ها مجتمع های 
خصوصــی ایجاد شــود. وظیفه ما تامیــن امکانات 
رفاهی برای دانشــجویان اســت که نیاز به استقالل 
امور دانشجویان و درگیر شدن بیشتر این سازمان در 
کارها دارد. ما می توانیم از اشــتغال بخش خصوصی 

حمایت کنیم.

دانشگاه بوعلی سینا؛ در جایگاه های برتر علمی
و فهرست 1 درصد دانشمندان پراستناد دنیا هستند رئیس دانشگاه بوعلی سینا: 2 نفر از دانش آموختگان ما جز

نسرین زندی
 خبرنگار

رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشکی ابن سینا اذعان کرد: 
855 هــزار نفــر از جمعیت 
باالی ســی  اســتان همدان 
ســال ســن دارند و مادران 
باردار و بیماران مزمن کلیوی 
جزء گروه هــدف طرح ملی 
کنترل فشــار خون اســتان بودند که توانستیم فراتر 
از مقدار پیش بینی شــده عمــل کنیم و 75.6 درصد 
از جمعیت اســتان طی انجام اطالع رسانی گسترده، 
تجهیز امکانات و آموزش کارکنان تحت پوشــش قرار 

گرفتند.
»رشــید حیدری مقدم« در اختتامیه طرح بسیج 
ملی کنترل فشــار خون به اهمیت این موضوع اشاره 
کرد و گفت: بیماری های غیر واگیر مانند فشــار خون، 
دیابت، ســکته های قلبــی در دنیا به عنــوان دغدغه 
ســالمت مطرح اســت و همه این مــوارد می توانند 
هزینه های سرســام آوری را به اقتصاد کشور تحمیل 
کنند که در صورت قدم نگذاشتن در مسیر  پیشگیری، 
تغییر ندادن راهکار، ارتقاندادن سیستم های بهداشتی 
بیمارستان ها و بی توجهی به افزایش خود مراقبتی در 

آینده با بحران جدی روبه رو خواهیم شد.
وی از تحت آزمایش قرار دادن جمعیت 40 میلیون 
نفــری خبــر داد و انجــام این امر را در طــول تاریخ 

بشریت بی سابقه برشمرد.

بی اطالعــی 81 درصد از افراد دچار فشــار خون از  �
بیماری خود در کشور

وی با اشــاره به ایــن نکته که تمــام هزینه های 
بســیج ملی کنترل فشــار خون معادل با 35 تا 40 
تخت ICU اســت، افزود: اجرای طرح بســیج ملی 
کنترل فشــار خون کاری بزگ و جهادی است که در 
ســطح کل کشــور 60 درصد مردم از ابتال به بیماری 
فشار خون خود مطلع هستند و 40 درصد باقی مانده 
هیچ اطالعی از بیماری خود ندارند، طبق آمار موجود 
فقط 1۹ درصد از این تعداد درمان خود را شروع کرده 
و به دنبال کنترل بیماری خود هســتند و مفهوم این 
ارقام نشــان دهنده این اســت که 81 درصد از افراد 
دچار فشــار خون در کشــور یا از بیماری خود اطالع 
ندارند و یا کنترلی بر فشار خون خود اعمال نمی کنند 
و این موضوع دغدغه بســیار جدی در کشور را ایجاد 

کرده است.

عوارض مدرنیته شدن جوامع �
حیدری مقدم با اشاره به آمار مرگ 45 هزار نفر بر 
اثر فشــار خون در سال 1۹۹0 بیان کرد: در سال ۲017 
این تعــداد به حدود مرگ 100 هزار نفر رســید و این 

موضوع نشان دهنده عوارض جوامع مدرن است.

وی اندازه گیری فشــار خون افراد باالی سی سال 
را از اهــداف ملی این طرح بر شــمرد و ادامه داد: 50 
درصد از جمعیت باالی ســی ســال در کشور معادل 
تعــداد ۲0 میلیــون نفر بودند که تحت پوشــش قرار 
گرفته و تعداد ۲ میلیون نفر دچار بیماری فشــار خون 
شناســایی شــده و 1 میلیون نفر از این تعداد تحت 
مراقبت قرار گرفتند، همچنین در مورد این بیماری نیز 

اطالع رسانی انجام شده است.

کاهش مصرف نمک مســاوی با کاهش سکته های  �
مغزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اظهار کرد: 
طبق تحقیقات انجام شــده توســط مرکز غدد ایران، 
ســرانه مصرف نمک در کشــور 15 گرم بوده است که 
اکنون با کاهش ســه گرمی به 1۲ گرم رســیده است 
کــه این امر موجب کاهش 50 درصد از ســکته های 

مغزی است.
وی نحوه اجرای این طرح را از سه طریق حضور در 
مراکز درمان، خانه های بهداشت و پایگاه های مشخص 
شــده، مراجعه به تیم های سیار و خود ارزیابی و ثبت 

نتیجه در سامانه بیان کرد.
حیدری مقــدم با تاکید به ایــن نکته که خانه های 
بهداشــت و بهورزان به عنوان پاشــنه آشــیل سالمت 
کشور نقش مهمی در اجرای این طرح داشتند، اظهار 
کرد: فشــار خون 300 هزار نفر در 510 خانه بهداشــت 

ارزیابی و کنترل شد.
وی عنوان کرد: ۲1 درصد جمعیت کشور دچار فشار 
خون هســتند که خانم ها 16 درصــد و در آقایان 10.6 
درصد مبتال بوده که این آمار در ســطح استان همدان 

به نسبت کشوری پایین تر است.

بانوان به سالمتی خود بیشتر اهمیت می دهند �
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا گفت: 
78.5 درصــد غربالگــری متعلق به بانــوان بوده که 
ایــن آمار نشــان دهنده اهمیــت بانوان به ســالمتی 
و خودمراقبتــی اســت و آقایان 71 درصــد را به خود 

اختصاص داده اند.
وی اعــالم کــرد: 31 درصد آقایــان و ۲0 درصد در 
بانوان خطر ابتال به فشــار خون دارند و تمام تالش ما 

بر این است که این اتفاق نیفتد.
حیدری مقدم افزود: 13.5 درصد جمعیت شهری 
و 1۲ درصد جمعیت روســتایی فشــار خون باال دارند 
و ایــن امر جزء دغدغه های ما بــوده چراکه جمعیت 
روستایی نیز دچار بی تحرکی، چاقی، تنبلی و رسیدن 

به رژیم نادرست غذایی شهری شده اند.

تا رسیدن به ایده آل فاصله داریم �
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 

همدان پیشــرفت در حوزه بهداشت و درمان را یکی از 
اصلی ترین پیشرفت های جمهوری اسالمی ایران بعد 
از انقالب برشــمرد و بیان کــرد: در این حوزه نخبگان 
خوبی جمع شــده اند اما تا رســیدن به ایده آل فاصله 

داریم.
»مصطفی آزاد بخت« بیان کرد: دو نعمت سالمت 
و امنیت مجهول هســتند که رســالت سالمت قبل از 

امنیت قرار دارد.
وی ادامــه داد: اجرای برنامه ملی بســیج کنترل 
فشار خون کاری جهادی بود که تمام ارگان های استان 

پای کار آمدند.
وی با اشــاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری 
کــه فرموده اند »بیماران جز رنج بیماری درد و دغدغه 
دیگری نداشــته باشــند« تاکید کرد: وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی در انجام فرمایشــات مقام 

معظم رهبری به خوبی عمل کرده است.

انجام 500 هزار متر مربع کار عمرانی در چهار ســال  �
گذشته

مدیرکل دفتــر امور اجتماعی اســتانداری همدان 
گفت: بازســازی و نوســازی 500 هزار متــر مربع کار 
عمرانی در چهار ســال گذشته توســط دانشگاه علوم 
پزشــکی استان همدان بی نظیر اســت. این در حالی 
اســت که عمرانی ترین دستگاه اســتان همدان این 

مقدار کار انجام نداده است.
»مهرداد نادری فر« اعالم کرد: در مدت اجرای طرح 
کنترل فشار خون شاهد حضور کارکنان علوم پزشکی 

در جای جای استان بوده ایم.
وی افــزود: امــروز بــه جایگاهــی رســیده ایم 
کــه مباحث درمانی و پزشــکی را توســط نیروهای 
متخصص بــه داخل منازل مــردم می بریم که این 
امر با روحیه جهادی نیروهای علوم پزشــکی انجام 

می شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری همدان با 
اشــاره به وجود تجهیزات به روز دارای استانداردهای 
جهانی در اســتان بیان کــرد: امیدواریم اجرای طرح 
ملی کنترل فشار خون فریادی برای فریاد طرح های 

بزرگ تر باشد.

رئیس دانشگاه ابن سینا: 

 81 درصد از افراد دچار فشار خون در کشور یا از بیماری خود اطالع ندارند و یا کنترلی 
بــر فشــار خــون خــود اعمــال نمی کنند و ایــن موضوع دغدغه بســیار جدی در کشــور را 

ایجاد کرده است.

اجرای موفق طرح بسیج ملی فشارخون در همدان
ل ملی فشار خون شرکت کردند ح کنتر بیش از 75.6 درصد مردم همدان در طر

فرحناز یادگاری
خبرنگار
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مشخصات پروژه �
ایــن پروژه با زیربنای 6 هــزار متر مربع در 3 طبقه 
ســاخته شده اســت. با مطالعاتی که ســازمان فنی و 
حرفه ای از سال 84 در زمینه مدارس هتلداری در سطح 
دنیا انجام داد، ســاختار این مرکز، ســاختار آموزشی 
اســت. به لحــاظ جانمایی و معمــاری کالس های در 
نظرگرفته شده ویژه هتلداری و گردشگری طراحی شده 
است. این مجموعه به بخش خصوصی واگذار می شود 

تا کارهای آموزشی را انجام دهند.
در طبقه اول هتل کوچکی با 10 اتاق بنا شــده است، 
طبقه دوم صنایع تغذیه ای و طبقه سوم مختص صنایع 
دستی اســت. با توجه به مزیت ها و شــرایط ویژه ای 
که اســتان دارد ســعی بر این بوده کــه افراد خاص و 
کارآفرینان مطرح را گردهم آورده و کارگاه های تولیدی 

آموزشی را در این مرکز دایر باشد.

همدان؛ قطب گردشگری �
»وهب مختاران« مدیــرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان همدان با اشاره به رشد سریع صنعت گردشگری 

در جهــان، گفت: بــا حضور گردشــگران و بهره گیری از 
جاذبه ها و ظرفیت مقصد گردشــگری، رشــد و توسعه 
منطقه به حقیقت می پیوندد. بر اســاس آمار ســازمان 
جهانی گردشــگری، تعداد گردشگران بین المللی با رشد 
6 درصدی به 1.4 میلیارد در ســال ۲018 رسیده است و 
پیش بینی می شود این تعداد با رشد 3 تا 4 درصدی در 
ســال ۲01۹ همراه باشد، این در حالی است که رقم 1.4 
میلیارد برای سال ۲0۲0 پیش بینی شده بود و این مسئله 

نشان از توسعه چشمگیر این صنعت دارد. 
مختــاران بــا بیان این که اســتان همــدان یکی از 
قطب های مهم گردشگری از نظر جغرافیایی، فرهنگی و 
تاریخی است، اظهار کرد: این موضوع نهادهای متولی را بر 
آن می دارد تا در توانمند ساختن هرچه بیشتر بخش های 
مختلف گام بردارد. بنیادی ترین گام برای قدرتمندسازی 
پایه های توسعه صنعت گردشگری آموزش است. آموزش 
و افزایش مهارت ابزاری برای دستیابی به توسعه، کیفیت 

خدمات، رضایتمندی گردشگر و پایداری است. 
وی افزود: آموزش کارکنان این صنعت که در تعامل 
رودررو با گردشگران و دریافت کنندگان خدمات هستند 

شالوده پیشــرفت صنعت هتلداری و گردشگری را بنا 
می گذارند.

بنیان گذار نظام نواندیشی مهارت �
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ضمن 
معرفی سازمان فنی و حرفه ای کشور به عنوان پیش قراول 
در عرصه اشــاعه امور مهارتی، تاکید کرد: این ســازمان 
تالش کرده اســت تا بنیان گذار نظام نواندیشــی مهارت 
و فناوری باشــد. در همین چهارچوب آموزشی، اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در راستای اهداف 
توســعه گردشــگری و هتلداری با افزایش مهارت های 
فردی و با هدف به روزرســانی ایــن آموزش ها اقدام به 
ایجاد مرکز آموزش هتلداری و گردشگری در غرب کشور 

کرده است. 
وی در ادامــه افــزود: از مزیت های شــاخص مرکز 
هتلداری و گردشگری غرب کشــور می توان به تمرکز و 
توجه خاص به بخش خصوصی و بهره گیری از توان این 
بخش به منظور گسترش آموزش ها در صنعت هتلداری 

و گردشگری اشاره کرد. 

