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علی هژبری در گفتگو با الوند: 

بزرگترین چالش ثبت جهانی 
محوطه ها سازمان است!

آرایش انتخاباتی در استان همدان و سراسر کشور به طور رسمی کلید خورد

وقِت اصولگرایی! 

کتاب سال شعر الوند

جایزه ای با نام همدان
 و به گستردگی ایران

8 محمد صارمی شهاب

تهران- تحریریۀ الوند: مدتی 
پیش اعضای ستاد انتخابات 
همدان برای یازدهمین دوره 
انتخابــات مجلس شــورای 
اســامی و نخســتین میان 
دوره ای پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری معرفی شدند؛ 
ایــن انتخابات طبــق تقویم 
سیاسی کشور قرار است در اسفند ماه برگزار می شود.

حاشیه های مثبت و منفی ، فرزندان توأمان انتخابات 
در سراســر جهــان هســتند، حاشــیه های منفی از 
بی اخاقی ها و تهمت ها ســر بر می آورد و حاشیه های 
مثبــت از حضور دموکراتیک مردم برای نشــان دادن 
اینکه می خواهند برای سرنوشت شان تصمیم فردی 

و اجتماعی بگیرند. 
اگر نیک دقت کنیم، در ادبیات سیاسی کشور طی چند 
سال گذشته گزاره های مختلفی از همنشینی »آرایش« 
در معنای »صف آرایی و نظم« با گزاره های دیگر تولید 
شــده اســت،  گزاره هایی مانند آرایش جنگ، آرایش 
نبرد سیاسی، آرایش نیروهای خودی، آرایش دشمن، 
آرایش نهادهای انقابی، آرایش نیروهای غیر خودی، 
آرایــش اصاح طلب ها، آرایــش اصول گراها، آرایش 
جنگ اقتصادی و ... امروز هم »آرایش انتخابات« به 

این تعابیر و گزاره ها افزوده شده است. 
این سال ها تمام این گزاره ها را بسیار از زبان تحلیلگران 
سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ شنیده ایم و زین 
پس هم خواهیم شنید؛ اما از ماه های آینده »آرایش 
انتخابات« را بسیار بیشتر خواهید شنید یا مصادیقش 

را خواهید دید.  

رویای نمایندگی و احساس تکلیف! ��
رویــای نمایندگی، رویــای جذابی ســت، البته این 
تصویری است که مردم از نمایندگی دارند، آن ها تصور 
و تصویری که از شغل نمایندگی مجلس دارند، تصوری 
اســت که در عمل، تلفیق اختیارات ســران سه قوا را 
می طلبــد! یعنی گمان می کنند حوزه فعالیت نماینده 
از پیداکردن شغل برای فرزند رای دهندگان تا آسفالت 
معابر، آوردن کارخانه به شهر، عوض کردن مدیر کم کار 
و ... اســت، در صورتی که در واقعیت اینگونه نیست، و 
اتفاقًا همین مطالبات غیر مرتبط با شــغل نمایندگی 
هم، اســبابی را فراهم کرده که نمایندگان برای ایجاد 
رضایت در حوزه انتخابیه، به تمام این موارد با رای زنی 
وارد شــوند و اعام نظر کنند و حضور داشــته باشند؛ 
در صورتی که حوزۀ شــغلی آن ها صرفًا در بخش های 

تقنینی ن نظارتی ست. 
بــه تعبیــر دیگــر؛ باید بــه مــردم گفــت نمایندۀ 
مجلس شدن، کار ســهل  الممتنعی است؛ یعنی ساده 
می نماید، اما در عمل بســیار ســخت است؛ ظاهرش 
این اســت که شــما می روید ثبت نام می کنید، بعد 
هــم احــراز هویت و صاحیت می شــوید، ســپس 
شــروع می کنید با مدلی که به آن اعتقاد دارید، تفکر 
و برنامه هایتان را تشــریح کردن؛ مردم هم یا تو را بر 
می گزینند یا بر نمی گزینند؛ اگر برگزیدند که می روید 

و عضوی از اعضای قوۀ مقننه می شــوید، 
قانون می نویســید، بازنگــری و تصحیح 
می کنید، نظارت بر اجــرای دقیق قوانین 
دارید و ... ؛ اگر هم بر نگزینند بازمی گردید 
به همان کاری که قبًا داشتید. این ظاهر 

سادۀ قضیه ست.  اما آیا واقعًا موضوع به 
همین راحتی ست؟! پاسخ منفی ست! 

نه خیر موضوع به این راحتی ها نیست! نه 
»اصل« کار به این راحتی است )از نوشتن 
قانون تا نظارت بر اجرای صحیح آن( و نه 
»فرع« کار؛ چه بســا که اساسًا فرع کار، 
سخت تر از اصلش است؛ فرعش یعنی 
همــان که از دخالــت در امور قوای دیگر 
اعم از دولت و دســتگاه قضاست گرفته 
تا تاش بــرای انتصاب های بخشــدار 
تــا فرماندار منتســب و ... ســخت تر از 
اصل قضیه اســت و در واقع بخش قابل 
توجهی از اینکه برخی در چنین مواقعی 
دچار »احســاس تکلیف« برای حضور 
در انتخابات می شــوند یــا دیگرانی که 
به عــده ای حِس »احســاس تکلیف« 
تزریق می کنند  به خاطر همین فرِع کاِر 

نمایندگی است نه اصل کار نمایندگی!

ســالی آبســتِن دیالکتیک اخالق و  ��
بی اخالقی

امسال هم مانند تمام ادوار دیگر انتخابات 
مجلس در کشــور و در اســتان همدان؛ سالی ست که 
انتخاباتی در آن برگزار خواهد شد، سال های اینچنینی 
آبســتن رخدادهای عجیب و غریب بســیاری است، 
عجیــب و غریــب از این بابت کــه نماینده های فعلی 
مجلس که در سر حضور دورۀ بعدی را می پرورند، تاش 
برای بیشــتر دیده شــدن دارند و افرادی که به تازگی 
نامزد حضور در این ماراتن سیاســی شده اند، عاقمند 
به ِبَرندسازی و سپس رسیدن به صندلی سبز هستند 
و هر کدام برای هدف شــان تــاش می کنند.  این دو 
مسیر؛ اگرچه در ظاهر موازی هم هستند و تداخلی با 
هم ندارند، اما فضایی دیالکتیکی ایجاد می کنند که در 
برخی مواقع حتی به بی اخاقی های زیادی می انجامد. 
بی اخاقی هایی که آخر شــاهنامه را نافرجام می کند و 
اسفندیارهای مغموم می مانند و سهراب های زخمِی بی 
نوشــدارو؛ نمونه هایش در همین همدان در دوره های 

پیش به کرات رخ داده است. 

استراتژی نماینده های فعلی؛ دورخیز برای قبا و ردای  ��
دورۀ بعد

نماینده های فعلی مجلس شورای اسامی اما؛ اگرچه 
همیشــه در حوزه های انتخابیۀ خود حضور داشــته و 
تاش می کنند با مردم، ارتباط داشــته باشند؛ اما این 
روزها بر اساس تجربه ای که دارند، حرف هایی می زنند 

که بیش از گذشته آن ها را بر سر زبان ها بیاندازد. 
اگر دقت کرده باشید نماینده های فعلی از اواخر سال 

گذشته بیش از پیش سعی در حضور حداکثری بین  
مــردم را دارند، بیش از پیش اعام نظر می کنند، در 
فضای مجازی حضور بیشــتر دارند، خبرهای شــان 
بیشــتر دست به دست می شــود، نطق های آتشین 
دارند و ســفرهای اســتانی انجام می دهند.  این ها 
هیچکــدام نه خــاف قانون اســت، نه عــرف و نه 
شــرع، اما مردم باید بدانند که نمایندگان چرا اینقدر 
حرف های شــان و تاش های شان در این مدت زمان 

بیشتر شده است.
 مردم باید بدانند همکنون همان بزنگاهی اســت که 
می توانند ســوال های خود را با دقت بیشتری مطرح 
کنند و اگر به پاســخ نرسیدند رای خود را به گزینه ای 
بدهنــد که به مطالبه گری پاســخ می دهد؛ به همین 
اعتبار می شود – خطاب به مردم - گفت دقیقًا همین 
االن زمان مطالبه گری است، به قول شاعر »هر ناله که 
داری بکن ای عاشــق شیدا/جایی که کند نالۀ عاشق 

اثر، اینجاست!«. 
االن همان زمانی ست که باید بیش از هر زمان دیگری 
مطالبه کرد، اصل مطالبه گری از نماینده مجلس این 
اســت که بخواهیــم در حوزه قانون چــه کرده اند که 
حوزه انتخابیه شــان تحولی در حوزه ســرمایه گذاری 
پیــدا کند؟ یا چه کرده اند که عدالت در تمام بخش ها 
حضور بیشتری در زندگی شهروندان داشته باشد؟ یا 
چه قوانینی برای تسهیل زندگی اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و ... مردم وضع و یا تصحیح کرده اند؟ چقدر 
در صحن علنی در مورد موضوعات مطرح شده موافق 

و مخالف صحبت کرده انــد؟ چقدر در صحن علنی و 
در کمیســیون ها چانه زنی بر ســر قوانین داشته اند؟ 
آیا در این دوره 4 ســاله، در کارنامۀ مجلس و در بین 
290 نفــر جزو 40 نمایندۀ فعال بوده اند؟ در ســه ماه 
اخیــر چند بار در مجلس به عنــوان موافق و مخالف 
طــرح یا الیحه ای صحبت کرده اند؟ چقدر در مجلس 
بــه عنوان یک نمایندۀ با تجربــه و فعال از آن ها نام 

برده می شود؟ 
این ها و هزاران موضوع دیگر در حوزه قانون گذاری که 
برای مردم مصائبی ایجاد کرده جزو مواردی است که 

باید مورد سوال و مطالبه گری قرار گیرد.

مطالبات فرعی ��
 اما امروز اگرچه مطالبات فرعی؛ همان درخواست هایی 
اســت که مجلس و نمایندگان را از اصول کار به فروع 
کار دعوت می کند، و همان مطالباتی است که نماینده 
را ترغیب می کند که احتمااًل در کار اســتاندار دخالت 
کند، در انتصابات دخالت کند، در برخی اموری که در 
ســاختار قانونی وظیفه ای برای او تعریف نشده وارد 
شــود و از کار اصلی خود وا بماند؛ اما درســت همین 
ماه هاست که وقت پرسیدن این سواالت فرعی  است!
باید بپرســیم در فرعیــات کار نمایندگی چه کردید که 
هلدینگ های بــزرگ اقتصادی در دولــت در همدان 
ســرمایه گذاری کنند؟ کارخانه های بزرگ بسازند؛ چه 
کردید برای تشــویق حضور ســرمایه گذارهای بخش 
خصوصی و معرفی آن ها به استان؟ بپرسید و بپرسیم 

شســتا، بنیاد مســتضعفان، بنیاد برکت، 
هلدینگ های وابســته به بانک های بزرگ 
دولتــی و دیگر گروه هــای مهم اقتصادی 
دولتی و خصولتــی در همدان چه کردند؟ 
شما به عنوان نماینده چقدر برای گسترش 
زیرساخت ها به وزارتخانه ها و وزرا فشار 
آورده اید که حوزه انتخابیۀ شــما سامان 