اهمیت حضور بخش خصوصی �
»سلیمان پاک سرشت« معاون وزیر و رئیس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور، نقش آفرین اصلی در این 
پروژه را بخش خصوصی دانســت و گفت: دو سال قبل 
در استان از این پروژه بازدیدی داشتم و وضعیت بسیار 
اســفناکی داشت و به نتیجه رســیدن این پروژه همت 
زیادی می طلبید که گام اول در بین مسئولین استان این 
اراده برای تکمیل آن شکل گرفت. گام دوم یعنی جذب و 

اعتماد بخش خصوصی به مراتب سخت تر بود.
وی با تاکید بر حضور و فعالیت بخش خصوصی در 
کشور، اظهار کرد: در جایی که بخش خصوصی می تواند 
حضور پیدا کند ارگان های دولتــی نباید ورود پیدا کنند 
همچنین باید زمینه را آن قدر جذاب کنیم تا سرمایه گذار 
اعتماد کرده و در آن سرمایه گذاری کند اما حضور بخش 

خصوصی در این پروژه مثال زدنی است.
پاک سرشــت ضمن اشــاره به این که حکمرانی و 
مدیریت محلی و آمــوزش محلی فنی حرفه ای برای 
افزایــش مهارت افزایی رویدادی اســت که باید اتفاق 

بیفتــد، تصریــح کــرد: دوران این که مرکــزی را تنها 
تأســیس و تجهیز کنیم و منتظر باشیم افراد به سراغ 
ما بیایند گذشــته اســت بلکه ما باید به سراغ بخش 
خصوصی توانمندی برویم که با تکنولوژی دنیا آشــنا 

است و زمینه را برای آموزش فراهم کنیم.
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور در ادامه گقت: ما اطمینان داریم در آینده صنعت 
گردشــگری  یکی از صنعت های بزرگ و توسعه یافته 
خواهد بود، در طی 8 سال گذشته بیشترین سهم رشد 
اقتصادی در جهان به صنعت گردشگری و سفر مربوط 
بوده است. در نتیجه ما در حوزه ای ورود پیدا می کنیم 
و ســرمایه گذاری می کنیم که مزیت اصلی استان در 
دنیا است، این سرمایه گذاری فقط استانی و منطقه ای 

نیست بلکه ملی است. 
وی افزود: من این تحول و اتفاق امروز را به فال نیک 
می گیرم چون به اهمیت و مهارت نیروی انسانی در این 
صنعت پی برده ایم و همچنین ائتالف بخش خصوصی و 

دولت را در چنین کارهای بزرگی مهم می دانیم.
رئیس ســازمان آمــوزش فنی و حرفه ای کشــور 
خاطر نشــان کرد: این گونه پروژه ها و همکاری در بین 
مسئولین حکایت از این دارد که پذیرفته ایم توانمندی 
نیروی انســانی چقدر مهم است و از این پس بخشی 
از سرمایه گذاری های بیشتری به این سمت سوق داده 

خواهد شد.

رشد همه جانبه همدان �
»محمد امید« معاون توســعه روســتایی و مناطق 
محروم ریاست جمهوری با بیان این که رشد همه جانبه 
اســتان همدان در بخش های مختلف ســرمایه گذاری 
بیش از گذشته کاماًل مشهود و واضح است، گفت: استان 
همدان رشدی با سرعت مناسب دارد و در مسیر رشدی 

که حق آن است در حال حرکت است.
امید وحدت و انســجام مدیران استان در رسیدن به 

این جایگاه را با اهمیت و موثر دانست.

معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری خاطرنشان کرد: رویکرد مجموعه سازمان فنی 
و حرفه ای باید به ســمت ایجاد مراکــزی برود که هم 
آموزش و مهارت ورزی را لحاظ کند و هم به شکل ویژه و 

تخصصی بر روی یک صنعت کشور متمرکز شود. 
امید با اشــاره به اهمیت ورود بخش خصوصی به 
اقتصاد، گردشــگری و صنعت زیرساخت های کشور و 
سرمایه گذاری در این بخش ها گفت: یکی از اتفاق های 
ارزنــده ای که در مرکز آموزش هتلداری و گردشــگری 
غرب کشــور ما شاهد آن هســتیم تعامل این مرکز با 
بخش خصوصی است. ظرفیت کارهای بزرگ در کشور 
کم نیست اما این مسئله مستلزم فراهم کردن شرایط 
مناسب سرمایه گذاری برای جذب سرمایه های داخلی 

و خارجی است.

رونق گردشگری �
»سید ســعید شاهرخی« اســتاندار همدان با بیان 
این که افتتاح مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب 
کشــور می تواند در تأثیرگذاری نیــروی آموزش دیده و 
ماهر به منظور توســعه و رونق جذب گردشگر مثمرثمر 
باشــد گفت: امروز محور توسعه استان توجه به بخش 

خصوصی و رونق تولید است.
شاهرخی با بیان این که در سال های اخیر جهت گیری 
خوبی در صنعت گردشــگری و میــراث فرهنگی انجام 
شده است، اظهار کرد: همدان 13 سال گذشته به عنوان 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران انتخاب شــد و در ســال 
گذشته نیز توانســت عنوان پایتخت گردشگری آسیا را 

به دست آورد. 
وی با اشاره به این که افتتاح مرکز آموزش هتلداری 
و گردشــگری غرب کشور می تواند در تأثیرگذاری نیروی 
آموزش دیــده و ماهــر به منظور توســعه و رونق جذب 
گردشگر مثمر ثمر باشد، تصریح کرد: امروز محور توسعه 
اســتان توجه به بخش خصوصی و رونق تولید است که 

باید مورد توجه قرار دهد.

»حمیدرضا الوند« مدیرکل بهزیســتی اســتان در 
نشست خبری با اصحاب رســانه گفت: شعار امسال 
هفته بهزیســتی شــفافیت، توانمندســازی و ارتقای 

سالمت اجتماعی است.
الوند اظهار کرد: امســال بالغ بــر 360 برنامه را در 
هفته بهزیستی اجرا کردیم. بیش از 53 پروژه در این 

هفته افتتاح شد.
وی با اشــاره به این که برخــی از برنامه ها نیز در 
آســتانه هفته دولــت افتتاح می شــود، گفت: یکی 
از افتتــاح پروژه هــای هفتــه بهزیســتی مربوط به 
راه انــدازی اولین مرکز توانبخشــی مردان ســالمند 
در همدان بوده اســت. همچنین افتتــاح چند مهد 
کودک، کارگاه های تولید پوشــاک و حرفه آموزی در 

مراکز ماده 16 داشتیم.
مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان با اشــاره به 
این که 38 واحد مســکونی در شــهر و روستا برای 
خانواده هــای دارای دو عضو معلول و مددجویان به 
بهره برداری رسیده است، گفت: در این هفته خدمات 
توانبخشــی در حــوزه فیزیوتراپــی، گفتاردرمانــی، 
اتیســم، کاردرمانی، مشاوره، روانشناسی، غربالگری 
بینایی و شــنوایی به صورت رایگان برای مددجویان 

این سازمان ارائه شده است. 
وی از توزیع  هزار ســبد کاالیــی بین مددجویان 
این ســازمان با همکاری خیرین در هفته بهزیستی 

خبر داد.

طرح لبخند مهربانی �
الونــد از اجــرای طرحی با عنــوان لبخند مهربانی 
خبر داد و افزود: بر اســاس این طرح، فهرست تمام 
مسئوالن را شناسایی و تهیه کردیم، جدول زمان بندی 
شده ای را در اختیارشان قرار دادیم تا مسئوالن در خانه 
مددجویــان حضور پیدا کنند و با توجه به مشــکالت 

افراد تحت پوشش برای حل آن تالش کنند.
وی گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی و پیشگیری، 
اســتقرار خودروهای اورژانس اجتماعی، نواختن زنگ 
بهزیســتی در مهدهای کــودک و برگــزاری اردوهای 
فرهنگی از دیگر برنامه های هفته بهزیستی بوده است.

اشتغال زایی �
مدیرکل بهزیستی اســتان از افتتاح مراکز اقامت 
کوتاه مدت و کمپ ها به مناسبت هفته بهزیستی خبر 
داد و اظهار کرد: با افتتاح 53 پروژه در هفته بهزیستی 
برای ۲00 نفر در مقطع کارشناســی و کارشناسی ارشد 

اشتغال زایی شده است.
الوند یکی از زمینه های شــغلی را مربوط به تولید 
پوشــاک بیمارســتانی عنوان کرد و گفت: در زمینه  
سومین مرکز اشــتغالزایی معتادان ۲ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری کرده ایم که با سوله و تجهیزات حدود 
10میلیارد ریال ســرمایه گذاری شــده است که برای 
۲۲ نفر از بهبود یافتگان ایجاد اشــتغال کرده است. 
تــا زمانی که چرخــه اقتصادی برای بهبــود یافتگان 
درست نکنیم منجر به برگشت مجدد آن ها به اعتیاد 
می شــود. همچنین دو مرکز اشتغالزایی جوراب بافی 

در مرکز ماده 16ایجاد شده است.

تامین اعتبارات �
مدیــرکل بهزیســتی اســتان با بیــان این که در 
سال گذشــته به خاطر تحریم ها و شرایط اقتصادی 
میانگیــن 76 درصد از تخصیــص اعتبارات و منابع 
ســازمان بهزیســتی کشور محقق شــد، در حالی که 
بایــد تخصیص کامل اعتبارات صــورت بگیرد، اظهار 
کرد: پایان ســال گذشته و ابتدای سال جاری سیل 
نیز خســارت هایی در 5 اســتان به بار آورد و ســال 
گذشــته جز معدود سال هایی اســت که تخصیص 
اعتبار به ســازمان بهزیستی 76 درصد بود و این به 
این معنی اســت که ما باید ۲4 درصد کمتر خدمات 
ارائه می دادیم اما با این حال به نســبت سال ۹6، با 
کســری اعتبار مواجه نشدیم. با پیگیری ها بیش از 

10۹ درصد اعتبارات اخذ شد.
الوند افزود: در واقع باید 17 میلیارد تومان کسری 
اعتبار می آوردیم اما در تمام حوزه ها 11 درصد افزایش 
اعتبار داشــتیم. بخشی از این تامین اعتبار بر اثر نگاه 

ویژه استاندار و مسئوالن استان به این بخش بود.
وی بــا بیــان این کــه در حــوزه ارائــه خدمات 
اجتماعــی کودکان و نوجوانــان و خانواده های تحت 
پوشــش رتبه اول را در کشور کســب کردیم، اظهار 
کرد: در حوزه اشــتغال نیز جزو 4 استان برتر کشور 
شدیم. در سال گذشــته 134 درصد از تکالیفمان را 

در زمینه اشتغال انجام دادیم.
مدیرکل بهزیستی استان گفت: در حوزه پیشگیری، 
کاهش و کنترل اعتیاد نیز رتبه ســوم کشــوری را به 

دســت آوردیم. در زمینه خدمات توان 
بخشــی و مناسب سازی هم موفق به 

کسب رتبه عالی در کشور شدیم.

چهارمین استان سالمند کشور �
الونــد با بیــان این کــه چهارمین 
اســتان پیر در کشور هســتیم، اظهار 
کرد: 10.8 درصد از جمعیت اســتان با 
187700 نفر سالمند در استان را شامل 
می شود. در استان 5 مرکز نگهداری و 
ارائه خدمات توانبخشــی به سالمندان 
داشتیم که یک مرکز دیگر هم در روز 
گذشته به آن افزوده شد. رویکردی که 
بخش توانبخشی در پیش گرفته است 
توسعه و گســترش خدمات در منزل 
اســت و گام بعدی توســعه خدمات 

روزانه است. 
وی بــا بیان این که در ســال ۹5، 
میزان اعتبارات ملی و استانی ما 340 

میلیارد ریال بوده اســت، گفت: در سال ۹7، این رقم 
بدون احتســاب مســتمری ها به ۹۹0 میلیارد ریال و 

حدود300 درصد افزایش یافته است.

طرح های پیشگیری �
مدیرکل بهزیســتی اســتان از اجــرای طرح کیان 
)کارمند یاری در دســتگاه هــای دولتی برای کارکنان 
دولت( در شهر همدان خبر داد و گفت: آغاز این طرح 
در ســازمان زندان ها بود و در این طرح پیشگیری از 

اعتیاد هدف-گذاری شده است.
الونــد افزود: طرح های دیگری هــم در این زمینه 
داریــم که نمونه آن مصون ســازی کــودکان پیش از 
دبستان در پیشگیری از بروز اعتیاد است. در 30 مهد 
کودک به 15 خانواده در ســطح استان همدان در این 
طرح آموزش داده می شــود. کارهــای اجتماع محور 
برای پیشــگیری از اعتیاد زنان و کــودکان نیز در 60 

محله اجرایی شده است.
وی بــا بیان این که مراکز دی آی ســی، شــلتر و 

مراکز ماده 16 برای کاهش آســیب هســتند و برای 
افرادی اســت که مراحل درمــان را گذرانده اما موفق 
به درمان نشده اســت، اظهار کرد: یک مرکز شلتر در 
همــدان داریم که پناهگاهی برای زنان اســت، در آن 
اســکان دارند و بسته های بهداشتی و پیشگیرانه ارائه 
می شــود و در آن درمان انجام نمی شود و هدف این 

مرکز کاهش آسیب های اجتماعی است.
مدیرکل بهزیستی استان تاکید کرد: مراکز کاهش 
آســیب وظیفه اقدامات مداخله ای و سم زدایی ندارد، 
این مراکز کمک می کند تا معتادان و زنان آسیب دیده 
از جلــوی دید عموم بیرون بیاینــد. در آن جا خدمات 
بهداشتی، تجهیزات و ادواتی به آن ها داده می شود که 
بیماری های ویروسی مانند اچ آی وی گسترش پیدا 

نکند تا جامعه ناامن نشود.

کمپ های ترک اعتیاد �
الوند با اشــاره به این که 45 کمپ در سطح استان 
داریم، اعالم کرد: 4 کمپ مربوط به بانوان اســت که در 

شهرســتان همدان، مالیر، نهاوند و تویسرکان فعالیت 
دارند. در سال گذشته در این مراکز اقامتی میان مدت 
به 1۹ هزار و 5۹0 نفر خدمت داده شده است. سه ماهه 
اول امسال نیز به 5 هزار نفر خدمات ارائه شده است.

وی توضیح داد: مرکز ماده 16، مرکز کاهش آسیب 
است. معتادان متجاهر که قصد ترک اعتیاد ندارند و 
در سطح شهر آسیب ایجاد می کنند به اجبار دستگیر 
شــده و به دســتور مقام قضایی 3 ماه در این مراکز 
بســتری می شوند. از ســال ۹6 مدیریت این مرکز به 
بهزیســتی محول شده اســت. در سال گذشته حدود 
816 نفر بالغ بر 56 هزار نفر روز و در 3 ماهه اول سال 

حدود 344 نفر خدمت ارائه شده است.

مراکز ژنتیک �
مدیرکل بهزیســتی اســتان با بیان این که 5 مرکز 
مشاوره ژنتیک در اســتان فعال است، اظهار کرد:  ۲ 
مرکز در همدان، ۲ مرکز در نهاوند  و 1 مرکز در اسدآباد 
مستقر اســت. در این مراکز عالوه بر مشاوره ژنتیک 
و غربالگــری ژنتیک، کمک هزینه آزمایشــات ژنتیک 
نیزارائه می شود. این فعالیت ها به منظور پیشگیری از 
معلولیت توسط سازمان بهزیستی انجام می شود. در 
سال گذشــته 4 هزار نفر غربالگری ژنتیک انجام شد 
و از تولد 1۲ جنین معلول جلوگیری شــد. هزینه این 
شناسایی و غربالگری 400 میلیون تومان بوده است.

وی از افتتــاح دومیــن مرکــز روزانه ســالمندان که 
مخصوص آقایان است، خبر داد و گفت: ظرفیت این مرکز 
50 نفر است. یک مرکز زنانه نیز با ظرفیت اسمی 100 نفر 
از قبل داشته ایم. خدماتی که در مراکز روزانه ارائه می شود 

بیشتر برپایه آموزش است.
الونــد خاطرنشــان کــرد: مراکــز روزانه 
تاسیس شده است تا خانواده ها به فراغ بال 
برسند، حرمت ســالمندان در خانواده حفظ 
شود، از پیشــروی آلزایمر جلوگیری شود و 

امید به زندگی افزایش یابد.

یارانه ها �
مدیرکل بهزیســتی اســتان با تاکید بر 
این که معمــوال خانواده ها هزینــه نگهداری 
از ســالمندان را پرداخــت می کننــد، گفت: 
اما این هزینه ها برای افــراد مجهول الهویه 
رایگان اســت. 330 نفر در اســتان به عنوان 
مجهول الهویه در مراکز توانبخشی ما خدمت 

می گیرند.
الونــد با اشــاره به این کــه 6۹0 معلول 
ضایعه نخاعی از بهزیســتی استان خدمت 
می گیرند، اعالم کرد: در ســال گذشته یک 
میلیــارد و 800 میلیــون تومــان تجهیزات 

پزشکی برای این افراد خریداری شده است.

کودکان کار �
مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به این که 
در 3 ماهه نخســت امســال در زمینه کودکان کار 38 
نفر پذیرش داشــتیم، اظهار کرد: در سال ۹7، برنامه 
عملیاتی سازمان پذیرش 7۹ کودک کار را پیش بینی 
کــرده بود و به همان مقــدار بودجه در اختیار قرار داد 
اما ما 150 نفر را پذیرش کردیم. در ســال گذشته 100 

کودک کار توسط خیران در نهاوند پذیرش شدند.
وی با بیان این که تا سال ۹6، کودکان کار 100 درصد 
پســر بودند، گفت: اما از سال ۹7 به تعداد کودکان کار 
دختر اضافه شــده و به 1۲ نفر رسیده است. تا امروز 
هیچ موردی از وجود باند کودکان کار در استان همدان 

گزارش نشده است.
الونــد با بیان این کــه 15 مرکز نگهــداری کودکان 
شــبه خانواده در اســتان همدان داریم، گفت:1 مرکز 
شــیرخوارگاه با ۲0 نفر زیرسن 3 سال دارد و 14 مرکز 

دیگر بالغ بر۲54 کودک نگهداری می شوند.
وی افــزود: 6 مرکــز خدمات اجتماعــی فعال در 

استان همدان داریم.

مشارکت های مردمی �
الوند با بیان این که در حال حاضر بهزیستی استان 
همدان دارای 84 ســازمان مردم نهاد است که از این 
تعــداد 16 مرکز خیریه،  مرکز44 انتفاعی و ۲4 مرکز 
غیرانتفاعی اســت گفت: در 3 ماهه امسال ۲ میلیارد 
و 373 میلیــون تومــان و 860 میلیون تومان فطریه 

جمع آوری شده است.
مدیرکل بهزیستی اســتان با بیان این که در سال 
۹7، میزان مشــارکت های مردمی ۲30 میلیارد و 13۹ 
میلیون ریال بوده اســت، گفت: در سه ماهه نخست 
امسال ۲ میلیارد و 373 میلیون تومان مشارکت های 
مردمی نقــدی و غیر مردمی داشــتیم. 860 میلیون 

تومان هم فطریه به این مبلغ افزوده شده است.
الونــد بــا بیــان این کــه ســال گذشــته میزان 
مشارکت های مردمی بیش از ۲30 میلیارد ریال بوده 
است در زمینه ایجاد اشــتغال برای مددجویان اعالم 
کرد: سال گذشــته ۲ هزار و 134 اشتغال ایجاد شده 
اما امســال قرار است برای  هزار و 800 نفر تعهد ایجاد 

اشتغال داریم.

افتتاح 53 پروژه در هفته بهزیستی
یستی اجرا شد یستی استان: 360 برنامه در هفته بهز مدیرکل بهز

الوند می گوید: 
پایــان ســال گذشــته و ابتدای ســال جاری ســیل نیــز خســارت هایی در 5 اســتان به بار 
آورد و ســال گذشــته جز ایی اســت که تخصیص اعتبار به ســازمان بهزیســتی 76 درصد 
بود و این به این معنی اســت که ما باید 24 درصد کمتر خدمات ارائه می دادیم اما با 
این حال به نســبت ســال 96، با کســری اعتبار مواجه نشدیم. با پیگیری ها بیش از 109 

درصد اعتبارات اخذ شد.

گردشگری در همدان مدرن ترین مرکز  آموزش 
مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور افتتاح شد

همدان نامه : استان همدان به موجب جاذبه و ظرفیت های طبیعی و گردشگری که دارد یکی از مقاصد گردشگری 
و از استان های گردشگر پذیر کشور محسوب می شود. همچنین با توجه به تقسیم بندی های منطقه ای انجام شده استان 
همدان با رویکرد و محوریت گردشگری تعریف شده است. از طرفی نیاز به آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه 
گردشگری و اهمیت آن در بهبود ارائه خدمات به گردشگران، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
و ســازمان آموزش فنی و حرفه ای را بر آن داشــت تا به منظور آموزش نیروی انسانی متخصص، اشتغال زایی و بهبود 

ارائه خدمات به گردشــگران، بزرگ ترین و مدرن ترین مرکز آموزش هتلداری و گردشگری را در غرب کشور در مریانج 
راه اندازی کنند. مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور، در شهرستان مریانج استان همدان، با حضور »محمد 
امید« معاون توســعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، »سلیمان پاک سرشت« رئیس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشــور، »سید سعید شاهرخی« اســتاندار همدان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و در زمینی به 

مساحت ۶ هزار متر مربع افتتاح شد.

نسرین زندی
 خبرنگار



، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی  6w w w . h a m e d a n n a m e h . i r   سه شنبه  یکم مرداد ماه 1398  سال دوم  شماره 36
جامعه

روزمرگری های یک پرستار

دستی که چرخ روزگار شد
تصــادف بــا موتور؛ 
علت اولیه بستری شدن 
بســیاری از بیمــاران و 
نوجوانــان  به خصــوص 
بخــش  در  جوانــان  و 
است،  ویژه  مراقبت های 
شرایطی که بیمار به علت 
نداشــتن کاله ایمنی و رعایت نکردن حداقل های 
موتورســواری عمدتا دچار خونریــزی مغزی و 
شکســتگی های متعدد و خطرناک می شــود و 
متاســفانه پیش آگهی منفی این قبیل حوادث، 
سرنوشــت تیــره ای را برای مصــدوم به همراه 

می آورد.
»تخت نوزده« تنها هفده ســالش بود و این 
یعنی ابتدای شــور و شوق جوانی و شروع  طی 
کــردن هزار راه زندگی، اما حاال با دســتی که تا 
بازو ســیاه بود و پایی که به علت عمق وخامت 
حادثه امیدی به بهبودی اش دیده نمی شد، تحت 
دستگاه تنفس مصنوعی بسیار بی قرارِ خبر قطع 

دستش در ساعات آینده بود.
تازه شــیفت را تحویل گرفته بودم و در حال 
بررســی و انجام کارهای اولیــه بیمارانم بودم و 
فرصــت کافی بــرای پرداختن بــه صحبت های 
مکتوب الف هفده ساله را نداشتم؛ ضمن این که 
او نیــز مدام تقاضای کاغــذ و خودکار می کرد تا 
حرفهایی که لوله تنفسی مانع بیان کالمی می شد 
را بنویسد؛ »باشه پسرجان، پنج دقیقه صبر کن، 

کارهامو بکنم، کاغذ خودکار بهت میدم« .
و باز با دست ســالمش به لبه تخت میزد و 
تقاضایش را تکرار می کرد. در ســریع ترین زمان 
ممکن کارهای ضروری ســایر بیمارانم را انجام 
دادم و برایش کاغذ و خودکار آوردم. با دستخطی 
ناخوانا و سراسر غلط امالیی سوالی از من پرسید 

که بهانه ای برای شکستن بغضم بود.
یعنی دیگه بی دست میشم؟

راســتش تا به حــال در مواجهــه با چنین 
ســوالی از ســوی بیمارانم قــرار نگرفته بودم، 
چه می گفتم ؟بغضــم را فرو خوردم و خودم را 
مشغول انجام کارهای درمانی اش کردم، مجددا 
به تخت زد و وقتی به سمتش برگشتم، عالمت 

سوال در سراسر نگاهش موج میزد.
مجــددا نوشــت دیگــه چطور بــرم پیش 

دوستام؟
و با دســت سالمش بر ســرش می کوبید و 

گریه می کرد یا به عبارتی ضجه میزد، ضجه ای 
کــه حتی فاقد صدا بود، و از حالت در هم رفته 
صورتش می شــد عمق دردی که بر پیکره وجود 
نابالغ و نوجوانش وارد شــده را دریافت. سعی 
کــردم آرامش کنم، اما آرام نمی گرفت. شــاید 
هرگز بــه ذهنش خطور نمی کرد که برای تامین 
پول توجیبی اش مجبور باشد دستش را بدهد. 
پــدرش می گفت بــرای این کــه از پدرش 
پــول توجیبی نگیرد، همــراه عمویش برای کار 
در گچــکاری می رفته کــه در روز دوم تصادف 
می کننــد و در صحنــه یکــی از عــروق اصلی 
بدنش قطع می شــود و با دستی سیاه شده به 
بیمارســتان می رســد و این مورد استثنایی در 

میان اغلب تکچرخ زنان ســاکن بخش ما بود. 
پســرکی که برای طی مسیر زندگی، دستش را 

الی چرخ موتور جا گذاشت.
با حــرف و دلــداری آرام نمی شــد، برایش 
مسکنی زدم تا زمان رفتنش به اتاق عمل برسد، 
تا اتاق عمل همراهیش کــردم و اطمینان دادم 
که حتما با حال عمومی بهتری بازخواهد گشت.

َوقتــی رفــت، مانده بــودم بــا حالت یک 
دســتیش چطور برخورد کنم که اون نرنجد و یا 
نترسد؟ اولین بارم بود که بیماری به این شکل و 

در این زمان خاص از زندگیش داشتم.
زمان جدایی دست از بدن...

چند ساعت بعد با حال عمومی نسبتا نرمالی 
بــه بخش بازگشــت، ســعی در واکاوی حالت 
نگاهش داشــتم تــا مبتنی بر دریافتــم، رفتار 
مناسبی نشــان دهم، اما هیچ حس یا عالیمی 
از غم و اندوه در چهره اش دیده نمی شــد؛ بهت 
بود که بر سراسر چهره و حاالتش سایه انداخته 
و مانع ارزیابی ا ش می شد. مدتی گذشت و دیگر 
طلــب کاغد و خودکار نکرد، بلکه فقط با دســت 
ســالمش ادای حرکت قیچــی را در می آورد و 
اشــاره به دســت مصدوم می کرد. یعنی دستم 

قیچی شد؟
و من با تاســف ســری به نشانه تایید تکان 
دادم و الف شروع به ضجه بی صدایش کرد. اما 

سعی در ندیدن دست قطع شده داشت.
واکنشی روانی و دفاعی در مواجهه با حوادث 

تلخ روزگار. انکار و نادیده گرفتن.
و الف هم در حال انکارِ ســختِ نبودِ دستش 

بود.
نبود دســتی کــه از ایــن به بعــد، روزهای 

نبودنش، بیشتر از سال های بودنش است.
ســحرگاه بود و من نیمه بیــدار در حال فکر 
کردن به مشکالت و مسائل خودم بودم که الف 
به تخت کوبید، اولش توجهی نکردم، راســتش 
شیفت طوالنی عصر و شب رمقی برایم نگذاشته 

بود؛ اما مجدد کوبید، این بار محکم تر.

صدا زدم بله الف جان چی می خوای؟
دستش را باالتر آورد که بیا.

از دیــدن چهــره هراســناک و ضربان قلب 
باالیش ترســیدم. از گرما داشــت می سوخت 
و بشــدت بیقرار بود. کاغذ و خودکار خواســت و 
شروع کرد به نوشتن افکار مشوشی که قلبش را 
سخت تپنده کرده بود و دلش را آنچنان سوزانده 

بود که دمایش به چهل درجه می رسید.
تموم شد دیگه؟

قطع شد؟
بی دست شدم؟

بهانه های مختلف می گرفت. کامال مشخص 
بود که عالیم همگی روانی است و منشاش نبود 
فیزیکی دست نیســت، بلکه رفع حالت انکار و 
ایجاد حالت پذیرش این فاجعه دردناک است.

گفت گرمم اســت و بادم بزن، چند ثانیه ای 
بــادش زدم، کافی نبود. پاهایم توان ایســتادن 
نداشــت.به ناچار صندلی کنار تختش گذاشتم و 

به آرامی بادش زدم.پرسیدم:
دوست داری آهنگ بشنوی؟

به نشــانه تایید ســرش را تکان داد و چون 
تــرک زبان بود، برایش آهنگی ترکی گذاشــتم. 
گوشی ام را در دستش نگه داشت و مدام سعی 
داشت از نمایشگر گوشی دست قطع شده اش 
را برانداز کند. هنوز می ترسید به سمتش برگردد 
و جای خالــی اش را ببیند. بعد از مدتی ترکیب 
دارو، موزیــک، باد زدن و پاشــویه ســبب آرام 

شدنش شد.
که باالخره با گوشــه چشم، به سمت دست 
بریده نگاهی انداخت و بعد چشمایش را بست.