بهتری بگیرد؟

مردم استان همدان آگاه باشید! ��
مــا فقط یک رســانه ایم، رســانه ای که 
تاش می کند در تکثیــر آگاهی کمک 
کند. ما به عنوان رسانه، و مردم همدان 
به عنــوان آحــاد جامعــه می دانیم و 
می دانند که در شرایط فعلی با مشکات 
اقتصــادی که به مثابــه جنگی در حال 
تحمیل شدن به کشور است، باید مراقب 
زیست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی مان باشیم؛ اما سواالت خود را 
هم بپرســیم و مطالبه گری های خود را 
داشته باشیم. نماینده نیاید حرف هایی 
بزند که در حوزه وظایفش نیست! نیاید 
حرف هایــی بزند که اساســًا می داند از 

عهدۀ انجام آن بر نمی آید.  
همه می دانیم تحریم و فشار، فقط یک 
بخش از گرفتاری امروز ماست، بخش 
دیگر را بی تعهدی در اداره کشــور است، 
ایــن بی تعهدی و پول های آغشــته به نفــت را که از 
طریق آقایان به خانواده های شان رسیده می توانید در 
مراسم های مختلط اعوان و انصار )دختران و پسران( 
برخی از آقایان در اینســتاگرام ببینید؛ این پول ها از 
کجا آمده؟ از زحمت و کارگری؟ از کد یمین؟ از عرق 
جبین؟ خیر این ها از همان پول هایی آمده که آغشته 
به البی کاری است؛ از جاهایی آمده که پول ها حساب 
و کتــاب دقیق ندارد؛ از جاهایــی آمده که بی تقوایی 
ریشه دوانده؛ اگر پشت میزها و صندلی های صدارت 
و وزارت و معاونت و وکالت و ... خبرهایی نبود؛ اینقدر 
بی اخاقی برای رسیدن به میزها وجود نداشت! اگر 
نبود اینقــدر بی تقوایی برای اخذ یک ســمت وجود 
نداشــت! داشت؟ بنابراین مردم در این چند ماه باید 
تا می توانند سوال بپرسند، سوال هایی که شفافیت در 

تمام بخش ها را طلب کند.

شانس چه جریانی بیشتر است؟ ��
انتخابات مجلس و ریاســت جمهــوری در برخی از 
دوره هــا تاثیراتی بر هم می گذارند، مثــًا دوره ای از 
انتخابات مجلس که پس از روی کارآمدن 4 ســاله 
نخســت دولت ها باشــد؛ اغلب آن مجلس همسو با 
دولت خواهد شــد؛ لیست هایی که نامزدها به عنوان 
حامــی دولت می بندنــد و خود را همســو با دولت 
معرفی می کنند، در این دوره ها رای خوبی می آورند. 
اما انتخابات بعدی که ششمین سال دولت می شود؛ 
اغلب افرادی رای می آورند که منتقد دولت باشــند. 

یا دســت کم در انتخابات؛ حامیان دولت نمی توانند 
اکثریــت مجلس را در جذب آرا داشــته باشــند، در 
بدترین حالت صندلی های مجلس به صورت مساوی 
بین موافقان و مخالفان دولت تقسیم می شود. این 
دوره از انتخابات هم روزگار؛ روزگار اصولگراهاست؛ به 

همین اعتبار باید گفت: وقت اصولگرایی ست!
 عملکرد دولت در اقتصاد بیشتر انتقادها را به سمت 
خود متوجه کرده اســت، مردم بــه دالیل اقتصادی، 
معیشت شــان درگیر مصائب فراوانی اســت، در این 
شرایط فرصت برای شعارهای اصولگراها مهیاست. 

از طرف دیگر وقتی )بر حســب احتمال( مشــارکت 
عمومی برای رای دهی پایین می آید اتفاقات دیگری 
هــم می افتد که یکــی از نمایندگان ســابق مجلس 
)حمید رسایی( آن را اینگونه توضیح می دهد: »آقای 
هاشــمی )مرحوم هاشــمی رفســنجانی( پیش از 
این انتخابات می گفت وقتی مشــارکت باال می رود 
خروجی صندوق از دست ما درمیاد! اگر ما مشارکت 
را معمولی نگه داریم همین متدینین و حزب اللهی ها 
بیایند و با یک گوشــه چشم اشاره کنیم به چه کسی 
رأی دهیــد بــه آن رأی می دهنــد؛ در انتخابات ٧٦ 
این بیماری آقای هاشــمی به طیف اصولگرایان هم 
ســرایت کرد! این طیف دیدند وقتی انتخابات برگزار 
می شود مشارکت مردم باال می رود. فضا طوری بود که 
حاکمیت، نظرش آقای ناطق است و مردم به نوعی نه 
گفتند به حاکمیت. بعد اصولگراها گفتند اگر مشارکت 
باال رود از صندوق چیزی درمی آید که ما نمی خواهیم! 
پس باید تاش بکنیم مشــارکت پایین باشــد، اگر 

مشارکت پایین باشد ما برنده ایم.«
امســال با این اتفاقاتی که در بهــار نکویش رخ داده 
اســت! احتمااًل برای طیف اصولگرا ســالی موفق در 
حوزه انتخابــات خواهد بود. در اســتان همدان هم 
اگرچه همیشه و در تمام دوره ها اصولگراها کرسی های 
قابــل توجهی از مجمع نمایندگان اســتان را به خود 
اختصــاص داده بودند امــا در انتخابات این دوره، به 
احتمال زیاد اکثریت با اصولگراها خواهد بود. به بیان 
دیگر، لیســت اصولگراها از لیســت اصاح طلب ها و 

اعتدالیون شرایط بسیار بهتری خواهد داشت. 
فقط می ماند اینکه؛ لطفا کســانی احســاس تکلیف 
کننــد برای حضــور در انتخابات، و لطفًا کســانی که 
»احساِس تکلیف« این افراد را بر می انگیزانند، روزگار 
سپری شدۀ این مردم گرفتار را درک کنند، برخودشان 
حال شــان با رانت و رانتخوار اینگونه نباشد که شاعر 
می فرمایــد: »حالم چو دلیری اســت که از بخت بد 
خویش/ در لشکر دشمن پسری داشته باشد!«. لطفا 
در لشگر دشمن؛ پسر نداشته باشند! که به خاطرش 
بخواهند کوتاه بیایند. االن نمونه ای در دســت نیست 
و مصداقی نداریم؛ اما در برخی مواقع شاهد هستیم 
که افراد به اندازۀ کافی دلیری و شــجاعت و توانایی 
و ... دارند، اما از بخت بد، در لشــکر دشــمن یکی از 
نزدیکان شان گیر افتاده است! حاال یا با هماهنگی یا 
بی هماهنگــی! یا با اطاع یا بی اطاع! اما به هر حال 
می ماننــد بین دوراهی دین و دنیا! دوراهی حب دنیا 
و اجر آخرت! و آن وقت است که کار سخت می شود! 

کلید خورد کشور به طور رسمی  آرایش انتخاباتی در استان همدان و سراسر 

وقِت اصولگرایی!
حسن گوهرپور 

  روزنامه نگار
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اجرایی شدن سند اطالع رسانی 
استان همدان برای نخستین بار 

در کشور 
عمومی هــا  روابــط 
محوری ترین حوزه در یک 
دســتگاه اجرایی هســتند 
و روابــط عمومــی نقــش 
مهمی در بیشــبرد اهداف و 
موفقیت یک دستگاه دارند؛ 
اگرچه در برخی نقاط ضعف 
وجــود دارد؛ اما مــا روز به 
روز شــاهد پیشرفت و ارتقا 
ســطح دانش روابط عمومی های استان هستیم 
و در همین راســتا کالس هــای ضمن خدمت نیز 
بــا محوریت حوزه روابط عمومی برای کارکنان این 

حوزه برگزار شده است.

سنداطالع رسانی استان همدان ��
سنداطالع رســانی اســتان همدان برای نخستین 
بار در کشــور اجرایی شده که می تواند الگویی برای 
دیگر استان ها در راستای تقویت حوزه اطالع رسانی 

باشد.
اســتاندار محترم بر توســعه روند اطالع رسانی در 
استان تاکید زیادی دارد و سند اطالع رسانی باعث 

تحرک در حوزه اطالع رسانی استان می شود. 

ارزیابی روابط عمومی ها ��
هــدف از ارزیابــی روابط عمومی هــا ایجاد رقابت 
و انگیــزه بیــن روابط عمومی ها بــا هدف تقویت 
اطالع رسانی در استان همدان است بر اساس طرح 
ســاماندهی و ارزیابی روابط عمومی های اســتان 
همدان ارزیابی عملکرد روابط عمومی های استان 

در گروه های اختصاصی انجام می شود.

فضای مجازی ��
فضای مجازی تاثیر گذاری زیادی در سطح جامعه 
دارد و حتــی در بســیاری از جاها از رســانه های 
گفتاری و شنیداری و مکتوب تاثیرگذاری بیشتری 
دارد و باید از این فضا به شــیوه درست و بر اساس 
برنامه ریزی و با اســتفاده از نظرات کارشناســان 
اســتفاده کرد. اما با وجود فضای مجازی همچنان 
اولویت مــا در ارتباط بــا رســانه ها خبرگزاری ها، 
روزنامه ها، نشــریات محلی و رســانه های دارای 

مجوز هستند.

شورای هماهنگی روابط عمومی استان ��
شورای هماهنگی روابط عمومی استان دارای هیات 

رئیسه است و برنامه های مختلفی دارد. 
 در ایــن شــورا طرح ســاماندهی و ارزیابی روابط 
عمومی ها پیگیری  شــد و جلســات متعددی در 
زمینه های مختلف برگزار می شــود. برای بررسی 
مشــکالت و حل آن هــا تالش های زیــادی باید 
صورت گیرد اما باید گفت که برخی مشــکالت در 
روابط عمومی های استان همدان ساختاری است 
که باید رفع شود و این نیازمند همکاری و همراهی 

فعاالن حوزه کاری روابط عمومی است.

آموزش روابط عمومی ها در اولویت ��
بحــث آمــوزش همیشــه و در تمــام ســطوح 
فعالیت های انسانی ضرورت به حساب می آید. در 
کار ما هم آموزش روابط عمومی ها در اولویت است 
و از ســال گذشته دوره های آموزش ضمن خدمت 
برای مدیران و کارشناســان روابط عمومی ها برگزار 
شــد و این دوره ها امسال نیز با موضوعات جدید و 

تخصصی تر تداوم خواهد داشت.
عالوه بر مرکز استان، فعال کردن روابط عمومی های 
شهرســتان ها نیــز در اولویت قــرار دارد و در حال 
حاضر روابط عمومی مالیر، اســدآباد، تویسرکان و 
کبودرآهنگ جزو فعال تریــن روابط عمومی های 

شهرستان های استان هستند.

اضالع اطالع رسانی ��
روابط عمومی باید برخی از موارد را سرلوحه کارش 
قرار دهد، اساســًا همه به این معتقدیم که مدیر، 
روابط عمومی و رســانه ســه ضلع اطالع رســانی 
هســتند، با وجود تحریم هــای ظالمانه آمریکا در 
شــرایط فعلی همدلی و اتحاد، امید بخشــی به 
جامعه و پرهیز از حاشــیه سازی باید از مهمترین 
رسالت و اهداف رسانه و روابط عمومی ها باشد. در 
همین زمینه هم البته باید گفت رسانه های استان 
همدان از بهترین ها در کشــور هستند همدان جزو 
معدود استان های کشور است که سه روزنامه در آن 
منتشــر می شود و در مجموع رسانه های همدان از 
بی حاشیه ترین و بهترین رسانه های کشور هستند. 
تشکیل مجمع عمومی روابط عمومی شهرستان ها 
با حضور فرمانداران و دیدار با اصحاب رســانه هم 
موضوع دیگری اســت کــه ما بــه آن توجه ویژه 
داشــته ایم؛ اختصاص برنامه کارشناسی »همدان 
و توســعه« صداوسیما به حوزه روابط عمومی ها و 
برگزاری همایش روابط عمومی های استان همدان 
توســط بخش خصوصی از دیگر برنامه های مورد 
توجه ما اســت. یک نکته دیگر هم قابل ذکر است 
که ما برگزاری دوره ضمن خدمت روابط عمومی ها 
با موضوع اهمیت اطالع رســانی در بحران، بازدید 
از دفاتر رســانه ها در مرکز اســتان و شهرستان ها 
و اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشــی و تقدیر از 
پیشکسوتان را از جمله برنامه هایی قرار دادیم که در 

روز و هفته روابط عمومی به آن توجه کنیم.  