و من با خیال نســبتا آسوده مشغول انجام 
کارهای صبح بیمارانم شدم.

الف پذیرفته بــود این حادثــه دردناک را و 
توانست بعد از چند روز هول و هراس و کابوس 

اتاق عمل، آرام بخوابد.
اما فکری شــدیدا ذهن مرا مشــغول کرده 
بــود، در جامعه ای که بــرای توان یابان کمترین 
حداقل ها را نیندیشــیده انــد، الف چطور زندگی 
کنــد؟ در جامعه ای  که جوانان ســالمش بیکار 
هســتند و در تنگنا برای گذران روزهایشــان به 
معمولی ترین حالت ممکن الف چطور می خواهد 

پیشرفت کند؟
اصال آیا با یک دست می توان گلیم خود را از 

آب بیرون کشید؟؟؟

گاهانه کوهستان در سایه دلسوزی ناآ بی مهری به 
وی بقیه قله های همدان هیچ توجیهی ندارد گوهری: نصب تابلو ر

در صعودهــای مســئوالنه کوهنــورد 
حرفه ای به خــود نهیب می زند که نباید 
اثری از خــود در طبیعت بر جای نهد و 
آن چه از او برجــای می ماند باید تنها رد 
پایی باشــد، که طبیعت برای زدودن آن 
از چهره خود چندان با دشــواری دست 
به گریبان نباشد؛ اما این روزها در میان 
کوهنوردان هم کسانی هســتند که دانسته و نادانسته دست به 
تخریب طبیعت کوهستان می زنند و این تخریب را با بهانه هایی 
چون اطالع رسانی یا یادبود و… توجیه می کنند، در همین زمینه 
پــای صحبت های »علیرضا گوهری« رئیس هیئت کوهنوردی و 

صعودهای ورزشی همدان نشسته ایم.
این که بر سر قله ها تابلو زده می شود و ارتفاع قله ها در آن قید  �

می شود چه توجیهی دارد؟
متاســفانه اخیرا موضوعی باب شــده که اصال روی خوشی 
ندارد، دوســتانی که خود کوهنورد یا اهل کوهپیمایی هستند به 
صورت خودجوش روی قله هــا تابلوهایی نصب می کنند که نام 
قله را روی آن ذکر کرده اند و ارتفاع آن قله به درســت یا غلط و 

معموال در نود درصد اوقات به غلط قید شده است. 
در هیچ جای دنیای چنین چیزی مرســوم نیســت که روی 
قله هــا تابلو زده شــود و نام و ارتفاع قله را روی ســنگ نصب 
کنند. تنها در کشــور ایران پروژه ای به نام پروژه سیمرغ از طرف 
فدارسیون کوهنوردی تعریف شد که در آن پروژه اگر کوهنوردان، 
31 قله مرتفع در 31 استان را صعود می کردند، به آن ها به رسم 

تشویق گواهی یا مدرک داده می شد.
تابلویی که روی قله یخچال به عنوان مرتفع ترین قله استان 
نصب شد چنین توجیهی دارد که البته متولی هیئت کوهنوردی 
در آن زمــان آقای کریمی نبود و یک ســری از کوهنوردان آن را 
نصــب کردند، امــا نصب تابلو روی بقیه قله هــای همدان هیچ 
توجیهــی نــدارد. ما طبق قانون نبایــد در طبیعت هیچ اثری از 
خــود به جا بگذاریــم و بدون برجا نهادن اثــری از خود باید از 
طبیعت بازگردیم، متاسفانه دیده شده که در کانال های مجازی 
مانند ســیزان هم چنین کارهایی تبلیغ می شــوند و افرادی که 
این تابلوها را نصب کرده اند، ســتوده می شوند، اما این کار باب 
غلطی اســت. ما در هیئت کوهنوردی مراجعه کنندگان بســیاری 
داریــم که مثــال می گویند روی فالن قله عکــس فالن کوهنورد 
معــروف را نصب کنید یا به یاد فالنی در فالن کوهســتان فالن 
تابلــو را نصب کنید و مانند ایــن. ما با تمام این موارد مخالفت 
می کنیم چراکه کوه ها دیواره های تبلیغات شهری نیستند که ما 
بخواهیم روی آن ها تابلوهای گوناگون نصب کنیم. از سوی دیگر 
گاه اطالعات غلطی روی تابلوها نوشــته می شود که مردم عامی 
را گمراه خواهد کرد، اگر فیلم نصب تابلو در  «چهارقله« را ببینید 
فردی که ارتفاع قله را تعیین می کند با ساعت دستش ارتفاع را 
مشــخص می کند، حال آن که تمام ساعت های ارتفاع سنج خطا 

دارد واطالعات روی تابلو قطعا غلط است. ما به هر روی متولی 
این کار نیســتیم. اگر در جســتجوی متولی باشیم به سازمان 
جغرافیایی کشــور می رســیم کــه در تمام دنیا چنین اســت و 
هیئت های کوهنوردی ثبــت ارتفاع قلل یا نامگذاری قله ها همه 
در حوزه اختیارات ســازمان جغرافیایی کشــور است و دیگران 

اجازه ندارند چنین کاری را انجام دهند.
از نظر قانونی چه ارگانی می تواند با چنین کارهایی برخورد کند  �

یا جلوی ادامه این روند را بگیرد؟
قطعــا منابع طبیعی باید این کار را انجــام دهد. اگر عادالنه 
نگاه کنیم نصب چنین تابلوهایی تخریب طبیعت است و منابع 
طبیعــی حق دارد به عنــوان مدعی العموم وارد کار شــود و اگر 
شــخص حقیقی این کار را کرده از او شــکایت مطرح شود. اما 
متاسفانه منابع طبیعی به چنین تخریب هایی توجه نمی کند یا 

عکس العمل نشان نمی دهد.
تابلویی که روی قله الوند نصب شــده هم از همین دوستان  �

نصب کرده اند؟
تابلویــی کــه روی قله الوند اســت تابلوی یادبــود کوهنورد 
کوهنــوردی به نام »احمد بابایی« اســت. ما بــا وجود آن تابلو 
هم مخالف هســتیم. 15، ۲0 سال پیش آن تابلو را زدند و بعد 
از حادثه پیســت اسکی نیز تابلوی یادبود زنده یاد آزادیان نصب 
شــد کــه دو هفته هم عمر نکــرد و عده ای ناشــناس به دالیل 
نامعلوم آن را شکستند. مشابه این تابلوها در قله کالغ الن برای 
جان باختگان بهمن کالغ الن نصب شــده اســت که آن تابلو هم 
شکســت و فقط یک فریم فلزی از آن باقی ماند که طبیعت را 
زشــت کرده اســت. در کل این کار غلط است اما هیچ کجا از ما 

نظرخواهی نمی شود.
روی کدام قلل تابلو وجود دارد؟ �

روی قله کالغ الن وجود داشــت که از بین رفت. در چهار قله 
و قله یخچال نیز تابلو نصب شده است. روی کاله قاضی هم از 

تویسرکان نصب شده که چیز ماندگاری نیست. 

حمیدرضا حق نظری
خبرنگار

رد کــــُ زهرا 
پرستار

ساخت بوستان برای
 کودکان کم توان جسمی و ذهنی در منطقه دو

شهردار منطقه دو از برنامه های خود برای آینده می گوید

کاظمی فاطمه 
روزنامه نگار

شــهردار منطقــه دو از روزی کــه بــر روی صندلی 
شهرداری نشسته، سعی کرده خواسته های شهروندان 
را بشنود و برنامه های خود را بر اساس این خواسته ها 
تنظیم کند. در این مدت بیشترین خواسته شهروندان 
ساکن در منطقه دو، آسفالت ریزی و پیاده روسازی بوده 
است. »حامد جلیلوند« در کنار این دو خواسته حدود 
70 ریزپــروژه تعریف کرده و اولویت خــود را بر اتمام 
پروژه های نیمه کاره قرار داده اســت. ساعتی را مهمان 

جلیلوند بودیم و از برنامه هایش در آینده پرسیدیم.
دو  � منطقــه  در  نارضایتی هــا  بیشــترین  گویــا 

نامطلوب بــودن وضعیت آســفالت و در ادامه وضعیت 
پیاده روهاســت. برنامه شــما برای حل این مشکالت 

چیست؟
در زمینــه آســفالت معابر منطقه دو امســال باید 
تغییرات اساســی ایجــاد کنیم. از زمانــی هم که در 
منطقــه دو مشــغول به خدمت شــدم روزانه 300 تن 
پخش آسفالت داریم و سعی کرده ایم این مشکل را تا 

حدودی حل کنیم.
آیا خواسته شهروندان از مدیریت شهری کم است یا  �

آسفالت معابر همدان خیلی مشکل دارد که این موضوع 
در صدر خواسته های آن ها قرار دارد؟

آســفالت همدان خیلی مشکل دارد چون یک شهر 

سردســیر و دوام آســفالت در آن پایین اســت. البته 
جنس قیری که از پاالیشــگاه خارج می شــود و نحوه 
پخش آسفالت در بیشترشدن دوام آسفالت تاثیرگذار 
اســت و فقط یک دلیل برای ایــن کار وجود ندارد. هر 
چقدر هم کیفیت ساخت آسفالت کم باشد اگر درست 
پخش شــود می توان بر عمر آن افزود. سعی کرده ایم 
این مســئله را در دســتور کار داشته باشــیم. شهردار 
همدان نیز در تالش است با استفاده از تکنولوژی های 

جدید بر عمر آسفالت همدان بیفزاید. 
در کنار حل این دو مشــکل چــه برنامه هایی برای  �

منطقه دو دارید؟
ما برای امســال 70 ریزپروژه تعریف کرده ایم و 40 
ریزپروژه ناتمام هم از ســال های گذشته داریم. برای 
مثال پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیک یکی از پروژه های 
ناتمام این منطقه اســت که به یک پروژه فرسایشــی 
تبدیل شده است. البته شهردار سابق این پروژه را فعال 
کرده بود و ما نیز تصمیم داریم شــیفت کاری شــب 
بــرای این پروژه را فعال کنیــم و نامه نگاری های آن را 
انجام داده ایم اما همان طور که گفتم از آن جایی که این 
پروژه فرسایشی شــده صبر و حوصله اهالی آقاجانی 
بیک نیز کم شــده و در مقابل فعال شدن شیفت شب 
جبهه گرفته اند. در تالش هستیم برای پیداکردن راه حل 
مناســب از معتمدان محل کمک بگیریم چراکه اتمام 
این پروژه به نفع شــهروندان و شــهرداری است. البته 
در حال حاضر از روند پیشــرفت پروژه راضی هســتم. 
هدایت آب های سطحی بلوار مطهری نیز از پروژه های 
مهم منطقه دو اســت و پیمانکار آن با قدرت و جدیت 
در حال فعالیت اســت. موضوع خریــد لوله  برای این 
کار دچار مشــکل شــده بود که بــا رایزنی هایی که با 

استان کرمانشاه انجام دادیم، توانستیم لوله ها را برای 
پیش بردن پروژه تامین کنیم. این پروژه سه کیلومتر 
لوله گذاری دارد و تالش می کنیم این پروژه قبل از آغاز 
فصل ســرد به اتمام برسد. پیاده روسازی خیابان گلزار 
را در دســت اجرا داریم که پیمانکار مشغول کار است و 
با اتخاذ تدابیری ســعی کرده ایم به بهترین شکل اجرا 
شود. این پروژه ها با ظرافت هایی اجرا می شود که شاید 
کمتر شــهروندی متوجه آن شــود اما برای شهرداری 
هزینه دارد. ســاخت پل عابر پیاده بلوار فاطمیه نیز در 
دســت اجراست و به زودی نصب می شود چراکه تردد 
شــهروندان در آن دچار مشکل است. الیروبی قنات ها 
مسئله مهمی است. کم آبی و هدررفت آب آفتی است 
که فضای ســبز منطقــه را تهدید می کنــد و الیروبی 

قنات ها می تواند تا حدودی این مشکل را حل کند.
شنیده ایم تصمیم دارید یک بوستان مناسب برای  �

کودکان کم توان جسمی و ذهنی بسازید. در این زمینه 
توضیح دهید.

در زمینــه ســاخت بوســتان ها دلمــان نمی خواهد 
فقط چند بوســتان معمولی بسازیم بلکه تصمیم داریم 

ساخت بوســتان ها به صورت موضوعی باشــد. 10 هزار 
مترمربع زمین در جاده فقیره با کاربری فضای ســبز در 
نظر گرفته ایم و تصمیم داریم یک بوستان مناسب برای 
کودکان کم توان ذهنی و جسمی بسازیم و یک کار بی نظیر 
محسوب می شود. کارهای مطالعاتی پروژه انجام شده و 
در حال حل کردن مشکل معارض دار بودن زمین هستیم. 
این بوستان نقشه بسیار جالبی دارد و در عین ساده بودن 
کامال برای کودکان کم توان جسمی و ذهنی مناسب است. 
برای این بوستان سایتی تعریف شده تا کودکان کم توان 
در کنار کودکان ســالم به راحتی بازی کنند. این بوستان 
همسطح و بدون پستی و بلندی و کامال امن برای کودکان 
با شرایط خاص اســت. اگر بتوانیم همکاری مالک باغ 
جادویی را جلب کنیم می توان از نژاد درختان آن باغ برای 

این بوستان نیز استفاده کرد.
فضای سبز منطقه دو چه شرایطی دارد؟ �

این حوزه مشــکل داشــت و ســعی کردیم با یک 
برنامه ریزی مناســب این مشکل را حل کنیم. گاه یک 
کار کوچــک با هزینه کم زیبایی خاصی به یک منطقه 
شــهری می دهد. برای مثال با قراردادن چند جدول و 
کاشــت مقداری چمن به راحتــی می توان یک زمین 
خاکی را به بوستان کوچک تبدیل کرد. ما سعی داریم 
با انجــام چنین اقداماتــی فضای ســبز منطقه دو را 
افزایش دهیم و بر زیبایی آن بیفزاییم. در ذهنم هست 
بــا یک طرح تراس بندی و کاشــت درخت تپه مصلی 
را از وضعیتــی که گرفتار آن اســت، نجات دهیم و به 
دنبال ساخت پله برقی یا آسانسور یا چنین چیزی برای 
دسترسی آســان به کتابخانه مرکزی هستیم. در این 
زمینه جلسه ای با نماینده ولی فقیه در استان خواهیم 
داشــت. 300 هکتــار زمیــن در باالی ســد اکباتان به 
شــهرداری واگذار شده تا در این مکان بوستان ساخته 
شود. مجری کار شهرداری منطقه دو است و اگر همت 
کنیم و کار مطالعاتی آن را امســال به پایان برســانیم، 
این پروژه نیز از پروژه های شــاخص منطقه دو خواهد 
شــد. من به مطالعات قوی در زمینه پروژه های شهری 
اعتقاد زیادی دارم و امیدوارم قبل از اجرای هر پروژه ای 

بایــد کار مطالعاتی قوی روی آن انجــام داد تا بعدها 
دچار مشکل نشویم. عالقمند هستیم پروژه های شهری 
در بازه زمانی مناسب تکمیل شود تا موجب نارضایتی 

شهروندان نشود.
در حوزه زیباسازی چه برنامه ای دارید؟ �

تصمیــم داریــم با ســاخت المان هــای خاص بر 
زیباسازی شــهر بیفزاییم اما متولی اصلی کار سازمان 
زیباســازی اســت و البته زیر نظر مــا فعالیت خواهد 
کرد. ما هر چقدر هــم کار عمرانی انجام دهیم تا روی 

زیباسازی کار نکنیم به چشم شهروندان نخواهد آمد.
با توجه به افزایش پیاده راه سازی در همدان ترافیک  �

نیــز افزایش یافته و در برخــی مناطق به معضل تبدیل 
شده است. برای حل این مشکل برنامه ای دارید؟

من موافق توســعه شهر به شــرط هوشمندانه و با 
برنامه ریــزی هســتم. مــا در شــرایطی می توانیم به 
پیاده راه ســازی بپردازیــم کــه معابر عریض شــود و 

پارکینگ به اندازه کافی داشته باشیم.
آیا به دنبال خروج از ســامانه دســتی و کاغذی به  �

سمت الکترونیکی شدن هستید؟
به دنبال تجمیع کردن سوابق بایگانی ها در ساختمان 
مناسب هســتیم. اما در اســکن پرونده ها باید دقت 
زیادی داشــته باشیم. گاهی کارکنان شهرداری اهمیت 
پرونده ها را نمی دانند که باعث سوءاســتفاده می شود. 
موضــوع برون ســپاری برخــی فعالیت هــا به بخش 

خصوصی نیز مطرح و در دست مطالعه است.
برنامه  بزرگتان چیست؟ �

به دنبال ساخت یک المان خاص در حد برج میالد 
برای همدان هســتیم که کار بزرگی است و خیلی باید 
روی آن کار کــرد. فعال قولی نمی دهم و در آینده درباره 

آن صحبت خواهم کرد.
برای درآمدزایی چه کرده اید؟ �

ما کامال پذیرای سرمایه گذاران و انبوه سازان هستیم 
و روی تسهیل کار آن ها به عنوان مثال افزایش ارتفاع ها 
هستیم. از شهروندان هم تقاضا می کنیم با پرداخت به 
موقع عوارض خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

گزارش ویژه
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پیسی یا برص چیست و چگونه
 بوجود می آید؟ 

پیســی یا برص یا ویتیلیگو یک 
بیماری پوســتنی است که در آن لک 
های ســفید رنگ به دلیل از دســت 
رفتن رنگدانه پوســت بوجود می آیند 
ایــن ضایعــات در هر جایــی از بدن 
ممکن اســت دیده شــوند معموال در 
هر دو طرف بدن بطور قرینه لک های 
متعدد ســفید و شیری رنگ دیده می شود شایع ترین مناطق 
درگیری پوســتی عبارتند از : صورت، لب ها، دست ها، بازو ها، 

پاها و نواحی تناسلی
چه کسانی به پیسی مبتال می شوند؟ �

از هر صد نفر یک یا دو نفر به این بیماری مبتال می شــوند 
حدود نیمی از افرادی که به این بیماری مبتال می شوند، قبل از 
بیست سیالگی عالیم آن را در خود خواهند یافت و حدود یک 
پنجم از مبتالیان نیز یکی از افراد خانواده شان به این بیماری 
مبتال بوده اند بیشــتر کسانی که پیســی دارند از نظر سالمت 

عمومی در وضعیت خوبی به سر می برند.
رنگ پوست چگونه بوجود می آید؟ �

مالنیــن، رنگدانه ای اســت کــه عامل تعییــن کننده رنگ 

پوست، مو  و چشم های ما می باشد و توسط سلول هایی  به 
نام مالزیست ) ســلول های رنگدانه ساز ( تولید می شود اگر 
این ســلول ها از بین بروند و یا نتوانند رنگدانه مالنین را تولید 

کنند، رنگ پوست روشن تر و یا بطور کلی سفید می شود.
دلیل پیدایش پیسی چیست ؟ �

پیدایش پیسی  نتیجه از بین رفتن سلول های رنگدانه ساز 
پوست است و دلیل آن ناشناخته است ولی چهار تئوری اصلی 

در این زمینه وجود دارد : 
1( ســلول های عصبی که بطور غیر طبیعی فعال شــده اند 
ممکن اســت با تولید مواد سمی به ســلول های رنگدانه ساز 

آسیب برسانند .
۲( سیســتم ایمنی بدن ممکن است در موقع دفاع از بدن 

در مقابل یک ماده خارجی، رنگدانه پوست را نیز از بین ببرد.
3( سلول های رنگدانه ساز ممکن است عامل از بین رفتن 
خودشان باشــند یعنی زمانی که رنگدانه در حال ساخته شدن 
است، مواد زایدی نیز در کنار آن تولید که سمی بوده و قادر به 

از بین بردن خود سلول ها است .
4( وجود یک نقص ارثی موجب حساس شدن سلول های 

رنگدانه ساز به آسیب و در نتیجه از بین رفتن آن ها می شود.

سالمت

75 مقاله منتخب در نخستین 
همایش ملی زندگی دانشجویی 

همدان نامه: هفته گذشــته نخســتین همایش ملی زندگی 
دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها در دانشگاه بوعلی سینا برگزار 
شد. معاون امور دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا در این همایش 
گفت: دانشــگاه بوعلی افتخار این را دارد که برای نخســتین بار 
دغدغه ای جزء ســلف و خوابگاه داشــته باشد و آن هم زندگی 

دانشجویی است.
دکتر »اســدهللا نقدی« افزود: زندگی دانشجویی این 1۲ هزار 
فرزند ایران که 4، 6 و یا 10 سال از زندگی خود را در خوابگاه های 
دانشــگاه بوعلــی می گذرانند و در آینده در کشــور افتخارآفرینی 

می کنند، تالش داریم تا سرایی روی سر آن ها باشد.
معاون امور دانشــجویی دانشگاه بوعلی ســینا ادامه داد: با 
حســن نیت و اعتماد رؤســای دانشــگاه به زندگی دانشجویی 
و دانشــجوها، در ســال گذشته موافقت شــد که این همایش 
برگزار شود و دانشــگاه علوم پزشکی، صندوق رفاه سازمان امور 

دانشجویان به گرمی از این ایده حمایت کردند.
نقــدی بیان کــرد: تصور اســتقبال از همایش را نداشــتیم 
چراکــه دوره حضــور در همایش ها به پایان رســیده اما با این 
وجود 134 مقاله رســید که توســط هیئــت داوران 75 مقاله با 
همه ســختگیری ها انتخاب شد که تعدادی برای پوستر و چاپ 

انتخاب شد.
وی بــا بیــان این که ایده و تولد این همایش یک ســال به 
طول انجامید که بخش عمده این زحمت برعهده همکاران حوزه 
دانشجویی بود، تصریح کرد: این همایش یک آزمون بود که همه 

توسط دانشجویان به خوبی ساخته و پرداخته شد.  

خبــــــــر

دکتر کوروش صمدی
متخصص پوست و زیبایی

آموزش صنایع دستی؛ مقدمه اشتغال زایی و توانمندسازی هنرمندان
آموزش صنایع دســتی 
از  بســیاری  ماننــد  نیــز 
و  فنــی  آموزش هــای 
حرفه ای که در زمینه اشــتغال زایی بســیار اهمیت 
دارد توانســته در ســال های اخیــر در میان مردم 
جایــگاه ویژه خود را بیابد. با یکی از فعاالن صنایع 

دستی گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.
خودتــان را معرفی کنید و دربــاره فعالیت های  �

هنری خود بگویید.
مریــم قدیمی؛ فارغ التحصیل رشــته ســفال 
و ســرامیک هســتم. ســال 1383کارگاه خود را 
تاســیس کردم، که به نام ســفال آتون که تقریبا 
نخســتین کسی بودم که در اســتان همدان کارگاه 
تولید نقش برجسته سفالی را راه انداختم. سالی که 
من شروع به کار کردم کسی هنوز به نقش برجسته 
بــه صورت حرفه ای نــگاه نمی کرد. مــن آن زمان 
خیلی کم ســن و ســال بودم و با پشتکار و تالش 
توانســتم در طول ســال های متمادی از سال 83 
تاکنــون کارگاه را ســرپا نگــه دارم و روزانه تعداد 
زیــادی تابلــو در ایــن کارگاه در قطعات کوچک و 

بزرگ تولید می شود.
از ســوابق کاریتان در زمینه سفال نقش برجسته  �

بگویید.
یکــی از کارهایی که به صورت شــاخص انجام 
دادم بزرگترین دیوار ســفالی کشور در سال 1387 
در شــهر ورامین به ثبت رسید. متراژ این کار بیش 
از هفتاد متر به صورت یکپارچه ســاخته شــد. کار 
بعــدی کــه تقریبا خیلی شــاخص بــود کار نمای 
خارجی رســتوران پدیده شاندیز کیش بود که یک 
ســاختمان بسیار عظیم اســت که تمام دیوارهای 
خارجی آن از ســفال های نقش برجسته کار شده و 
لعابی است. در آن پروژه ما بیش از 50 نیروی کار 
داشتیم. ســه کارگاه به صورت شبانه روزی با کاری 
حدود پانزده روز توانســتند ســفال های این پروژه 
را به اتمام برســانند و حدود یک ماه و نیم  نصب 
کار به طول انجامید. در ســال 138۹ این کار زیبا و 
منحصر به فرد نصب شــد که بازسازی قلعه ایشتار 
بابــل را در آنجــا کار کردیم کــه در کیش همچنان 

خودنمایی می کند.
مــن االن ده نیروی کار دائم دارم که همه آن ها 
خانم هستند. بیشتر آنان دانش آموخته رشته های 
هنری هســتند و بقیــه هم در رشــته های مرتبط 
تحصیل کرده اند. برای پنج نفر از این دوستان بیمه 
رد می شود و آن ها کامال امنیت شغلی دارند. کارگاه 
ما به دو صــورت کار انجام می دهد، یکی تابلوهای 

کوچک تزئینی اســت که بیشــتر برای هدیه دادن 
به فروش می رســند. ایــن تابلوهــای کوچکتر به 
گالری ها منتقل می شــود. یک سری از کارها هم 
در همکاری با شهرداری انجام می شود که تابلوهای 

بســیار بزرگــی را در برمی گیرد 
کــه در زیرگذر پل هــا، هتل ها و 
نمونه  می تــوان  بیمارســتان ها 
کارهای ما را دید. خوشــبختانه 
ما در ســطح استان هم کارهای 
بسیاری انجام داده ایم که از آن 
به زیرگذر تختی  جمله می توان 
اشاره کرد که کار به نام شاهنامه 
فردوسی است که در سال 13۹0 

اجرا شده است.
در زمینــه آمــوزش و به ویژه  �

آموزش کودکان چه فعالیت هایی 
انجام داده اید؟

آموزش بسیار بحث مهمی است که من از سالی 
که فارغ التحصیل شــدم در تالش بودم که ســطح 
علمی خــود را ارتقا دهم و همــواره در کالس های 
آموزشی شرکت کردم چرا که تنها با دانشگاه رفتن 

آدم چیزی یاد نمی گیرد و باید در کالس های عملی 
و کارگاه هــا نیز آنچه در دانشــگاه به صورت تئوری 
فراگرفته تمرین کند. از آنجا که دوســت داشــتم 
هرآن چــه آموخته ام به دیگران منتقل کنم از همان 
اوایــل کار کالس های خصوصی 
با نفــرات کم برگــزار می کردم. 
در دهــه هشــتاد کالس هــای 
رایگانی از طریق صنایع دســتی 
برگــزار می شــد که مــن در آن 
ســال چندین دوره مربی سفال 
نقش برجســته بــودم. از زمانی 
کــه کار را اغاز کــردم تاکنون به 
از  بگویم بیش  جرأت می توانم 
۲00 هنرجو داشتم که به صورت 
پایه کار را یــاد گرفته اند و تمام 
بچه هایی که در ســطح اســتان 
همــدان در این حوزه مشــغول 

به کار هســتند یا کارگاه تاسیس کرده اند و امروزه 
کارهــای برخی از آنان بــا کارهای خــودم رقابت 
می کند، اکثرا از شاگردانم بودند و چند سال پیش 
من آموزش دیدند و این آموزش به آن ها کمک کرد 
که بتوانند در این اوضــاع بیکاری برای خود کاری 
داشته باشند و در چرخه تولید استان فعال باشند.