خشت اول

تولد الوند
 اردی بهشت 98 یک سال 
است که الوند به زیور طبع 
آراســته می شــود، در این 
یکســال تــالش کرده ایم 
آنچه نیاز اســتان اســت 
مــورد توجه قرار دهیم و از 
یک نشریۀ صرفًا خبری که 
البته در تعریف هفته نامه ها 
و ماهنامه ها و ... نیست فاصله بگیریم و بیشتر 
تحلیل رویدادها را داشــته باشیم. ما در الوند به 
دنبال استانداردها بودیم و به لطف خدا توانستیم 

بخشی از آن را محقق کنیم.

رعایت استانداردها در صفحه آرایی ��
بر همیــن اســاس، در ایــن یکســال؛ الوند 2 
کار مهــم انجــام داده اســت، نخســت فاصله 
گرفتن از اســتانداردهایی اســت که در نشریات 
هفتگــی در همدان مرســوم بوده و هســت. در 
الونــد اســتانداردهای صفحه آرایــی نزدیک به 
استانداردهای ملی است، از شکل ثابت و داشتن 
ماکت برای تمام صفحات و دیزاین مناسب گرفته 
تا رعایت موازین و قواعــد گرافیک در صفحات. 
آنچه در همدان مرســوم بوده این اســت که هر 
متن و عکســی، هر جای صفحه گذاشــته شده 
و قواعــد را مطلب تعیین می کــرده نه صفحه و 
دیزاین صفحه و استانداردهای صفحه؛ هر مدیری 
به نسبت رپرتاژ و گزارشــی که به رسانه می داده، 
انتظار داشــته به همدان شکل منتشر شود، مثال 
حتمــًا دیده اید که یک گزارش با 6 عکس در یک 
صفحه منتشر شده است! این در کجای مطبوعات 
باب اســت؟ درست است که بخشی از ما حیات 
اقتصادی مان به همین آگهی ها و رپرتاژهاســت 
اما آیا حیات حرفه ای ما در رعایت اســتانداردها 
و باال بردن طراز بصری رســانه و ســپس سلیقۀ 
مردم هم به این موارد بستگی دارد؟ چقدر عکس 
مدیران را در همین نشریات در صفحات چند بار 
تکــرار کرده اند؟ چقدر عکــس مدیر را در حالیکه 
پشــت میزش نشســته و به دوربیــن زل زده و 
خودکار در دستش گرفته منتشر کرده اند؟ خسته 
نمی شوید!؟ خسته نمی شوید که شعور مخاطب را 
در نظر نمی گیرید؟ مدیر خســته نمی شود از این 
همه تکرار؟ ما با این کار داریم بزرگترین خیانت 
را به همان مدیر می کنیم! چرا؟ چون اگر او کاری 
انجام می دهد، لنز دوربین و قلم ما باید به سمت 
کار او بــرود نه چهــرۀ او؛ این در بلند مدت نتیجۀ 
عکس دارد؛ تمام تالش ما در الوند این بوده که در 
این یکسال کمتر چنین تصاویری را منتشر کنیم، 
نه اینکه نکرده ایم، اما قانون ما این بوده که فاصله 
بگیریم و خدا را شکر گرفته ایم. امروز نشریه الوند 
غیر از روزنامه های وزین همدان پیام، هگمتانه و 
سپهر غرب، در حوزه گرافیک از مهمترین نشریات 
همدان اســت، در این نشریه حتی برای لوگو هم 
برنامه ریزی شــده بود، لوگوی نشــریه را یکی از 
مهمترین خوشنویسان ایران تحریر کرده است، 
این یعنی مدیران نشــریه از همدان روز اول برای 
کارشان برنامه ریزی داشتند که به استاد اسرافیل 

شیرچی برای تحریر این نشان زحمت دادند. 

رعایت استاندارد در محتوا ��
یکی دیگر از مواردی که به عنوان یک قانون در الوند 
اهمیت دارد این اســت که ما برای صفحات مان 
مقدار معینی نوشتار نیاز داریم؛ یعنی اینکه هر فرد 
محترمی که قرار است برای ما چیزی بنویسد باید 
قوانین ما را رعایت کند. قوانین ما هم یعنی نظم! 
محتواهای تولید شــده در الونــد باید دو ویژگی 
داشته باشند، یا مرتبط با موضوع استان باشند یا 
اینکه درباره آدم هایی باشد که همدانی هستند و 
حاال ممکن است هر جای ایران زیست اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگی و یا اقتصادی داشته باشند. 
مهم این اســت که این نشریۀ بر پایۀ تعریفی که 
دارد باید به افراد و موضوعاتی بپردازد که با همدان 

مرتبط باشند. 
یکی دیگــر از مواردی که در محتــوای الوند به 
آن توجه شــده، رعایت اصول نگارش یکدست 
و رعایــت قواعد دســتوری زبانی، نشــانه های 
ســجاوندی و ... اســت. بله در الوند ویراستار 
نداریم، بله در الوند نمونه خــوان نداریم، اما در 
الوند تمام مطالب را یکنفر می خواند و متناسب 
با قواعد دســتور زبان یکسان می کند. غلط های 
معمول در الوند بسیار کم است، نکاتی که نشان 
از ضعف تالیف باشد در الوند کم است، غلط های 
امالیی و اشتباهات در تیترها در الوند بسیار کم 
اتفاق می افتد. این ها به عالوه بسیاری دیگر از 
ویژگی های مثبت در دســتور کار مدیران الوند و 
اتاق فکر این نشــریه قرار دارد که امید است در 
ســال دوم فعالیت به این نکات دقت بیشتری 

شود.  

نکتـه
گردهمایی مدیران کل روابط عمومی استانداری های کشور در همدان

اداراتی که با رسانه ها همکاری نمی کنند معرفی شوند!
گردهمایی سراســری مدیــران کل 
روابــط عمومــی و امور بیــن الملل 
اســتانداری ها و ســازمان های تابعه 

وزارت کشور در همدان برگزار شد. 
 در ایــن مراســم رئیــس مرکــز 
اطالع رســانی و امور بین الملل وزارت 
کشــور گفت: اجرای سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتی و توجــه به تولید 
داخل اولویت برنامه های دولت است.

از امیدآفرینــی تــا هدایــت افکار  ��
عمومی

ســیدرمضان شــجاعی کیاسری در 
مراســم افتتاحیه گردهمایی مدیــران کل روابط 
عمومی اســتانداری های کشــور در همدان گفت: 
رســانه ها و فعاالن روابــط عمومی ها باید با توجه 
به دشــمنی های اخیر نظام اســتکبار در راستای 

امیدآفرینی در جامعه تالش کنند.
معاون سیاســی و امنیتی استاندار همدان نیز با 
اشــاره به جایگاه روابط عمومی ها اظهار داشــت: 
روابط عمومی ها نقش اساســی در شــفافیت و 

هدایت افکار عمومی دارند.
مصطفی آزادبخت با بیان اینکه در همدان اقدامات 
خوبی در حوزه اطالع رسانی انجام شده است، گفت: 
دشمن نمی تواند عزت و ســرافرازی ملت ایران را 

خدشه دار کند و بی شک شکست خواهد خورد.
آزاد بخت ادامه داد: استقامت هم بیشتر در بخش 
مسایل روحی و روانی است و نقش روابط عمومی 
در این بین بسیار تاثیر گذار است چراکه در مسایل 
روانی دشــمن همه جانبه وارد شده است و روابط 
عمومی های استانداری ها می توانند موثر باشند.

معــاون سیاســی و امنیتی اســتانداری همدان 
خاطرنشــان کرد: امروز کار ما به مراتب سخت تر 
از رفتن روی مین دشــمن است و این با توکل و 

خودسازی عملی می شود.
آزاد بخــت با بیان اینکه همدان اســتانی اســت 
کــه همه آن را به عنوان پایتخــت تاریخ و تمدن 
ایران می شناسند و بیش از سه هزار سال قدمت 
دارد گفت: این اســتان ســال گذشته میزبانی دو 
رویــداد بزرگ گردشــگری را برعهده داشــت که 
پس از برگزاری 2 اجالس بزرگ گردشگری خیل 
مســافران به همدان بیشتر شــد تا جایی که در 

شرایطی ظرفیت 100 درصد هتل ها پر بود.
وی ادامه داد: همدان از استانهای کم نظیری است 
که عالوه بر جاذبه های فرهنگی، مفاخر بزرگی دارد 
که روابط عمومی در شناساندن بیشتر ظرفیت های 

این استان می توانند نقش مهمی ایفا کنند.
معاون سیاســی و امنیتی استانداری همدان در 
ادامــه به قتــل طلبه همدانی اشــاره کرد و گفت: 
دشــمن به دنبال این است که از کاه، کوه بسازد به 
طوری که در فضای مجازی قاتل که فرد شــرور و 
خشن بود را موجه نشان می دادند و دستاوردهایی 

برای او درست می کردند.
آزاد بخت اظهار داشت: این اتفاق تلخ ساعت 12 و 
30 دقیقه روز شنبه به وقوع پیوست و ساعت 13 و 
30 دقیقه قاتل و خودرو شناسایی شد و این نشان 

از وحدت و هماهنگی دارد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان افزود: 
اگر این فرد می توانســت به خارج از کشور برود و 
به دست دشمن می افتاد از این شخص قدیسی 

می ساختند و علیه نظام جو سازی می کردند.
وی اضافه کرد: شب تمام رد های وی زده شده بود 
و جایگاه هایی که در اختیار داشت شناسایی شد و 
پس از ناامن کردن محیط ، قاتل مجبور شد از خانه 
خارج شود و وقتی با تیم مواجه شد و ماموران به 
وی فرمان ایســت می دهنــد نیروهای نظامی را 
رگبار می بندد که از ســه نفر نیروی نظامی 2 نفر 

زخمی می شوند.
مدیــرکل روابط عمومی اســتانداری همدان نیز 

گفــت: همــدان ظرفیت های بــزرگ فرهنگی و 
گردشــگری دارد و همه وظیفه داریم همدان زیبا 

را معرفی کنیم.
اســدهللا ربانی مهر بابیــان اینکه مدیــران روابط 
عمومی ســفیران فرهنگــی معرفی ظرفیت های 
همدان باشند، گفت: حوزه اطالع رسانی استان ها 
در ســال جاری و برگزاری انتخابات باید فعال تر 

عمل کند.
وی یادآور شد: ســند اطالع رسانی استان همدان 
می تواند الگویی برای دیگر اســتان ها در راستای 

تقویت حوزه اطالع رسانی باشد.