من در چند ســالی که در این زمینه کار کردم به 
این نتیجه رســیدم که کار باید از پایه آموزش داده 
شــود. امسال به صورت جدی کار با کودکان را آغاز 
کردم، بچه ها به ســبب خالقیت ذهنی باال بســیار 
خالقانــه کار می کننــد و کار کردن با گل به ســبب 
لطافت و انعطاف پذیری بسیار آسان است و حس 
خالقیت و پویایی در کودکان رشد می کند. البته قبال 
در کانون پرورش فکری هم این کار انجام می شده 
که می توان گفت آن ها تنها به ســبب ســرگرمی به 
بچه هــا آموزش می دهند و کــودکان در آن فضاها 
فقط سرگرم می شوند و گل بازی می کنند. در کارگاه 
ما که برای اولین بار در ســطح اســتان آموزش به 
کودکان را آغاز کرده کــودکان به صورت حرفه ای و 
بســیار آکادمیک با گل کار می کنند و تمام کارهای 
آن ها بســیار حرفه ای اســت و فراتر از گل بازی ما 
تالش می کنیم آن هــا بتوانند به این کار به صورت 
یک حرفه و آینده شــغلی به آن نگاه کنند و جالب 
اســت که بچه ها طوری کار می کنند که من از آن ها 
ایده می گیرم و ایــن حس و زیبایی کودکانه که با 
گل خالقانــه کار می کنند حس آفرینندگی را تجربه 

می کنند که در ذهن بزرگ ترها اصال نمی گنجد.
تاثیر آموزش صنایع دســتی به کودکان را چگونه  �

ارزیابی می کنید؟
آموزش در روند رشد کودکان تاثیر بسزایی دارند 
چراکه آن ها ذهن بازی دارند و هنوز در مشــکالت و 
نامالیمات روزگار نشــده اند، بنابراین وقتی هنری به 
کودکان می آموزیم آن ها تکاپوی بســیاری را تجربه 
می کننــد و با ذهن باز چیزهایی را خلق می کنند که 
خیلی دور از ذهن ماست. حتی کوچکترین کاری که 
انجام می دهند بسیار دقیق و زیباست. بچه ها کال کار 
به گل را دوســت دارند و این از نظر روان شناسی و 
بازی با کودکان بسیار آرامش بخش است و بچه ها 
دنیای جدیدی را تجربه می کنند و خالقیت و پویایی 
آن ها را باال می برد. من کارهای چندتن از هنرجویان 
را در نمایشی به معرض دید مردم گذاشتیم از سن 
5 سال هنرجو داریم تا 65 سال. این کار محدودیت 
سنی ندارد و گل به خاطر حس عرفانی که به خاک 
داریم به همه آرامش می دهد و می توان گفت گل با 

بچه ها بسیار خوب ارتباط برقرار می کنند. 

نمـــک بهانــه اســــت
روزى  کــه  »آورده انــد 
سلطان محمود نشسته بود 
در بارگاه. مــردى درآمد و 
طبقى نمک بر دست نهاده 
و در میان حلقه بارگاه آمد 
و بانگ مى زد که: نمک که 
مى خرد؟ محمود هرگز این 
حالت ندیده بود. بفرمود تا 
او را بکوفتند. چون خالى شــد، او را بخواند و گفت: 
ایــن چه حالت و جســارت بود که تــو نمودى؟ و 
بــارگاه محمودى چه منادى گاِه نمک فروش بود؟ 
گفــت: اى جوانمرد مرا با ایاز تو کار اســت. نمک 

بهانه است...«  
در آغازیــن روزهای بهار۹8 تنهــا هفت دقیقه 
درشــیراز باران آمد، تگرگ شــدیدی آسمان را فرا 
گرفــت و ناگاه نام دروازه قرآن به مانند عزیزترین 
یادگاری هرکس، روی زبان ها نشســت و دل ها را 

به لرزه درآورد. 
دروازه قــرآن چــه بود؟ دانشــنامه به ســادگی 
می گویــد: »یکــی از دروازه های به جــای مانده از 
دوره های قدیم در شــیراز، که امروزه به عنوان یکی 
از آثار تاریخی این شــهر به حساب می آید.«. طاقی 
کهن کــه در1315 به آتش نابخــردی گرفتارآمده و 

در13۲8 شمســی تجدید بنا شده. بنایی ساخته از 
ســنگ و سیمان... اما بنا نمک است و نمک بهانه. 
دیدار طرفه نگارش )تاریخ َ(ش بصیرت می خواهد و 
نیازی چنان،  که به دست خویش در برتو بگشاید...

»دوران امپراتوری آل بویه است. در کشورآرامش 
نســبی برقراراست.شهرساســانِی گور، دارد بازسازی 
می شود. قراراست زان پس فیروزآبادش بنامند. بند 
امیر )رودکر( به یاری کشــاورزان آمــده. رود کارون 
دارد به اروند می پیوندند. نزدیک به هزار سال بعد در 
جنگ ایران و عراق از سقوط کامل خرمشهر و آبادان 
پیشگیری خواهد کرد. از باستان تا هنوز برایت حرف 
دارد. در سمت مقابل، بوستان خواجو تو را به خود می 
کشاند. در اصل کرمانی است. نخل بند شاعران اش 
می نامند. اگر بایسته بنگری، حافظ را در باطِن او باز 
می شناسی . باالتر،  سه غار است و نقش برجسته ای 
از جنگ رســتم و شــیر- هفتخوان رســتم- . نیم 
چهره ای هم از فتحعلی شاه قاجار در آن جا خودنمایی 
می کند. اگرچه رواَن ت را می آزارد. اما هســت و باید 
باشد. تاریخ توست. و تاریخ تو هویت توست. خیلی 
از مقاطع اش را دوست نداری. اما می دانی و باورداری 
کــه هیچ لحظه اش را دور نخواهــی انداخت. چراکه 

گذشته چراِغ راِه آینده است. 
میراث فرهنگی چه ملموس ) بناهای باستانی( 

و چه غیرملموس )زبان، هنرهای نمایشی، آداب و 
رسوم ...( به دلیل اهمیت تاریخی، یگانه و غیرقابل 
جایگزینــی هســتند. عهدنامــه بین المللی میراث 
جهانی یونســکو که در1۹7۲ بــه تصویب کنفرانس 
عمومی یونسکو رسیده، بر حفظ آثار تاریخی، طبیعی 
و فرهنگی بشر، فارغ از نژاد، مذهب و ملیِت خاص 
تأکید دارد. بر این اساس میراث تاریخی و فرهنگی 
کشــورهای مختلف، بنا به پیشنهاد خوِد آن کشورها 
ثبــت، و در عیــن باقی مانــدن در حیطه حاکمیت 
کشور مربوطه به عهده تمام کشورهای عضو گذاشته 
می شــود. شــورای امنیت ســازمان ملل متحد در 
قطعنامه جدید تخریب عمــدی میراث فرهنگی را 
به مثابه جنایت جنگــی می داند. مهمترین میراث 
فرهنگی ایران نظیرتخت جمشــید، ارگ بم، میدان 
نقش جهان، شهرســوخته و بســیاری دیگر که نام 
بردن از آنان به درازا می کشــد، در فهرســت میراث 
جهانی ایران در یونســکو به ثبت رســیده و حفظ و 
صیانت ازآن وظیفه ای جهانی تلقی می شود. در این 
میان تکلیف بناهایی که اگر ارزش گذاری شوند، به 
طور قطع جزو میراث فرهنگی به شــمار می آیند اما 
به دالیل مختلف از جمله سوء مدیریت ها در معرض 

تخریب قرار گرفته اند چه خواهد شد؟ 
کهن شــهر همدان که در ســال 1385 براساس 

مصوبه مجلس شــورای اســالمی »پایتخت تاریخ 
و تمــدن ایران« نام گرفته، نزدیک بــه دو هزار اثر 
تاریخی، فرهنگــی و طبیعی دارد که بیش از نیمی 
از آن در فهرســت آثــار ملی ایران به ثبت رســیده 
اســت. کوچه به کوچه و کو به کــوی این کهنه دیار 
لبریــز حکایت اســت. گاه شــیرین و دلپذیر و گاه 
تلــخ و جانفرســا. قدمتش خراشــی بــر قامتش 
ننشــانده. باید با احتیاط در آن گام برداشــت مبادا 
عبور ناشــیانه رهگذری غباری بر دامانش بنشــاند. 
ساخت و سازی اگر هســت، اصولی صورت بگیرد. 
تنوع فرهنگی به اندازه تنوع زیســتی اهمیت دارد. 

یکسان سازی ریشــه تمدن و فرهنگ قومیت های 
مختلف را پنهان می کند و جاذبه های گردشگری را از 
بین می برد. بازسازی بناهای تاریخی ارزشی فراتراز 
درآمدهای حاصل از گردشــگری دارد و آن رشــد و 
پیشرفت بر پایه اصالت است. تالش فعاالن مدنی 
و محیط زیســت برای حفظ آثار تاریخی و طبیعی 
و پیشــگیری از آســیبی که خود ناشناسی بر پیکر 
جامعه وارد می کند، منافاتی با اهداف بلند توســعه 
ندارد. به عکس، تعامل فکری و فرهنگی به نتایجی 
بس نیکو می انجامد و آســایش فکری بیشــتری 

برای شهروندان فراهم می کند.

احیای صنایع دستی استان با آموزش
مهندس »علی مالمیر« مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان معتقد است: 
یکــی از بزرگتریــن ظرفیت های کشــور در زمینه 
آموزش فنی و حرفه ای اســت که اســتان همدان 
هــم می تواند از این ظرفیت به بهترین نحو ممکن 
بهره بــرداری کنــد. حرکت خوب و ارزشــمندی در 
زمینه هــای زیرســاختی اســتان در زمینه آموزش 
برداشــته شــده اســت و در زمینه کیفیــت ارائه 
خدمات آموزشی نیز همدان حرف های زیادی برای 
گفتن دارد. چنان که در زمینه آموزش گردشــگری 
فعالیت های بسیاری صورت گرفته در زمینه صنایع 
دســتی نیز در استان همدان کارهای شایان ذکری 

انجام شده و در حال انجام شدن است.
وی ادامه می دهد: آموزش یک بحث پایه ای اســت و سال هاست که 
ما در زمینه آموزش صنایع دســتی فعال هســتیم، چراکه آموزش یکی 
از مهمترین عواملی اســت که به وســیله آن ما می توانیم بحث توســعه 
و ترویج اشــتغال در حوزه صنایع دســتی را دنبال کنیم. سال هاســت که 
بخشی از رشته های صنایع دستی از طریق آموزش در استان همدان احیا 
شده اســت و افراد متخصصی در این زمینه تریبیت شــده اند که منجر به 
اشتغال ثابت شده اســت. در بسیاری از روستاها آموزش صنایع دستی 
به صورت ســینه به سینه انجام می پذیرد، اما با توجه به نیاز اشتغال در 
اســتان، ظرفیت های موجــود در حوزه فنی و تخصصی اســتان همدان، 
وجود اســتادان برجسته ما را بر آن داشت که برنامه جامعی از آموزش را 

در طی سال ها در حوزه صنایع دستی دنبال کنیم و 
خوشبختانه به بسیاری از اهدافی که در این زمینه 

داشتیم دست پیدا کردیم.
مالمیر می گویــد: ترویج در حــوزه مصنوعات 
چوبی به ویژه مبل و منبت سبب شده بسیاری از 
روستاهای استان به صورت فراگیر این آموزش را 
دریافــت کنند و به مرور به کانون های تولید مبل و 
منبت در شهرهای تویسرکان، مالیر و نهاوند تبدیل 
شــوند تا آن جا که امروزه ما شاهد تولید روستایی 
هستیم و این تالش چند ساله عالوه بر رونق تولید 
بحث مهاجرت معکوس در بســیاری از روســتاها 
به دنبال داشــته است. در زمینه چرم و مصنوعات 
چرمی واحدهای انگشت شــماری در سطح استان 
وجود داشــت که با آموزش هایی که انجام شــد تعــداد کارگاه های چرم 
افزایش یافت. همچنین در زمینه تراش سنگ های قیمتی با آموزش های 
مســتمر در سال های گذشــته تعداد جوانانی که به این رشته جذاب و با 
ارزش افزوده بســیار باال تمایل پیدا کردند، سبب شد این رشته نیز یکی 
از رشــته های مورد عالقه جوانان و متصل به بازار تولید باشــد. در زمینه 
سفال و سرامیک هم همواره باب آموزش باز بوده و هنرمندان برجسته ای 
در این حوزه تربیت شــده اند. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری تاکید می کند: خوشــبختانه حوزه صنایع دستی با توجه به 
این که آموزش در این حوزه نیازمند تجهیزات خیلی زیادی نیســت و به 

راحتی می توان با آموزش یک شغل تولید کرد.

معارفه مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های 
بین المللی همدان

همدان نامــه: آیین معارفــه مدیرعامل جدید 
شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان برگزار شد.
اوایل هفته جاری با حضور شــهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر همدان، با تقدیر از »حسین 
رجبیان« مدیرعامل اســبق و تشــکر از زحمات 
»بهمن طالبیان« سرپرســت پیشــین شــرکت 
نمایشگاه های همدان؛ »حمید گلی پور« به عنوان 

مدیرعامل جدید معارفه شد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری همدان، 
»عبــاس صوفی« رئیس هیئت مدیره شــرکت 
نمایشگاه ها و شهردار همدان در این آئین گفت: 
با برچیده شــدن موانع، افق روشنی پیش روی 
این شرکت هست که امیدواریم با تالش و سعی 
مدیرجدید و پرســنل این شــرکت شاهد تحقق 

اهداف توسعه در این جا باشیم.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان هم گفت: 
افتتاح نمایشــگاه بزرگ همدان عزمی راســخ و 
جدی می خواهد که شورای اسالمی شهر آمادگی 

همکاری حداکثری برای افتتاح را دارد.
»کامــران گــردان« افــزود: نمایشــگاه های 
مرغوب یکی از عوامل گردشگر پذیری در دنیای 
امروز اســت که همدان هم باید خــود را به تراز 

قابل قبول در این زمینه برساند.
گلی پور؛ مدیرعامل جدید شــرکت نمایشگاه 
های همدان نیز افتتاح نمایشگاه بزرگ همدان را 
مهمترین هدف پیش روی خود دانست و افزود: 
این مهم بــا حمایت های مدیران باالدســتی و 

همکاری همراهان امکان پذیر است.