استاندار: همراهی افکار عمومی مهم است ��
سید سعید شاهرخی استاندار همدان نیز در این 
جلسه گفت: هرچه ارتباط بین مردم و مسئوالن را 

بیشتر کنیم راندمان کار افزایش می یابد.
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه در این استان 
کار با برنامه پیش می رود ادامه داد: این همه کار 
اگر همراهی افکار عمومی را نداشته باشد و نتواند 
مجریان ایــن طرح ها که دولت تدبیر و امید در 6 
سال گذشته داشته است به مردم منعکس کند با 

مشکل مواجه می شود.
شاهرخی تاکید کرد: رسالت مهم اطالع رسانی و 
روشنگری جامعه باید توسط روابط عمومی ها به 
عنوان حلقه واســطه بین مردم و مسئوالن اتفاق 

بیفتد.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم درست 
اطالع رسانی کنیم با چالش بزرگی مواجه خواهیم 
شــد و امروز که دشمن با حربه های مختلف وارد 
عرصه شده و آخرین حربه جنگ اقتصادی است 
تــا بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند وظیفه 
رســانه ها و روابط عمومی ها است که اطالع رسانی 

دقیق و به موقع در این مسیر همگام باشند.
وی بــا تاکید بــر اینکه هرگاه با مــردم صادقانه 
صحبت شــده مردم با قــدرت در کنار حاکمیت 
بوده اند تصریح کرد: ما باید شرایط را آن طور که 

هست ترسیم کنیم.
شــاهرخی با اشــاره به اهمیت جایــگاه روابط 
عمومــی ادامه داد: روابــط عمومی ها با کمترین 
امکانــات و نیرو کار می کنند و با محدودیت های 
مختلفی مواجه هســتند. وی ادامه داد: مدیران 
دســتگاه ها موظفند بهترین نیروها را در اختیار 
روابــط عمومی قرار دهند و نیروی روابط عمومی 

باید متخصص و کاربلد باشد.
اســتاندار همدان خاطرنشان کرد: روابط عمومی 
چون حرفــه با اهمیتی اســت روابــط عمومی 
اســتانداری اعالم کند که کدام دســتگاه در این 
مســیر حرکت نمی کند و روابط عمومی به مثابه 

پل الزم بین دستگاه ها و مردم باشد.
شــاهرخی گفت: در اســتان همدان یک ارتباط 
بســیار خوب اثرگذار و ارزشمندی بین مجموعه 
و اصحاب رســانه وجود دارد و توان بســیار باال و 
اثرگذاری باالیی از رســانه های مختلف در اشکال 

مختلف وجود دارد .
وی در ادامه گفت: همدان به عنوان پایتخت تاریخ 
و تمدن ایران زمین مصوب شــده و این افتخاری 

برای این استان است.

بیانیه رسمی همایش  ��
1- تاکید بر جایگاه روابط عمومی ها در ارائه تصویر 
منصفانه و روشــن از کارکرد دستگاه های اجرایی 
با عنایت به حساســیت مقابله با عملیات روانی 

دشمن و شرایط خاص تحمیلی بر کشور.
2- اهتمــام بــه دســتورالعمل های ارســالی در 
راستای ارتقا و تثبیت جایگاه روابط عمومی های 
استانداری ها با جایگاه ساختاری »مدیرکل روابط 
عمومی و امور بین الملل« و ایجاد وحدت رویه در 

انتصابات و پست ها.
3-پیشــنهاد رفع تنگناهای اجرایــی ادارات کل 
روابط عمومی و امور بین الملل اســتانها از طریق 
تخصیص ردیف بودجه مشخص و نیز لحاظ شدن 

تنخواه مناسب.
4- اهتمام به مدیریت مناسب بر فضای مجازی 
و بهره برداری از ظرفیت های موجود در شبکه های 
اجتماعی از طریق تعامل مناسب با رهبران فکری 

و مدیران کانال های صاحب امر.
5 - ضمن ســپاس از ریاســت محترم و مدیران 
ارشــد مرکز اطالع رســانی و امور بین الملل وزارت 
کشــور از حســن میزبانی اســتانداری محترم 
همدان و مدیر کل روابط عمومی و اموربین الملل 
استانداری، حاضرین بر تداوم فرایند هم اندیشی و 
دانش افزایی از طریق استمرار این گونه نشست ها 

تاکید نمودند.

پول برای همه چیز هست اال حمایت از مطبوعات  ��
در استان ها 

کانــال اخبار اســتانداران: برگــزاری گردهمایی 
مدیران کل روابط عمومی اســتانداری های کشور 
در همــدان می توانــد در همدان آغــازی بر یک 
تغییر باشد؛ حرف های اســتاندار همدان در این 
گردهمایی که تاکید کــرد ادارات و نهادهایی که 
همکاری نمی کنند معرفی شود، یکی از موضوعات 
مهمی بود که در این گردهمایی به آن اشــاره شد. 
استانداری به عنوان یک نهاد باالدستی می تواند 
تاثیری مثبت بر ادارات اســتان از منظر ارتباط با 

رسانه ها باشد. 
 وزارت کشور از منظر مردم عادی یک وزارتخانه ست 
مانند باقــی وزارتخانه ها، در ســاختار دولت هم 
وزارت کشــور بخشــی از یک ســاختار است که 
وظایفی بر عهده دارد مانند وزارت نفت، ارتباطات، 
جهادکشــاورزی و ... ؛ اما نماینــدگان هر کدام از 
این وزارتخانه ها در استان ها، با نمایندۀ وزارت کشور 
در استان ها بسیار جایگاه متفاوتی دارند؛ نمایندۀ 
وزارت کشور در استان ها، استاندار است که نماینده 
عالی دولت به حســاب می آید، اما نمایندۀ وزارت 
اقتصاد، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ... 
جایگاه شان با استاندار اساسًا قابل قیاس نیست؛ 
حــاال دلیل طــرح این موضوع چیســت؟ دلیل 
این اســت که اگر بخواهیم فعالیت های دولت را 
به گوش مردم برســانیم و جلــوی جنگ روانی و 
اقتصادی و ... دشمنان بیاستیم باید فردی را برای 
سمت اســتانداری انتخاب کنیم که با رسانه هم 

آشنا باشد، یا الاقل یکی از ویژگی هایش 
این باشد که رسانه و اطالع رسانی برایش 

اهمیت داشته باشد. 
البته می دانیم امروز کــه زمان انتخاب 
استاندار نیســت، این کار در دو مرحله و 
پس از تشــکیل دولت دوازدهم محقق 
شــد، یکبار ابتــدای دولــت و یکبار هم 
پس از اعمــال قانون منــع به کارگیری 
بازنشستگان در مشاغل دولتی؛ اما چقدر 
زمان انتخاب اســتاندار به اینکه او باید 
فردی باشــد که در انتقال امید و نشان 
دادن تالش های دولــت و حاکمیت به 

مردم توجه شده است؟!
  دولت دوازدهم االن در 30 استان استاندار دارد و 1 
استان هم که در شرف انتخاب استاندار است؛ باید 
پرسید که در این 30 استان چند استاندار به صورت 
عملی، نه شعار و حرف به رسانه اعتقاد دارند و خود 
را ملزم می دانند که از طریق رســانه فعالیت های 
دولت را اطالع رسانی کنند؟ چند نفر از استانداران 

فعلی اینگونه اند؟!
وقتی اســتاندار اعتقــادی ندارد، مدیران ســایر 
نهادهای دولتی هم رسانه را می گذارند در انتهای 
لیســت فعالیت ها! همۀ کارها که انجام شد، اگر 
پولی ماند بــرای مطبوعات! اینجاســت که باید 
پرسید چطور برای همۀ کارها پول هست و اولویت 

هم دارد؛ فقط برای مطبوعات دولت پول ندارد!

انتخــاب مدیر روابــط عمومی فعــال یکی از  ��
نشانه های اعتقاد استاندار به رسانه 

اگر می خواهید بدانید استاندار چقدر رسانه ای ست 
و عالقمند اســت کــه به مردم اطالع رســانی کند 
و فعالیت هــای دولــت را در برابر این همه هجمه 
به مردم شــفاف بگوید، بایــد از انتخاب_مدیر_

کل_روابط_عمومــی اش فهمید. ایــن انتخاب 
نشان می دهد که اســتاندار چقدر اطالع رسانی به 
صورت عملی و نه شــعاری برایش مهم اســت؛ 
انتخاب روابط عمومی فعال، اســتان را به حرکت 
در می آورد؛ روابط عمومــی ادارات هم نیم نگاهی 
به روابط عمومی اســتانداری دارند، وقتی روابط 
عمومی اســتانداری فعال باشــد، این تحرک به 

ادارات دولتی هم می رسد. 
در میان اســتانداران فعالی، برخــی در دوره هایی 
خودشــان فعالیت رســانه ای داشــته اند، برخی 
صاحب نشریه هستند، برخی رسانه را به درستی 
می شناســند، برخی نه تنها به رسانه های محلی 
و منطقــه ای توجه ویــژه دارند بلکه رســانه های 
سراســری را هم اسبابی برای توسعه استان شان 
می دانند. اســبابی برای چانه زنی با مدیران عالی 
کشور، این یعنی تدبیر استاندار برای اطالع رسانی. 
اما برخی استانداران هم هستند که در حد حرف و 
شعارند، این ها فقط وقتی با رسانه ها کار دارند که 
کار خودشــان به اصطالح گیر می کند، یا رسانه ها 
علیه شــان چیــزی را )صدق یا کذب( منتشــر 
می کنــد، آنوقت گمان می کنند که رســانه ها هم 
کارمند آن ها هستند و تالش می کنند از ابزارهای 
غیر گفتمانی برای غیرفعال کردن قلم رسانه ای ها 
استفاده کنند که این هم البته در بلند مدت نتیجه 

عکس می دهد. 

دستور برای شکایت نکردن از رسانه ها یکی دیگر  ��
از نشانه ها

برخی استانداران اعالم کرده اند که هیچ نهاد دولتی 
حق ندارد از رسانه ها شکایت کند؛ این البته دستور 
واقعًا شــجاعانه  و خردمندانه ای ست که باید بین 
همۀ استانداران تعمیم پیدا کند؛ اما کافی نیست؛ 
امروز رســانه ها نیاز به حمایت دارند که بتوانند در 
مقابل هجمه دشــمن در کنار حاکمیت بیاستند. 
امید است این موضوع هم توسط استانداران مورد 

توجه قرار گیرد. 

ارتباطات

رویکرد
مجمع عمومی روابط عمومی های استان شامگاه 
شنبه 28 اریبهشــت برگزار شد. در این مراسم 
ظاهر پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار همدان با بیان اینکه همدلی بین روابط 
عمومی ها و رسانه ها، همدان را به استانی بدون 
چالش تبدیل کرده است، اظهار کرد: اگر مطلب 
و یا موردی مطرح می شود، واقع بینانه، دلسوزانه 

و در راستای منافع استان است.
پورمجاهد با اشــاره به اینکه رسانه ها به دنبال 
هــدر رفتن منابــع و انرژی مدیران نیســتند، 
عنوان کرد: امروز باید ارتباط رســانه ها و روابط 

عمومی ها تقویت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
همدان با بیان اینکه بر اساس تالشی که روابط 
عمومی های استان دارند، رتبه های اول کشور 
را داریم و بسیاری از ادارات در سطح وزارتخانه 
خود رتبه برتر را کســب کرده انــد، اضافه کرد: 
امروز فصل با هم بودن، جهادگونه و دلســوزانه 
کار کردن است؛ نقش روابط عمومی ها بسیار 
ارزشــمند است که نکات و مطالب را در اختیار 
مدیــر قرار می دهد و مدیران نیــز این موارد را 

رعایت می کند.
پورمجاهد با اشاره به اینکه مدیر روابط عمومی 
سیاست های اجرایی استان را به تمام سطوح 
سازمان منتقل می کند، خاطرنشان کرد: نقش 
روابط عمومی در برقراری ارتباط بین دستگاهی 
بسیار برجسته است که به تقویت سیاست های 

استانی و مدیران منجر می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
همدان  به ســال »رونق تولید« اشــاره کرد و 
گفت: چندین سال اســت که نامگذاری های 
ســال برمبنــای موضوعات اقتصادی اســت 
چراکه دشــمن این موضوعات را نشانه رفته و 
گمان می کند با این اقدام می تواند بین مردم 