سفر دو روزه اعضای شورای شهر به کاشان

رئیس  »رضــوان سلماســی«  همدان نامــه: 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان 
در ســفر ۲ روزه به منظور نشســت مشــترک با 
اعضای شــورای شهر کاشــان گفت: این نشست 
با هدف بهره گیری از تجربه های مدیریت شهری 
در حــوزه حفظ و باززنده ســازی بافت و بناهای 
واجد ارزش تاریخی در شهرهای همدان و کاشان، 
برگزار شد که با این اقدام ارزشی، رونق گردشگری 
و اقتصادی در شــهر همــدان را به معنای واقعی 
شاهد خواهیم بود. وی افزود: الگوسازی، کاشان 
را نجــات داد ؛ از این رو معتقدیم الگوی صحیح، 

نخستین گام در توسعه فضای شهری است. 
سلماســی توضیح داد: همدان به رغم داشتن 
ظرفیت های بســیار در حوزه میــراث فرهنگی و 

طبیعی به منظور جذب ســرمایه گذار؛ در تعریف 
کاربری برای باززنده ســازی بناهای تاریخی در 
آغاز راه اســت و نیاز به همت بیشــتری در این 

عرصه احساس می شود.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای 
شــهر همدان تاکیــد کرد: دنبال راهــکاری برای 
جذب ســرمایه گذار و تشویق شهروندان همدانی 
بــرای حفاظت و بهره برداری از خانه های تاریخی 
هستیم؛ بنابراین عالقمندیم از تجربه های موفق 

مدیریت شهری کاشان الگو بگیریم.
گفتنی اســت در این نشست نشان شهر ملی 
نســاجی توسط ابریشمی راد؛ شــهردار کاشان به 
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 

همدان اعطا شد.

تامین 2 میلیون قطعه تخم چشم زده 
فرانسوی در یک واحد فعال نهاوند

مدیــر شــیالت و امور آبزیــان ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان همدان گفت: امــروزه افزایش 
جمعیــت و نیاز به غذا در کنــار اهمیت حفاظت از 
جمعیت آبزیــان در منابع آب هــای طبیعی، آبزی 
پروری مدرن را در جهان ضروری ســاخته اســت و 
بــا توجه بــه محدودیت در تامیــن آب و همچنین 
نیــاز به اقتصادی کردن تولید ماهــی و بهره برداری 
بهینه از آب موجود در اســتخرها افزایش تولید در 
واحد ســطح امری اجتناب ناپذیراســت و با توجه 
به گسترش ســریع مزارع پرورش ماهی قزل آالی 
رنگین کمان درکشــور و نیاز روزافزون به بچه ماهی 
باکیفیت به عنوان مهمترین نهاده این فعالیت بیش 

از پیش احساس می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان، »علی دولو« افــزود: این مدیریت 
در تیرماه ســال جاری نســبت به تامین ۲ میلیون 
قطعه تخم چشــم زده فرانســوی در یک واحد فعال 
دارای پروانه حد واســط شهرستان نهاوند اقدام کرد 
که امید اســت با توســعه پرورش ماهی در آب های 
داخلی عالوه بر تامین بخشی از بچه ماهی استان و 
همچنین استان های مجاور و تولید پروتئین مرغوب 
بتــوان گامی موثر در زمینه ایجاد اشــتغال و درآمد 
در توســعه اقتصــادی منطقه برداشــت و به اهداف 
پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دست یافت. 

مریـم رازانــی
نویسنده

میــــراث
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سرایت چشمم  کاسٔه  یزا  عز

میان هردو چشمم جای پایت

از آن ترسم که غافل پا نهی تو

بپـــایت مــژگانــــم  خار  نشینــــد 

باباطاهر

سعید شهباز

رونمایی از کتاب آمادگی جسمانی در شهر کتاب

همدان نامه: با همت و کوشــش ســه نفر از 
فعالیــن تربیت بدنی در اســتان همــدان کتاب 
»آمادگی جســمانی« به رشته تحریر درآمد. این 
کتاب بــا محوریت آمادگی جســمانی و معرفی 
تمامی رشته های ورزشی آمادگی جسمانی منتشر 
شــده  و حاصل دو ســال کار و ممارست علمی و 

مرور بسیاری از کتب مربوط به این رشته است.
این کتاب در ســه بخش تنظیم شده است؛ 
بخش نخست تعریف آمادگی جسمانی، بخش 
دوم آزمون هــای آمادگی جســمانی و در بخش 
سوم رشــته های زیر مجموعه آمادگی جسمانی 

را شامل می شود.
مولفین هدف از نوشــتن این کتاب را فقدان 
منابــع علمــی در زمینــه آزمون هــای آمادگی 
جســمانی و بــه روز نبــودن همیــن منابع در 
رابطه با رشــته های جدیــدی مانند تی آر ایکس 
و بادی پامپ عنوان کردنــد.  این کتاب توانایی 

ارتباط برقــرار کردن با مخاطبین خاص خود که 
در رشته های جدید مربوط به آمادگی جسمانی  
فعالیت می کنند را نیز دارا اســت. عالوه بر این 
مخاطبین، مربیان رشــته های آمادگی جسمانی 
بــه خصــوص می توانند از این کتاب اســتفاده 
کنند. مراجعه کنندگان به باشــگاه های ورزشی 
طیف دیگری از مخاطبین این کتاب را تشکیل 
می دهند که زمینه آشــنایی تــازه واردها به این 

عرصه را به راحتی امکان پذیر می سازد.
برای تالیف این کتاب در حدود دو ســال کار 
مطالعاتی صورت گرفته است و حاصل گردآوری 
از منابــع علمی و به روز دنیا اســت و همچنین 
مشاهدات و تجربیات مولفین به صورت عملی 
در باشــگاه های ورزشــی در این کتاب انعکاس 

پیدا کرده است.
مولفیــن این کتاب تصمیــم دارند در آینده 
نزدیک رشته های معرفی شده در کتاب آمادگی 

جســمانی را به صــورت دقیق تر و موشــکافانه 
بررسی و به عالقه مندان ورزشی معرفی کنند. 

گام بعدی نویسندگان کتاب آمادگی جسمانی 
تالیــف ســه جلــد کتــاب در زمینــه تمرینات 
پلیومتریــک تمرینــات اســتقامتی و تمرینات 
اینتروال اســت که بســیار تخصصی می باشد و 

برای اولین انجام می گیرد.
کتاب آمادگی جسمانی حاصل زحمات دکتر 
پوریا حصــاری، دکتر امین کاویانی فرد و رضوان 
بختیاریــان که همگی از فعــاالن عرصه ورزش 
و تربیــت بدنی در اســتان همدان می باشــند، 
است. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه علوم 
پزشــکی و با همکاری گروه توان به طبع و نشر 

رسیده است  
جشــن رونمایــی از این کتــاب 10 مرداد از 
ســاعت 18 الی 20 در شهر کتاب واقع در میدان 

جهاد برگزار می شود.

جاده های گرم
دنبالــش دویــدم. 
قدم هایــش بلند بود و 
چادرش  گوشــه   الغر. 
را گرفتم، دریای شــب 
چادرش،  گوشــه   نبود 
وقتــی برگشــت مادر 
نبــود. مــن گم شــده 
بودم. خیابان بوعلــی مهیب بود. من در خود 

گم شده بودم.
رها شده ام گوشــه  این جاده، جاده  تهران 
به همدان، چرت و چرند آن جاســت که جاده 
می گوید بیا و آ را تا انتهای بی انتهای خودش 
می کشد. نه! هیچ جاده ای در جهان نمی گوید 

بیا. این مکر مرکب اردالن سرفراز است.
 جــاده، حاال یا همدان به تهران یا هر جای 
جهان، دل تنگ اســت از آمــدن و رفتن های 
بــی وقفه، جاده می خواهد کســی به انتخاب 
خودش دو زانو یا یله و رها بنشــیند کنارش، 
دستش را بکشد روی صورت زبر و سیاهش، 
معجون بد طعم قیر و شــن و ســنگ ریزه و 
بگوید چــه انــدازه تنهایی اش بزرگ اســت 
تا شــاید دلش کمــی گرم شــود. در این وا 
اســفای ســوز و سوگ، ســرما و غروب. این 
جاده سال هاست با خورشید قهر است. گویی 
صورتش تــاول می زند از حریــق حضورش، 

زمســتان ها ســتاره ها به بلوغ نرسیده هبوط 
می کننــد روی شــانه های این جــاده. جاده 
دل تنگ اســت و دل خســته است و دل مرده 
اســت و دل به دست باد وحشی داده است و 
باید تا روزی که تو برگردی به انتظار بنشــیند. 
گاهــی زل می زنــد تــوی چشــم هوویش، 
هواپیما که آن باالها قلندری می کند، می گوید 
بیــاورش چرا که تنهایی من بزرگ اســت اما 
نه نمی شــود چرا که جاده ی چهار میخ زمین 

است، زندانی خودش و تنهایی اش.
دکل برق، آشــفته اســت و مهمانــدار عبور 
ایــن جریان پر هیاهو. طفلــک باید بلرزد در 
زمســتان و بخار شود در تابستان تا آن المپ 
مجاور شــده در اتاق تو، هم دم و همنشینت، 

روشــن شــود، هم دمی از حبــل الورید به تو 
نزدیک تر که تا نسوزد نمی بینی اش. من شاید 
آن دکلم بی تو، بر گردنه  افسوس و فراموشی، 

در چهارراه فصل های مهاجم. شاید.
دنبالش دویدم. ترســیدم مادر نباشد، در 
جــاده نبود، همــزادش خیابان بــود که گالیه 
داشت از لگدمال شدن. دو ساله  بودم. کاش 
دو ساله می ماندم با دو دندان تازه  جوانه زده 
که داشتنش شروع اندوه بود.  هر سیاه چادری 
مادر بود، هر روســری به سری مادر بود، هر 
بغض کرده ای مادر بود. هر کودک دوســاله ای 

دست در دست مادر، من بودم.
تمــام جهان یــک روز کفش هایــی بود با 
رنــگ صورتی اجباری که تاتــی به تاتی جیغ 
می کشــید تــا مادر بیایــد و پیدایــش کند. 
مهربان باشــد و با لبخند، وااســفا که آب نبات 
چوبِی  چه دیر و چســب ناک و ســمج تمام 

می شد.
دریــغ که دیگــر نمی شــود در تنهایی هر 
جــاده ای از جهــان آب نبات چوبی به دســت 
گرفت به جرم نابخشودنی بزرگ سالی. وقتی 
مادرت گم نشــده باشــد و خودت گم نشده 
باشــی و خیابان همان خیابان باشد اما پیرتر 
و جاده  همان جاده باشد اما بی انتهاتر و دکل 

همان سرو فلزی استوار باشد و ...

پاسداشت الوند باشکوه
از علی جهان پور نویسند کتاب »شکوه الوند« تقدیر می شود

همدان نامه: دوستداران کوهستان الوند و اهالی فرهنگ روز پنجشنبه 
ســوم مردادماه در ســالن همایش های اداره کل حفاظت محیط زیست 
گردهم می آیند تا در کنار هم به پاسداشــت الوند ســرفراز و چالش ها و 
فرصت های این میراث طبیعی مانا بپردازند، در این گردهمایی  »عباس 
محمــدی« و  »محمــد بقایی ماکان« به ســخنرانی خواهنــد پرداخت، 
همچنین از »علی جهان پور« نویسنده کتاب »شکوه الوند« و پیشکسوت 
کوهنوردی اســتان تقدیر خواهد شد. سخنرانی دکتر محمد بقایی ماکان 
درباره الوند در ادبیات کالســیک خواهد بود که نتیجه سال ها پژوهش او 
در این زمینه است و پیش از این هم یک مقاله در همین زمینه از دکتر 
بقایی منتشــر شــده بود، به زودی کتابی درباره جایگاه الوند در ادبیات 
کهن منتشــر خواهد کرد. عباس محمدی؛ عضو انجمن کوهنوردان ایران، 
دیگر سخنران این گردهمایی درباره حفاظت از زیستگاه های الوند سخن 
خواهد گفت.  شــکوه الوند، کتابی مصور در زمینه الوندشناسی و معرفی 
جغرافیای تاریخی و فرهنگ مردمانه الوند نوشــته است. جهانپور پس 
از شــرح کوتاهی پیرامون پیشــینه جغرافیایی و زمین شناسی الوند و 
معرفــی نام های تاریخی این منطقه، قله های این رشــته کوه را معرفی 
کرده اســت و مشخصات و ویژگی های هر یک را شرح داده است. آب 
و هوا و چشــمه ها، دره ها، چمن زارها، غارها و گیاهان کوهســتان الوند 
را نیز بررســی کرده و دربــاره آب خیزداری الوند مطالبــی را بیان کرده 
اســت. می توان گفت کتاب جهان پور تنها مرجع تخصصی مهم در زمینه 
الوندشناســی اســت. کتاب دیگری به نام الوندکوه کــه بنیاد موقوفات 

افشار منتشر کرده است.

جهانی است بنشسته در گوشه ای
همدان نامه: آیین نکوداشت »پرویز اذکایی« 
پژوهشــگر برجســته همدانی و جشن امضا و 
رونمایــی از مجموعــه پنج جلــدی کتاب های 

ماتیکان در تهران برگزار می شود.
در ایــن برنامه کــه به همت انجمن ســرو 

ســایه فکن و با همــکاری خانه اندیشــمندان 
علوم انسانی برگزار می شود، نصرهللا پورجوادی، 
میرجالل الدین کــزازی، محمد باقری، داریوش 
رحمانیــان، بهــرام پروین گنابادی و شــروین 

وکیلی سخنرانی خواهند کرد.

آییــن نکوداشــت اســتاد پرویــز اذکایی 
سه شنبه 8 مرداد در ســالن فردوسی واقع در 
خیابان اســتاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو 

برگزار خواهد شد. 

کتاب خوانی یا کتاب خوان نمایی؟

2 دقیقه یا 76 دقیقه؟ در ایران توافقی 
بر سر سرانه مطالعه روزانه به عنوان یکی 
از شاخصه های ارزیابی توسعه و پیشرفت 
فرهنگی وجود ندارد. با این حال بسیاری 
از مراجع آماری متوســط سرانه مطالعه 
روزانه را 18 دقیقه عنوان کرده اند، که نسبت 
به ســرانه مطالعه کشــورهای پیشرفته 
جهان بسیار پایین است و نشان می دهد 
مطالعه کتــاب در ایران یک امر فرهنگی 
و ارزش محسوب نمی شود. اما در دنیای 
شــبکه های اجتماعی مجازی حکایت از 
قرار دیگری اســت. در میان کاربران این 
شبکه ها افراد زیادی هستند که در راستای 
ترویــج فرهنگ کتــاب و کتاب خوانی با 
انجام کارهای جالب اقدام به معرفی کتاب 
و ترویج فرهنگ کتاب خوانی می کنند. بد 
نیست نمونه هایی از این حرکت فرهنگی 

را با هم مرور کنیم:
الف: 21 ســاله، سوررئالیســت، این 
ریلیشن شیپ، موزیک، اگه فالوبک ندی 
آنفالو میشی: یک معرفی مختصر از کتی 
کتابی. جدیدترین پســت اینستاگرامی 
او مجموعه عکسی اســت از او در یکی از 

فروشگاه های کتاب به این شرح: 
عکــس نخســت؛ کتی ایســتاده در 
مقابل قفسه کتاب ادبیات جهان، در حال 
بیرون کشــیدن کتاب »بیگانه آلبرکامو« 
از ردیف داســتان های فرانسوی. عکس 
دوم؛ کتــی نشســته بــر روی نیمکــت 
چوبی در کنــار چراغ مطالعه ای بســیار 
زیبــا، در حــال ورق زدن کتــاب »گندم 
نوشته م.مودب پور«. عکس سوم؛ کتی 
مشغول بحث پیرامون کتاب »پیش از تو 
اثر جوجو مویز« و پیشنهاد آن به یکی از 
دوستانش. عکس چهارم؛ کتی پریشان، 
غرق در بحر مکاشفه »غزلیات شمس«. 
عکس پنجم؛ کتــی در حال نت برداری 
از کتاب »ما چرا ما شــدیم؟ دکتر صادق 
زیبا کالم«. و اما عکس ششــم؛ کتی با 
تعدادی دستبند و پیکسل و جا سوئیچی 
در دست همراه با دوستای عشقولی، یه 

روز خوب تو کتاب فروشی.
از دیگــر افراد فعــال در زمینه ترویج 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی ســعید دانا 
اســت، او در صفحــه فیس بــوک خود 
را این گونــه معرفی کــرده: عالقه مند به 

موسیقی، عکس و کتاب.
یکی از پست های اخیر سعید دانا در 
باب نقد و معرفی مجموعه شعر یکی از 
دوســتان جان اوست. عکس، مربوط به 
طرح جلد کتاب مذکور و در تفسیر عکس 
نوشته شده است: »دنیای امروز نیازمند 
تغییــر و تحــول در عرصــه ی محتوای 
فرهنگی است. کتاب اگر نتواند محتوایی 
کاربردی برای مخاطب فراهم کند، چگونه 
می شــود یوزفول مدیایی باشــد در این 
عرصه. چگونه می توان کتاب های شاعر 
نایف اســتایلی)منظور همان چاقوکش( 
چون م. امیــد را روی میز مطالعه جوان 
امــروزی گذاشــت و از او انتظــار تعالی 
داشــت. کتاب باید در خود درد و دغدغه 

مخاطب امروز را پرزنت کند.
فــرا از ســیل بــی امــان کتاب های 
چیپ که این روزها از نشــرهای مختلف 
راهــی کالچر انــد آرت مارکت شــده و 
آن را مســموم می کنــد، کتاب هایی نیز 
هســتند که می توان به عنوان بخشــی 
از ادبیــات کارآمــد روز بر آن هــا تاکید 
نهاد. کتاب شــعر دوســت جانم، ع... .ر 
یکــی از مجموعه هایی اســت که به جد 
می توان آن را با چشــم بســته به عموم 
مخاطبان پرفشــنال کتاب و به خصوص 
شــعر امروز توصیه کرد. در ادامه یکی از 
شــعرهای زیبای این مجموعه با صدای 
خودم و قطعه 3 سونات موتزارت تقدیم 

حضورتان می شود.
»جوجه ای نشست/ گربه او را خورد/ 
آه ... آه/ از بــرای او/ گریه ای بکن/ آه ... 
آه/ جوجه مرا گربه برده است/ آه ... آه/ 
و لعنت بر پــدر کله زردی که به گربه ها/ 

مجوز تردد قانونی داد/ آه ........ آه«
در کنــار کتــی کتابی و ســعید دانا، 
دکتر عزت نیز از جمله دوســتانی است 
که به جد در بحث معرفی کتاب فعالیت 
می کند، دکتر عزت فهرست بلند باالیی از 
پست های معرفی کتاب در صفحه غنی و 
پربار اینستاگرام خود دارند. روش ایشان 
معرفی کتــاب با تکیه بــر ویژگی های 
مخاطــب خاص کتاب مورد نظر اســت. 
یکی از پســت های اخیــر دکتر بریده ای 
اســت از کتاب »جای خالی سلوچ« اثر 
فاخر نویســنده گرانقــدر، محمود دولت 
آبادی. در  شــرح عکس نوشــته شده: 

»جای خالی ســلوچ، برای آنان که عشق 
را در البالی کتاب ها جستجو می کنند.

 برای آنان که برای عشق جنگیده اند 
و به دنبال همذات پنــداری با بدیل های 
خود در دنیای خیال نویســندگان بزرگ 
هســتند. جای خالــی ســلوچ یکی از 
فاخرترین نمونه داســتان های عاشقانه 
ادبیــات ایران و جهان اســت که هر فرد 
کتاب خوانــی باید برای یــک بار هم که 

شده آن را با جان و دل و سر بخواند«.
دلســوزان فرهنگ و هنــر در عرصه 
اینســتاگرام به کتی کتابی و سعید دانا، 
دکتــر عزت محدود نمی شــود. ایشــان 
و ســایر دوستان به واســطه پست های 
جــذاب اینستاگرامی شــان، روزانه خیل 
عظیمی از افراد را راهی کتاب فروشــی ها 
می کننــد. افرادی که در تقاضاهایشــان 
تنهــا کتــاب ویــژه ای را می خواهند که 
در فــالن صفحه اینســتاگرام در ترکیب 
وسوسه انگیزی از عکس و تفسیر معرفی 

شده است.
 گاهی ایشــان کتاب هایــی را تقاضا 
می کنند که برای فهمشان باید مجموعه 
کتاب هــای دیگــری را نیــز بــه عنوان 
پیش نیــاز مطالعه کــرد و اما ایشــان 
تنها همان کتاب پر آوازه اینســتاگرامی 
مجــاورت  در  ایشــان  می خواهنــد.  را 
قفســه های کتــاب، دقایــق خــوش و 
پرباری را با عکس های ســلفی بســیار 

سپری می کنند. ایشان ...
گرچه تصور بر این اســت که افراد در 
اینستاگرام تالش دارند، من ایده آلشان را 
به نمایش بگذارند، جای خوشحالی است 
که کتاب نقش مهــم و تعیین کننده ای 
در ایده آل های شخصیتی این افراد دارد، 
اما سوال این است: این نوع بروز ایده آل 
شــخصیتی، این نما و نمودها و در کالم 
آخر این کتاب نمایی و کتاب خوان نمایی ها 

سر به چه سویی دارد؟
فرآیند تبدیل کتاب به کاالی لوکس 
و تزئینی شاید یکی از جواب های تامل 
برانگیز این سوال باشد که در آن محتوا 
در درجه چندم اهمیــت قرار می گیرد و 
کتــاب بیش و پیش از خوانده شــدن، 
به نمایش گذاشــته می شــود. استمرار 
این فرآینــد دلگزا و تاســف بار خواهد 
بود، اگر در خالل انقالبی مخملی و نرم، 
فستیوال های پر زرق و برق کتاب نمایی 
جایگزین فرهنــگ کتاب و کتاب خوانی 

شوند.

ابونصر فارابی و موسیقی 

در فاصله قرن ســوم  
تــا قرن دهــم هجری، 
رســاله های  و  کتــب 
مختلفی،  موســیقیایی 
به وســیله دانشمندان و 
به  ایرانی،  موسیقیدانان 
رشــته تحریر و نگارش 
در آمده اســت. فارابی کــه در علوم مختلف و به 
خصــوص در موســیقی، چه در عرصــه عملی و 
چــه در عرصه نظری آن تســلط کاملی داشــت، 
یکــی از بزرگ ترین دانشــمندان این عرصه بود. 
کتاب »موســیقی کبیر« وی به تبیین و تشریح 
موســیقی نظری ایران، می پردازد که با گذشــت 
قرن هــا از تدوین و نــگارش آن، هنــوز یکی از 
مهم ترین و مفیدترین کتب موسیقیایی ایرانی در 

قرون وسطی، به شمار می آید.
ابونصــر محمد بن محمــد فارابی متولد  260 
قمری در فاراب و درگذشته 33۹ قمری  در دمشق 
سوریه؛ در علم، فلســفه، منطق، جامعه شناسی، 
پزشــکی، ریاضیات و موسیقی تخصص داشت. 
بیشــترین آثــار او در زمینــه فلســفه، منطــق، 
جامعه شناســی و همچنین دانشنامه نویسی بود. 
فارابی شرح های ارزشمندی بر آثار ارسطو نگاشته 

و به سبب همین او را معلم ثانی خوانده اند. 
فارابی با موســیقی یونانــی، ایرانی،  چینی و 
عرب آشــنایی کامل داشت و سعی کرد که بتواند 
هنر موســیقی ایران را با هویتی نو، در چهارچوب 

فرهنگ ایرانی به مردم بشناساند.
فارابی در دورانی زندگی می کرد که موسیقی و 
به خصوص موسیقی سازی دچار زوال شده بود 
و موسیقی بیشــتر به صورت آوازی در این زمان 
دیده می شــود. دکتر مهدی برکشلی می نویسد:  
»آن چه که مســلم است در عصر فارابی موسیقی 
از نظــر کمیت رو به انحطاط بــود و آالت متنوع 
موســیقی مورد عمل از میان رفته و معدودی از 
آن ها برجای مانده بوده است. چه اسالم بر خالف 
مسیحیت روی خوشی به موسیقی نشان نداد«.

فارابی با مهارتی که در موسیقی داشت کوشش 
کرد،  با انتخاب ساز تنبور خراسانی به عنوان نماد 
یک ســاز ایرانی، قطعاتی را روی ساز اجرا کند که 
تقلید آن به وســیله خواننده ها امکان پذیر نباشد 
تا بتواند بار دیگر توانایی های موســیقی سازی را 
در کنار موسیقی آوازی آن دوران که اغلب ابتدایی 

و بیشــتر کاربــرد 
داشــت،  مذهبی 
احیا کنــد. فارابی 
با شناخت کامل از 
موسیقی یونانیان، 
گام  دارای  کــه 
پایین رونده بودند، 
به  ویــژه ای  توجه 
موسیقی ایرانی که 

اغلب گام های آن باال رونده اســت، نمود و طرح 
جدید در پرده بندی ســاز تنبــور آن زمان )دوتار 
فعلــی(، به وجــود آورد که  باعــث انقالب نو در 

موسیقی ایران و عرب شد. 
فارابــی فواصــل اصلی چــون طنینی)پرده(؛ 
مجنب )ربع پــرده(؛ بقیه )نیم پرده(، ذی االربع 
)فاصله چهــارم(، ذی الخمــس )فاصله پنجم(، 
ذی الــکل )فاصلــه اکتــاو( را  به همراه شــرح 
مالیمت های موســیقی، به خوبی در ســاز تنبور 
بررســی و تشریح می کند.  در همان دوران متاثر 
از تالش های او، گونه ای از شعر با مضمون پردازی 
نــو، در جامعه رشــد می کند که بــه دلیل فراگیر 
شدن این شــکل از شعر در پیوند با موسیقی به 

آن »شهرآشوب« اطالق می شود.
فارابی با اندیشــه های موسیقیایی خود از سه 
گونه موســیقی ســخن می گوید : 1- موسیقی 
نشــاط انگیز،  که در ما احســاس خوشایندی را 
پدیــد می آورد و بــرای هنگام اســتراحت و رفع 
خســتگی به کار می رود. 2- موسیقی احساس 
انگیز که عواطف ما را بیدار می کند.3 - موسیقی 
خیال انگیز، که قــوه تصور ما را تحریک می کند 
به ویژه همراه با آواز باشــد. اگرچه از موســیقی 
عملی دوران فارابی نشــانی در دســت نیســت، 
اما از نوشــته های باقیمانده می توان دریافت که 
موسیقی اندیشمندانه،  مورد توجه موسیقیدانان 

و به خصوص فارابی، بوده است.
فارابی در کتاب موسیقی کبیر، به تمام اجزای 
هنــر موســیقی در دو عرصه نظــری و عملی آن 
می پردازد. تعریف آواز، اختالف موسیقی عملی و 
نظری، دسته بندی آوازها، پیدایش آالت موسیقی، 
صــوت در موســیقی،  زیــر و بمــی و فواصل در 
موسیقی،  انواع کشش ها، اصوات مالیم و نامالیم، 
ســازهای مشهور آن دوره، زمان و وزن )ریتم ( در 
موســیقی،  محاسبات ریاضی و نظری پرده بندی 
ساز تنبور خراسانی، از نمونه هایی است که در کتاب 
به صورت گسترده به آن پرداخته می شود. آشنایی 
با تئوری نظری موســیقی ایرانی، می تواند کمک 
شایانی به آفرینش آثار موسیقیایی جدی و فاخر  
کند و بدین جهت مطالعــه و پژوهش و واکاوی 
این آثار و به خصوص کتاب موسیقی کبیر، اهمیت 
ویژه ای بــرای هنرمندانی که در عرصه موســیقی 

ایرانی فعالیت می کنند، دارد.

موسیقی

علی پاشا رجبلو
مدرس موسیقی

فروغ رستگار

احسان فکا
نویسنده

محیط زیست

داستانک

کافه کتاب

رونمایــی
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