ومسؤوالن شکاف ایجاد کند.
پورمجاهد با بیان اینکه برنامه مدونی در استان 
تدوین شــده تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم، 

یادآور شد: واحدهای صنعتی با شرایط مختلف 
شناسایی شــده و نســبت به هر کدام اقدام 

مقتضی انجام می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
همدان  با اشاره به اینکه تکیه ما به تصمیمات 
کارشناسی شــده است، خاطرنشان کرد: گروه 
تأمین سرمایه گذاری خارجی نیز فعالیت خود 
را آغاز کرده و همه به دنبال اجرای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی هستند.
پورمجاهد با بیان اینکه در کنار هم قرار گرفتن، 

مسیر توسعه را پرشــتاب تر می کند، تصریح 
کرد: در ادارات زیرساختی باید تالش بیشتری 

انجام شود و برنامه های ویژه اجرا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
همدان با اشــاره به اینکه سند راهبردی استان 
تدوین شده است گفت: برنامه های الزم تدوین 
شــده است و همه رســانه ها به کمک دولت و 
مدیریت اســتان بیایند و انتقادات دلســوزانه 

خود را مطرح کنند و ما پذیرای آن هستیم.
مجیــد حمیدی رئیــس انجمن اهــدا عضو 
ایرانیان نیر در این مراسم از اهمیت اهدا عضو 
گفت و اظهار کرد: در هر دقیقه یک نفر به تعداد 

نیازمندان به اهدا عضو اضافه می شود.
حمیدی با بیان اینکه حدود 27 هزار نفر بیمار 
نیازمند به اهدا عضو داریم، خاطرنشــان کرد: 
هر دو ســاعت یک نفر به دلیل نرسیدن عضو 

پیوندی فوت می شود.
رئیــس انجمن اهدا عضوایرانیان با اشــاره به 
اینکه سال گذشته 26 بیمار مرگ مغزی اعضا 
خود را اهدا کردند، گفت: این بیماران توانستند 

به حدود 100 نفر جانی دوباره اهدا کنند.
الزم به ذکر اســت که در پایان این مراســم از 
اردشیر مظاهری پیشکسوت خبرنگاری، محمد 
کشــوادی مدیرعامل شــرکت آرین طراحان 
باســتان، باقری پیشکســوت روابط عمومی 
فرمانداری مالیر و  پویــا کدری هنرمند جوان 

همدانی تقدیر به عمل آمد.

امیرحسین مکاریانی
روزنامه نگار

اسداهلل ربانی مهر
مدیر کل روابط عمومی 

استانداری 

به مناسبت روز روابط عمومی و با حضور روابط عمومی ها و اهالی رسانه برگزار شد

برگزاری مجمع عمومی روابط عمومی های استان
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a l v a n d . w e e k l y

خالقیــت در روابــط عمومی
 

عمومــی  روابــط  در 
مشغول  باید  کســانی 
به کار شــوند که عاوه 
داشــتن تحصیات  بر 
در این رشته، از ویژگی 
یک  هــا و خصوصیات 
فرد خاق نیز برخوردار 

باشند.
تمــام پیشــرفت ها ی امروز بشــر در حوزه 
اقتصــاد، فرهنــگ، سیاســت و اجتمــاع 
مدیــون خاقیت اســت. خاقیــت کلیدی 
ترین مســأله در جامعه مــا و تمام جوامع 
در حال توســعه اســت که اگر به درســتی 
بــا آن برخــورد و زمینه ها و بســترهای آن 
فراهــم شــود بســیاری از مشــکات حل 
خواهد شــد. ارتباطات نقش بســیار مهمی 
در پیشــبرد اهداف یک سازمان ایفا می کند. 
بهبود کمــی و کیفی فعالیت ها ی ســازمان، 
افزایــش بهــره وری از امکانــات و نیــروی 
انســانی، در ســایه انعــکاس فعالیت ها ی 
ســازمان با جامعه و بهره گیــری از امکانات 
و قابلیت هــا ی اجتماع و مشــارکت عمومی 
افراد، تحت تاثیر ارتباطات ســالم و صحیح 
اســت که در این راســتا روابط عمومی ها  به 
عنوان حلقــه ارتباطی ســازمان ها  با جامعه 

نقشی بسیار مهم دارند. 
روابــط عمومی ها  بــرای اینکــه بتوانند این 
حلقــه ارتباطی ســازمان را بــا جامعه حفظ 
کنند، همواره باید در جســتجوی تکنیک ها ، 
الگوها و شــیوه ها ی مناسب و جدید باشند. 
نقــش مدیریت در مجموعه هایی مثل روابط 
عمومی که خاقیــت و نوآوری از ضروریات 
و عامل اصلی آن به شــمار می رود، بســیار 
مهم و حساس است. مدیران روابط عمومی 
ضمــن خاق بودن باید افراد ســازمان را هم 

نیز برای خاقیت تحریک کنند.
مواردی که در ادامه ذکر می شــود از ویژگی 
مدیران روابط عمومی ها ی فعال و پویاســت 
کــه رعایت ایــن ویژگی ها  برای توســعه و 
پیشــرفت ســازمان و ارایه خدمات مطلوب 
به جامعه  هدف ضرورت دارد. روابط عمومی 
ها همــواره  انگیــزه بخــش و الهــام بخش 
هســتند، صداقت دارنــد، در کاری که انجام 
می دهنــد، متخصــص و حرفه ای هســتند، 
نتیجه گــرا هســتند، قدرت مذاکــره خوب 
دارند، ارتباطــات خوب ایجاد می کنند، برای 
رشــد و پیشــرفت افراد تــاش می کنند، با 
اندیشــه ای جامع نگر چشم انداز استراتژیک 
را بــه ســازمان نشــان می دهنــد. وضعیت 
موجــود و مشــکات را آنالیز کرده و راه حل 
ارائه می کنند، و همواره نوآور و خاق هستند، 
اگــر روابط عمومی هــا  بخواهند دارای نقش 
محوری در فرایند تصمیم گیری ســازمان ها  
داشته باشــند، باید همگام با پیشرفت ها ی 
علم و تکنولوژی زمینه و بســتری مناســب 
را جهــت ارتقاء توانمندی هــا  و فعالیت ها ی 
خــود فراهــم کنند و ایــن ممکــن نخواهد 
شــد مگر بواســطه داشــتن ویژگی هایی که 
برشمردیم، که البته رسیدن به آن، کار دسته 
جمعی، هم دلی، آموزش، تشــویق و تغییر 

نوع نگرش در سازمان را می طلبد.

چند ایده و راهکار برای روابط عمومی ها ��
جلب توجه مردم کار بســیار ســختی است. 
برای انجــام این کار به جــای تبلیغ فراوان 
بهتر است کاری برایشان انجام دهید.   اخبار 
رســانه ها در مورد شــرکت ها و سازمان ها ی 
فعــال در زمینه فعالیت خــود را رصد کنید، 
به خصوص اخبــار مجموعه هایی که آن ها را 
رقیــب خود می پنداریــد. خبرگزاری هایی را 
کــه با آنها همــکاری می کننــد، پیدا کرده و 
تاش تــان را به کار گیریــد تا آنها را مایل به 

همکاری با خود کنید.
  به خبرنگار مــورد عاقه خود پیام بدهید و 
او را از عاقه خود نســبت به کارهایش مطلع 
کنیــد. این کار شــما بیش از آنچه فکرش را 
بکنیــد روی آن فرد تأثیر خواهد گذاشــت، 
در عیــن حــال این نخســتین قــدم برای 
بهبــود جایــگاه مجموعه کاریتان به وســیله 

است. خبرنگاران 
  از جامعه هدف و همچــنین بازدیدکنندگان 
وب ســایت خود بخواهید تا نظرشــان را در 
مــورد فعالیــت مجموعه کاری تان با شــما 
در میــان بگذارند. این نظــرات می تواند در 

افزایش کیفیت کار شــما بسیار مؤثر باشد.
 هیــچ گاه فراموش نکنید کــه از همکاران، 
مشــتریان، رســانه ها، دوســتان و کارکنان 
خود تشــکر کنیــد. تشــکرکردن نباید کار 
ســختی باشــد و در عین حــال تأثیر این 
قدردانــی بســیار بیشــتر از آنچــه گمــان 

بود. می کنید خواهد 

ارتباطات

انگشت اشارۀ معترضان سمت 
حکمیت اداره کل تعاون

تحریریــۀ الونــد - در شــماۀ پیشــین الوند، 
موضوعاتی مطرح شــد در مورد اینکه تاریخچۀ 
عدم مفاهمــه بین معترضــان و هیئت مدیره 
چــه بوده و چگونه بوده اســت. عنوان شــد که 
برخی از اعضاء احســاس کردند به هر دلیل باید 
نظارت های بیشــتری بر هیئت مدیره داشــته 
باشند، بر همین اساس در تیرماه 1397 در مجمع 
عمومی تصمیم می گیرند که 3 نفر از خودشــان 
)اعضاء( از این پس در جلســات هیئت مدیره 
شــرکت کنند، این تصمیم به تصویب رسیده و 
مقرر می شود از این پس، جلسات هیئت مدیره 

با حضور 3 نفر از اعضاء برگزار شود. 
در جلســه ای که با حضــور 3 نماینــدۀ اعضاء 
در هیئــت مدیره برگــزار می شــود، نمایندگان 
درخواست می کنند گزارش عملکرد هیئت مدیره، 
دریافتی های حقوق و پاداش، تعداد و اســامی 
اعضاء و ... اعام شــود، طبــق اعام نمایندگان 
اعضاء این پرســش ها از ســوی هیئت مدیره 
بدون پاسخ می ماند، بعد از این بی پاسخ ماندن، 
در مرحلۀ بعدی ایــن 3 نفر، به صورت مکتوب 
به بازرســان اعام می دارند که آن ها هم پاســخ 
می دهند همه چیز بر اساس قانون در حال انجام 

است. 
ســواالتی که توســط نمایندگان اعضاء از هیئت 
مدیره مطرح شده به عنوان یک معمای بی پاسخ 
نزد نماینــدگان می ماند، تا اینکــه آن ها تاش 
می کننــد از طریق نهاد باالدســتی و ناظر برای 
این پرسش ها پاسخی پیدا کنند؛ به عاوه اینکه 
پاسخ ندادن هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن 
فرهنگیان شهرستان همدان، برای آن ها فضایی 
توأم با شــک ایجاد می کند. پس از پیگیری ها، 
جلســه با حداد رئیس اداره تعاون در بهمن 97 
صورت گرفتــه و به گفتۀ نماینــدۀ اعضاء آنچه 
حاصل می آید این است که اداره توصیه می کند 
اگر می خواهید می توانید به مراجع قضایی برای 
یافتن پرســش های تان مراجعه کنید! به بیان 
دیگر، برای رسیدن به پاسخ می توانید به مراجع 

قضایی شکایت کنید. 
4 اســفند ماه 1397 نمایندگان اعضای تعاونی 
دادشــان را به دیوانخانــۀ اداره کل می برند؛ در 
آن جلســه که با حضور مدیر تعاون، حراســت، 
کارشــناس اداره، کارشــناس حقوقــی اداره، 
کارشــناس اداره تعاون شهرســتان، مدیرعامل 
تعاونی، رئیس هیئت مدیــره تعاونی، بازرس 
تعاونی و برخی اعضای تعاونی برگزار می شــود 
نتایجی در 8 بند حاصل می آید که یکی از آن ها 
این اســت که تعداد اعضاء 121 نفر بر اســاس 

مجمع عمومی سال 96 هستند. 
اعضاء در جلســاتی که بین خودشان به صورت 
غیر رسمی دارند، کم کم به این فرایند مشکوک 
می شــوند، به این که واقعًا چــه موضوع پنهان 
یا محرمانه ای وجود دارد که به برخی ســواالت 
کامًا معمولی و دم دستی ما پاسخ روشنی داده 
نمی شود یا به تاخیر و با ورود نهادهای باالدستی 
به پاســخ می رسد، و همینجاست که تصمیم به 

واکاوی بیشتر موضوع می کنند«.
تا اینجا مســالۀ فقط به همین ختم می شود که 
اعضاء می خواهند هیئت مدیره عزل شــود، اما 
ظاهرًا هیئت مدیره پیش از این ها اعضاء را سلب 

عضویت کرده است. 
مسالۀ مهم اینجاست که در چنین تشکیک هایی 
حضور دولت، و نهادهای ناظر دولتی طبق قانون 
کجاست؟ آیا آن ها فقط ناظر انجام کار هستند؟ 
آیا در چنین شرایطی و بر اساس قانون نباید وارد 
موضوع شــوند؟ چرا این ورود به موضوع اینقدر 
زمــان می برد که معترضان دو بار جلوی اداره کل 
اجتماع کرده و خواهان دیدار و جلســه با مدیر 

کل می شوند!؟ 
برخــی  در  معترضــان  نماینــده  جــوادی 
اعام نظرهایش تاکید کرده که به کرات خواسته 
مدیرکل را ببیند اما اجازۀ ورود به اتاق او را به وی 
نداده اند! چرا این اتفاق باید اینقدر باال بگیرد که 

کار به حضور افراد معترض در اداره کل بکشد؟
چرا مدیران ما با محافظه کاری های مرســوم در 
استان! خود را تا مرز قانون جلو می برند و حتی 
گاهی برای اینکه خودشان )به زعم مدیران( را به 
دردســر نیاندازند حداقل ها را برای اعمال قانون 
در نظر می گیرند!؟ آیا درســت اســت که از یک 
طرف 50 نفر معلم زحمتکش که ممکن اســت 
همسن و ســال های آقای مدیــرکل دانش آموز 
آن ها بوده اند بــرای احقاق حق مجبور به حضور 
در اداره کل آن هــم به صورت جمعی بشــوند!؟ 
از طــرف دیگر هیئت مدیره هم برای احقاق حق 
خواهان حضور حداکثری اداره کل تعاون است. 
شفاف سازی خواستۀ ما به عنوان رسانه هم بوده 
و خواهد بود. بنابراین برای حل شــدن موضوع 
تعاونی مســکن فرهگیان شهرســتان همدان 
پیگیری شخص مدیرکل را می خواهد؛ به عاوه 
اینکــه شــنیده ها حاکی از آن اســت که برخی 
نهادهای دیگر هم وارد موضوع شده و در پی جدا 

کردن سره از ناسرۀ اتفاقات هستند!

مطالبه
نمایندۀ معترضان به هیئت مدیرۀ تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان همدان مطرح کرد:

نقشۀ شیطانی هیئت مدیره برای حذف اعضاء
هیئت مدیره در اعالم اسامی اعضا مقاومت می کند

ســیدمصطفی جــوادی یکــی از نماینــدگان 
معترضین می گوید: هیئت مدیره جهت حذف 
اعضا تعاونی مسکن نقشــه شیطانی را از چند 
سال پیش طراحی و نسبت به اجرا گذاشتن آن 

اقدام نموده است. 
وی ادامه می دهد: ایــن طراحی طوری تنظیم 
شده است که در سال 98 تنها 14 نفر اعضا هیئت 
مدیره و بازرســین و چند نفــر از کارکنان باقی 
بماننــد و مانده زمین های آخرین پروژه )پروژه 

فقیره( در اختیار آن ها باشد.
جوادی با بیان اینکه بدین ترتیب هیئت مدیره 
هرگونــه تصمیمی گرفتنــد هیچگونه معارضی 
نداشته باشند و بافاصله اعام نمایند مدت پنج 
ســاله تعاونی مســکن به اتمام رسیده است و 
انحال آن را اعام نمایند، اظهار می کند:  اینگونه 
اعضا تعاونی مسکن می مانند با کلی از مشکات 

زمین های آماده سازی نشده و ... .
نماینده معترضین با اشــاره به این موضوع که 
در ســال 94، 720 نفر از اعضا را سلب عضویت 
نموده انــد و درســال 96 از 121 نفر اعضا همه را 
غیر از 14 نفر خودشــان سلب عضویت کرده اند، 
عنوان می کند: این در صورتی است که بر اساس 
قانون خود آن ها باید جز 720 نفر سلب عضویت 
می شدند و جرأت نکردند کاهش آن را در مجمع 

اعام نمایند. 
جوادی با بیان اینکه هیئت مدیره در تاریخ 25 
تیرماه 97 ، 121 نفر عضو را صورت جلسه نموده 
اســت و اعام کرده 19 نفر وکالتنامه داشته اند، 
اضافــه می کند: در صورتی کــه در جای دیگری 
اعام می کنــد 14 نفر عضو هســتند! این چه 
مجمعی است که اعضا 14 نفر هستند ولی 19 نفر 
وکالتنامه دارند که در اختیار هیئت مدیره است.

وی با اشاره به اینکه هیئت مدیره اعام می کند 
لیست اسامی اعضا را در اختیار اداره تعاون قرار 
داده اســت، می گوید: جلسه گذشــته از خانم 
جابری سوال نمودم ایشان اعام کردند لیست 
اعضا را ندارند. خانــم جابری دروغ می گوید یا 
هیئت مدیره یــا به عبارتی اداره تعاون و هیئت 

مدیره؟
جوادی با بیــان اینکه هیئت مدیــره در تاریخ 

4 اســفندماه 97، 121 نفر عضــو را تایید کرد و 
صورت جلســه را امضا کردند، اذعــان می دارد: 
بعد از یک هفته که درخواســت عزل اعام شده 
اســت می گویند به ما وقت صحبت نداده اند و 
صورت جلسه را قبول نداریم؛ در صورتی که با حقه 
بازی از اعضا بــه صورت فردی امضا گرفته اند و 
حتی تصویــر آن را در اختیار اعضا قرار نداده اند 

را قبول دارند.
مصطفی جوادی با اشاره به اینکه دو نفر ناظر 121 
نفر عضو را امضا کرده اند، می افزاید: این صورت 
جلسه به اداره ثبت رفته است و چنانچه تغییرات 
یا کاهش اعضا در مجمــع پیش بیاید پس از 
تصویــب مجمع باید بــه اداره ثبت رفته و ثبت 
شــود. چناچه کاهش اعضا در مجمع تصویب 
نشده باشــد و به اداره ثبت رفته باشد وجاهت 

قانونی ندارد.
وی می گوید: چگونه ســال 96 سلب عضویت 
شــده ایم ولی در مجمع سال 97 در دستور کار 

نبوده است.
جوادی با بیان اینکه تعداد زیادی زمین و واحد 
آپارتمانی به افراد غیر واجد شرایط واگذار شده 
اســت و هیئت مدیــره در اعام اســامی اعضا 
مقاومت می کنــد و مرتب در آمــار و نام اعضا 
تغییــرات ایجاد می کند، اضافه می کند:  در روز 

دوشنبه گذشــته تعدادی از اعضا جهت روشن 
شــدن وضعیت خود به شرکت تعاونی مراجعه 
کرده اند و زمانی که در پاسخگویی به اعضا عاجز 

شده اند از پلیس کمک خواسته اند.
نماینده معترضین با اشــاره بــه اینکه پنج نفر 
هیئت مدیره 25 هزار تومــان پرداخت کرده اند 
و بــرای تمام تعاونی و اعضا تصمیم می گیرند، 
در صورتی که هر یک از این اعضا نزدیک به یک 
میلیون تومــان پرداخت کرده اند، اظهار می کند: 
آقای لیاقتی رئیس هیئــت مدیره به خبرنگار 
هفته نامه الوند اعام کرده است پروژه فقیره 89 
یا 90 نفر است در صورتی که طی نامه شماره 144 
مورخ 10 دی ماه 96 ، 67 نفر اعام شده است؛ به 
عبارتی 23 نفر در ســال 96 به پروژه فقیره عضو 

اضافه کرده اند؛ مگر می شود عضو اضافه کرد.
وی ادامه می دهد: آقــای لیاقتی گفتند حدود 
750 نفر در ســال 94 یــا 95 از عضویت خارج 
شــدند. حال اگر دریافت خدمت باشد دهه 70 
پاک زمین هر فرد مشخص شده است چرا آن 
موقع از عضویت خارج نشده اند و در بسیاری از 
مجامع شرکت کرده اند؟ آقای لیاقتی می گوید 

اعضا به اتاق تعاون مراجعه کنند.
جــوادی با بیان اینکه آقای بشــیری تبار گفت 
کســانی که در 25 تیرماه 97 در آخرین مجمع 

بودند عضو نبودند و خودشان خبر داشتند و اداره 
تعاون نیز خبر داشــته که عضو نیســتند، ادامه 
می دهد: در صورتی که در قسمت دیگری آقای 
لیاقتی می گوید در شهریور، مهر و آبان ماه سلب 
عضویت شده اند! یا آقای لیاقتی دروغ می گوید 

یا آقای بشیری یا اعضا یا اداره تعاون.
نماینده معترضین با اشــاره بــه این مطلب که 
خبرنگار می پرســد یعنی یک مجمع تشــکیل 
دادید و افرادی که خودشــان هم می دانســتند 
عضو نیســتند آمدند و به شما به عنوان هیئت 
مدیره رای دادند و در واقع اداره تعاون نیز کامل 
در جریــان بوده که آن مجمع عمومی توســط 
غیرعضوها و فقط برای این تشــکیل شــده که 
شما و براساس تقاضا افراد اخاقًا خواستید باز 
هم به افراد کمک کنید و خودشان هم خواسته 
بودند؟، اظهار می کند:  آقای لیاقتی پاسخ دادند 
بله اداره تعاون در جریان بود. حتی اداره تعاون 
گفته اســت به ما این را مکتــوب اعام کنید و 

ماهم اعام کردیم.
جوادی با بیان اینکه براساس تبصره 4 ماده 33 
جلسات باالی یکصد عضو باید برای مجمع در 
روزنامه آگهی بدهند، اذعان می دارد: حال این ها 
کــه می گویند 14 نفر بودند چگونــه در روزنامه 

چاپ کرده اند.
وی ادامــه می دهد: با توجه به آمار 14 نفر اعضا 
چگونه مجمع عمومی نوبت اول تشکیل نشد و 

به نوبت دوم کشیده شد؟
جوادی با اشاره به این موضوع که فردی از پروژه 
فقیره کاندید شــده است اگر عضو نبوده چگونه 
کاندیــد و از طــرف اداره تعاون تایید صاحیت 
شده است؟، می گوید: چگونه صورت جلسه 14 

نفر عضو نوشته نشده است.
وی ادامه می دهد: براساس بررسی های به عمل 
آمده مدیر عامل و تعدادی از اعضا هیئت مدیره 
از شــرکت تعاونی نامه گرفته و زمین خود را از 

زمین شهری دریافت کرده اند.
جوادی در پایان صحبت های خود می گوید: اگر 
دزدی نکرده اید اگر قصد دزدی ندارید اســتعفا 
دهیــد و همــکاری کنید تا مجمــع فوق العاده 
تشکیل و هر کس رای آورد باهم همکاری کنیم.

گزارش

ساماندهی
علوی بر اساس اعالم اداره تعاون خبر داد:

منتفی شدن انحالل تعاونی تا شفاف سازی کامل
در شمارۀ پیشین الوند گزارش ویژه ای با عنوان 
»بحران عضویت« منتشــر شــد که بر اساس 
آن تاش کردیم نظرات ســه سوی مثلث این 
چالش اخیر را مورد واکاوی قرار دهیم، از سویی 
سخنان معترضان به نشر رسید، از سوی دیگر 
هیئت مدیــره و مدیرعامل نظرات خود را اعام 
کردند و در سویۀ سوم، اداره تعاون به اعام نظر 

خود پرداخت. 
پس از انتشــار این گزارش؛ و درخواســت های 
فرهنگیــان معترض، نماینــدگان آن ها مجدد 
به ارائه نظرات شــان در این رسانه پرداختند. از 
آنجایی که ما رسالت شفاف سازی و اطاع رسانی 
و تنویر افکار عمومی را بر عهده داریم به انتشار 
نظرات آن هــا پرداخته ایم، بدیهی ســت که در 
صورت تمایل دو سوی دیگر این مثلث، عاقمند 

به ارائه نظرات آن ها هم خواهیم بود. 
در ادامه گفتگویی با کامران علوی صورت گرفته 

که می خوانید:

۱۴ نفــری که لغو عضو نشــدند چه کســانی  ��
هســتند؟ خود آقایــان هیئت مدیــره آیا عضو 

هستند؟ نیستند؟ چه می کنند؟
کامران علوی، از جانبازان شــیمیایی 8 ســال 
دفــاع مقدس و معلم، که یکــی از نمایندگان 
معترضــان به هیئــت مدیرۀ فعلــی تعاونی 
مســکن فرهنگیان شهرســتان همدان است 
درباره لغو عضویت آن ها از تعاونی مســکن و 
اینکه اساســًا این اتفاق را نمی پذیرد می گوید: 
چطور می شود که همه اعضا در طول یک هفته 
و دقیقًا پس از درخواســت عزل هیئت مدیره، 
لغو عضو شدند! ولی فقط تاکید می کنم فقط 

14 نفر از خودشان لغو عضو نشدند؟!
وی ادامــه می دهــد: این 14 نفــر عضوی که 
هیئــت مدیره ادعــا می کننــد االن در تعاونی 
مسکن مانده اند اواًل چه کسانی هستند؟ چطور 
مانده اند و لغو عضو نشــده اند؟ چه شــرایطی 
داشته اند؟ آیا متقاضی زمین نبوده اند؟ شما با 
دالیلی که آوردید و می آورید که به نظر ما اصًا 
قانونی نیست مواردی را مطرح می کنید که بر 

همین اساس هیچکس عضو نیست!  
شما می گویید افرادی که لغو عضو شدند عبارتند 
از افــرادی که همــان زمان که مبلــغ اولیه را در 
سال های قبل واریز کردند بعد ادامه ندادند و لغو 
عضو شدند؛ عده ای دیگر هم که می گویید طبق 
برنامه پرداخت کرده اند و یک کاغذ هم به منزلۀ 
داشتن زمین از شما دریافت کرده اند که آن ها هم 
لغو عضو شدند! اگر این ها همه لغو عضو شدند 
پس این همه رفــت و آمد و امکانات و ... برای 
14 نفر معطل مانده اســت؟ به عاوه اینکه شما 

خودتان جزو کدام از این دو دســته بوده اید؟ آیا 
خودتان در این لیست 14 نفره هستید؟

وقتی به شــما رای دادیم عضو بودیم حاال که  ��
مطالبه گری می کنیم عضو نیستیم! 

وی درباره اینکه هیئت مدیره مدعی ســت از ما 
نامه گرفته و ما بدون تســویه لغو عضو شدیم 
گفــت: با کــدام اجازۀ مجمع ایــن کار را انجام 
دادید؟ چرا خودتــان با همین قانون لغو عضو 
نشدید؟ چطور ممکن است شما به یکباره همه را 
لغو عضو کنید.  این جانباز 8 سال دفاع مقدس 
گفت: مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در یک 
اظهار نظر رسمی در یک رسانه مطرح کرده اند که 
در مجمع عمومی آخر؛ هم اعضا می دانســتند 
که به عنــوان عضو در مجمــع عمومی حضور 
خواهند داشــت و هم اداره تعاون! می خواهم 
سوال کنم که این یعنی چه؟ یعنی اداره تعاون 
در یک مجمع صوری شــرکت کرده اســت؟ ما 
در یک مجمع صوری شــرکت کرده ایم و همه 
هم می دانستیم؟ شما گفته اید که هیئت مدیره 
با شــرکت کنندگان به مانند عضو برخورد کرده 
اســت! یعنی چه؟ یعنی ما فقط آنجا آمدیم به 
شما رای بدهیم که بروید حقوق و پاداش از حق 
معلمان بگیرید؟! حاشا و کًا من نمی دانم این 
موضوعات را از کجا درآورده اید! چه طور ممکن 
است وقتی به شما رای دادیم عضو بودیم حاال 

که مطالبه گری می کنیم عضو نیستیم!

االن فهمیده ایم و سند داریم که مدیرعامل و  ��
رئیس هیئت مدیرۀ فعلی از اول نباید می آمده 

چون زمین داشته
وی خطاب به تابیده چی مدیر تعاون اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان همدان هم گفت: شما 

همیشه تاکید می کنید تخلف باید محرز شود تا 
ما اقدام قانونی نمائیم، این محرز شــدن در نظر 
شــما چه زمانی اســت؟ 50 نفر از اعضا تعاونی 
مسکن فقیره متن  کتبی امضا شده را مبنی بر 
تخلف هیئت مدیره در تغییر صورتجلسه آخرین 
مجمع پس از امضا ناظرین به شما تحویل دادند 
شما به عنوان مرجع ناظر و باالدستی چه کردید؟
وی ادامــه داد: مگر نه اینکه شــرایط عضویت 
تعاونی مســکن فرهنگیان در زمان ثبت نام در 
سال 68 سه موضوع بود: اول: تاهل؛ دوم: اهل و 
ساکن همدان و سوم نداشتن هییچگونه  ملک 
یا آپارتمان در همدان؛  ودر ادامه همین شــراط 
تاکید شــده که در هر زمان که اثبات شود عضو 
ملک یا اپارتمان در همدان دارد عضویتش باطل 
است؛ در آخرین جلسۀ اعضای معترض مگر من 
دو سند ثبتی با شمارۀ کامل پاک و آدرس و ... 
به شما ارائه نکردم؛ که آقایان رئیس و مدیرعامل 
تعاونی قبل از ورود به تعاونی  از زمین شــهری 
تحویل گرفته اند چرا در این مورد کاری نکردید!؟ 
شــما چه اقدام قانونی انجــام دادید؟ ما گمان 
می کنیم که از این ســند محکمتــر هم بیاورید 
فایده ای ندارد؛ فقط امید داریم نهادهای نظارتی 
باالدستی شما وارد شوند و حق ما را اعاده کنند. 

فعاًل خوشحالیم که انحالل منتفی شده است ��
علــوی نماینــده معترضین در ادامــه افزود: 
خوشــحالیم که اعتراض اعضاء الاقل کمترین 
امکانــی کــه ایجــاد کرد ایــن بود کــه برای 
شفاف ســازی موضوع فعًا تعاونی به انحال 
نرســد؛ چون پیش بینی ما این بود که هیئت 
مدیره در تاش است موضوع انحال سریعتر 
اتفاق بیافتد و این ماجراها به نوعی با سرپوش 
مواجه شــود، اما خدا را شکر اداره تعاون اعام 

رسمی کرد که این تعاونی اجازه انحال نخواهد 
داشت تا تکلیف معلوم شود. من نمی دانم اگر 
موضوع انحال پیــش می آمد آنوقت تکلیف 
مشــکات احتمالی این زمین ها چه می شد، 
به هر حال معلوم نیســت وقت ســاخت این 

زمین ها چه مشکاتی به وجود خواهد آمد!

تقاضا از نهادهای ناظر باالدســتی برای ورود  ��
به موضوع

این معلم شــاغل در سیستم آموزشی کشور با 
اشاره به جایگاه معلمان گفت: ما قشر فرهنگی 
جامعــه هســتیم؛ اصــًا دلمــان نمی خواهد 
صدای مــان از درون خانــواده فرهنگی بیرون 
بیاید، اما ظاهرًا نمی خواهند بگذارند این اتفاق 
بیافتد! ما از اســتاندار محترم، معاون سیاسی 
محترم، فرماندار محترم، دستگاه های نظارتی و 
باالدستی، سازمان بازرسی، بازرسی استاندارری 
خواهــش می کنیــم که جهت شفاف ســازی 
بــه صورت ویژه وارد این پروژه شــوند؛ ما اصًا 
نمی گوییــم حق را به ما بدهیــد، ما می گوییم 
بیایید ادعای ما را بررســی کنید، ادعای آقایان 
هیئت مدیره را بررسی کنید، این تخلفات اینقدر 

آشکار است که اظهر و من الشمس است. 

ای کاش خطاهای سهوی مان را الاقل بپذیریم! ��
وی ادامــه داد: من نمی خواهم بگویم اداره کل 
تعــاون و اداره تعاون در ایــن زمینه کم کاری 
می کنند یا نه، می خواهم عرض کنم که قوانین 
را بایــد اجرا کرد و بابــت آن هزینه داد؛ جایی 
ممکن است خود اداره تعاون هم سهوًا موردی 
را درست نظارت نکرده باشد؛ چه اشکالی دارد 
این موارد را بپذیرد. من احساس می کنم اداره 
تعــاون می خواهد قانون را به گونه ای تفســیر 
کند که اشکاالت احتمالی خودش دیده نشود. 
االن مدیرعامل و هیئت مدیره اعام کرده اند که 
اداره تعاون می دانسته که افراد شرکت کننده در 
انتخابات آخر مجمع عضو نیستند! این یعنی 
چی؟! چرا تکلیف شــان را بــا این موضوعات 

مشخص نمی کنند؟
علــوی گفت: مگر در صورتجلســه رســمی 4 
اسفند 97 ما که با حضور مدیر تعاون، حراست، 
کارشــناس اداره، کارشــناس حقوقــی اداره، 
کارشــناس اداره تعاون شهرســتان، بازرسان 
هیئت مدیره، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
تعاونی و برخی اعضای معترض تشــکیل شد 
اعام نشــده که  تعاونی 121عضو دارد؟ چرا به 
صورتجلسۀ خود تمکین نمی کنند؟ چرا هیئت 
مدیــره به جایی که در انتهای آن امضاء کرده اند 

تمکین نمی کنند؟! این ها غیر قانونی نیست؟

وحید به خوش
فعال فرهنگی و رسانه
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a l v a n d . w e e k l y

علی هژبری پژوهشگر عرصه باستان شناسی در گفتگو با الوند: 

مدیریت میراث کشور، بزرگترین چالش ثبت جهانی محوطه ها 
تپه باستانی هگمتانه 
در مرکز شــهر همدان 
از  و  اســت  واقــع 
مکان هــای دیدنی و 
تاریخــی همــدان به 
شمار می رود. بسیاری 
باستان شناســان  از 
را  هگمتانــه  تپــه 
وســیع ترین تپه باســتانی ایران دانسته و آن 
را بقایای ابنیه کاسی، مادی، هخامنشی و بعد 
از آن می دانند. مســاحت تپه هگمتانه حدود 
30 هکتار اســت، که با در نظــر گرفتن بخش 
هایی که جزو محدوده تپه باستانی بوده، ولی 

اینک ســاختمان های مســکونی بر روی 
آن ساخته شده، به بیش از 40 هکتار نیز 
می رســد. این تپه بیضی شکل، در داخل 
محدوده شــهر فعلی همدان در دو سوی 

خیابان اکباتان واقع شده است.
این شهر کهن، نخســتین پایتخت ایران 
بــوده و به همــراه آتن در یونــان و رم در 
ایتالیا، از معدود شهرهای باستانی جهان 
است که همچنان زنده و مهم مانده است.

تردید در موقعیت تپۀ هگمتانه ��
علی هژبری پژوهشگر و باستان شناس با 
بیــان اینکه هگمتانه اولین پایتخت ایران 
در دوران تاریخی است، اظهار کرد: امروزه 
در مورد موقعیت مکانــی آن تردیدهایی 
وجود دارد و ممکن اســت این تپه نباشد 
امــا انتظار نمــی رود دورتــر از منطقه تپه 

هگمتانه باشد.
هژبــری با اشــاره بــه این موضــوع که 
براســاس منابع تاریخی و نوشــته هایی 

از ادوار تاریخــی به خصوی آشــوری برای ما 
روشــن اســت که این منطقه که هگمتانه در 
مرکز آن واقع اســت، به عنوان پایتخت مادها 
شناخته شده است، تصریح کرد:  این موضوع 
نشان دهنده این است که چه جایگاه مهمی در 
تاریخ سیاسی منطقه خاورمیانه در عصر آهن 

ایفا می کند.

تپــه هگمتانه معمــاری خاصی  شــبیه به  ��
معماری رومی دارد

این پژوهشــگر با بیان اینکــه این تپه قابلیت 
ایــن را دارد کــه به ثبت جهانی برســد، گفت:  
شــواهد باستان شناســی برآمده از داخل تپه 
هگمتانه این موضوع را روشن کرد که معماری 

خاصی  شبیه به معماری رومی دارد.
هژبــری با اشــاره به اینکه همین امر ســبب 
تقویت فرضیه ای می شــود، تشریح کرد: این 

فرضیه بدین صورت اســت که در زمان فرهاد 
چهارم یا ارد دوم شــهری برای اســرا یا مردم 
ایجاد شــده است؛ شــرکت این دو پادشاه در 
جنگ های زیاد، اســرا زیــادی را نیز به همراه 

داشته است.
این باستان شــناس با بیان اینکه این شــهر 
شــکل ایرانــی ندارد، بیــان کرد: بــه این نوع 
شــهر »هیپودامیــک« می گوینــد؛ معروف 
اســت که بنیان گذار این شــیوه شهرســازی 
»هیپودامــوس« معمــار یونانی اســت و به 

شهرهای شطرنجی معروف هستند. 
هژبری در ادامه در مورد شــهرهای شطرنجی 
گفت: این شــهرها دارای خیابان هایی هستند 

که بلوک های معماری را تشکیل می دهد و به 
صورت مربع- مستطیل است.

وی افزود:  از نظر شــواهد باستان شناسی نیز 
این شــهر گویای نکات مهم باستان شناســی 
است که می تواند اهمیت آن را دو چندان کند.

این پژوهشگر با بیان این نکته که تپه هگمتانه 
داخل شــهری پویا و فعال قرار دارد، اظهار کرد: 
درگیری هــای زیادی میان بومیــان و میراث 
فرهنگی در چند سال اخیر بوده است و بر این 
باورم که میراث فرهنگــی در این زمینه موفق 

عمل نکرده است.
هژبری با اشــاره به اینکه یکــی از موارد مهم 
در ثبــت جهانی که در ســال های اخیر اهمیت 
بسیاری پیدا کرده است مشارکت مردم است، 
اضافه کــرد: مــردم را در مدیریــت پایگاه ها 
اقداماتی که قرار اســت در پایگاه انجام شــود 

شریک کنیم؛ آن ها باید دیده شوند.

این پژوهشــگر با اشــاره به ایــن موضوع که 
ســازمان میراث فرهنگی کشور با مردم ارتباط 
خوبی نداشته اســت، عنوان کرد: این سازمان 
همیشــه با مردم مشــکالتی نیز بر سر خرید 
خانه، ســاخت   و سازها، ایجاد پیاده راه و موزه 

داشته است.
این پژوهشگر شــهرداری را یکی از نهادهایی 
دانســت که باید با میراث فرهنگی در استان ها 
همــکاری تنگاتنگ تــری داشــته باشــد و 
خاطرنشــان کرد: نداشــتن همکاری خوب و 
تنگاتنگ سبب شد تا شهرداری در تعدادی از 

شهرها به بافت های تاریخی صدمه زند.
هژبری با مهــم خواندن ســازمان های مردم 

نهاد، گفــت: میراث فرهنگی باید از این نهادها 
حمایت کند؛ حرف های سازمان های مردم نهاد 
نقدهایــی ســازنده هســتند؛ از دل مــردم و 

مشکالت مردم است. 
این پژوهشگر با بیان اینکه نقش سازمان های 
مردم نهاد،  شــهرداری ها و همکاری که باید با 
سازمان میراث فرهنگی داشته باشند، می تواند 
بسیار موثر باشد، بیان کرد: میراث فرهنگی باید 
به شهرداری به عنوان نهادی که کارهای عمرانی 
انجام می دهد نشان دهد که ساخت و ساز باید 

هدفمند باشد و به بافت تاریخی صدمه نزند.
هژبری ضمن اشــاره به اینکه سمن ها باید به 
عنوان بازو برای میراث فرهنگی قلمداد شوند، 
اذعان داشــت: میــراث فرهنگــی باید گوش 

شنوایی برای نقدها داشته باشد.
این پژوهشگر با بیان اینکه در راه ثبت جهانی 
تپه هگمتانــه موانعی وجــود دارد، بیان کرد: 

هگمتانه در قمست بازار شهر قرار دارد و همین 
سبب شده است تا قیمت امالک با شرایط روز 

متفاوت باشد.
هژبری با اشــاره به این موضوع که سال 54-
55 مهندس مهریار توانســت بخش اعظمی 
از این منطقــه را خریداری کند، عنوان کرد: در 
قسمت های باقیمانده، کاوش های توسط دکتر 
صراف انجام و در ســال 73 تعیین حریم شد 
و توانســتند بخشــی از عرصه را آزاد کنند؛ اما 
همچنــان با ایــن موضوع دســت و پنجه نرم 

می کنند. 
این پژوهشــگر با بیــان اینکه بــازار آهنگرها 
)آهن فروش ها( یکی دیگر از مشکالت موجود 
است، گفت: با توجه به اینکه مدت زیادی 
است که این قسمت از بازار در نزدیکی تپه 
قرار دارد، باید راه حل مناسبی نیز برای افراد 

شاغل پیدا کرد.
هژبری با اشــاره به اینکه برای به دســت 
آوردن راه حل مناسب اســتاندار وارد عمل 
شــود، اظهار کرد: باید جای مناســبی در 
اختیار این افــراد قرار گیرد تا از آن منطقه 

بروند.
این پژوهشــگر با بیان اینکــه برای ثبت 
جهانی هر کشــور می تواند دو پرونده ثبت 
تاریخی ارائه دهد، خاطرنشــان کرد: برای 
ارزیابی محوطه های تاریخی باید شناخت 
کافی از محوطه ها داشــته باشیم؛ به این 
معنا که قســمت اعظمی از محوطه قابلیت 
به نمایش گذاشــته شدن را داشته باشد و 

تاریخ دقیقی از آن ارائه شود.
هزبری با اشــاره به اینکه سوله بزرگی که 
روی بخــش کوچکی از کاوش ها قرار دارد، 
مانعی بر ســر ثبت جهانی این اثر اســت، 
اذعان داشت: این سایت، سازه دائمی است و 
استفاده از سازه هایی با چوب بامبو و چادرهای 
مخصوصــی که کم هزینه و ســبک هســتند، 
می تواند این موانع را برطرف و از آسیب دیدن 

اثر جلوگیری کند.
این پژوهشــگر با بیان اینکه بیــن مدیران و 
کارشناســان فاصله اســت، گفــت: زمانی که 
کارشناســان عملکرد مدیــران را نقد می کنند، 
برداشــت خوبی از این طرز فکر نمی شــود؛ در 
نتیجه گفتگو و تبادل نظر میان کارشناســان و 

مدیران به وجود نمی آید. 
هژبــری در ادامــه  بزرگتریــن چالــش ثبت 
جهانــی محوطه ها را امــروزه مدیریت میراث 
ســازمان فرهنگی کشور دانســت و بیان کرد: 
مدیریــت میراث فرهنگی تعاریف و تجربیات 
خــاص خود را دارد و مدیریت میراث فرهنگی 

مقوله ای جدا از انسان خوب بودن است.

همدان و نامزدهای شــهر و 
روســتای جهانی در سال 2019

  
چنــد روز پیش مدیر 
میــراث  کل  اداره 
داد  خبــر  همــدان 
که شــهر ملــی منبت 
روســتای  و  مالیــر 
تویسرکان  »اشترمل« 
از نامزدهــای شــهر و 
روســتای جهانــی در 
ســال 2019 در حــوزه جهانی صنایع دســتی 

هستند. 
البته که ایــن خبر بســیار خوش آیند فعاالن 
حوزه میراث، گردشگری و صنایع دستی ست 
و بدیهی ست که می تواند ظرفیت های زیادی 
برای اقتصاد همدان در این شرایط ویژه باشد. 

8500  نفر به طور مســتقیم شــاغل در هنر  ��
منبت

 یکی از این دو نقطه که در لیست نامزدها قرار 
دارد مالیر است. منبت مالیر توانسته در بیش 
از 4500 کارگاه کوچک و بزرگ اســباب اولیۀ 
اشــتغال باشــد و بیش از 8500  نفر به طور 
مســتقیم و حدود 25 هزار نفر غیر مستقیم را 

درگیر اشتغال کند. 

۶۲ درصــد از 85 هزار ســرویس مبلمان  ��
منبت تولیدی در کشور سهم مالیر 

بــر همیــن اســاس و بــا توجه بــه فعالیت 
زیرمجموعه هایی نظیر رنگ کار، نجار، ماشین 
کار و پارچه کــوب که در خــارج از کارگاه های 
مبل فعالیت دارند، هر کارگاه بین 3 تا 15 نفر 
اشــتغالزایی می کند از بین 85 هزار سرویس 
مبلمــان منبت تولیدی در کشــور بیش از 62 
درصد آن در شهرســتان مالیر تولید می شود. 
ظرفیــت باالی تولید مبلمان مالیر می تواند از 
صادرات نفتی کشور بیشتر باشد و این صنعت 
نیاز به حمایت و فراهم شــدن زیرســاخت ها 
برای صادرات به اروپا و همه کشورهای جهان 
را می طلبــد که  بــا جهانی شــدن مالیر  این 

اتفاق به زودی می افتد. 
بــا توجه به این ظرفیت ها بود که ثبت شــهر 
مالیر تحت عنوان شــهر ملــی منبت ایران از 
شــهریور ماه ســال 95 با حضور ســلطانی فر 
رئیس وقت ســازمان در مالیر شــروع شد و 
با تشــکیل پرونده شــهر مالیر و سایر شهرها 
و پس از بررســی های کارشناســی بر اساس 
ارزیابــی، داوری هــا و مصوبــات مربــوط به 
شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای 
ملی شهر مالیر به عنوان شهر ملی منبت ایران 
ثبت شــده که این موضوع یک رخداد بسیار 
مهــم و از کارهای بزرگ ســازمان متبوع بود. 
امروز شاهدیم که این شهر در میان نامزدهای 
شــهر و روســتای جهانی در ســال 2019 قرار 

گرفته است. 

بیش از ۷0 درصد مردم »اشترمل« مشغول  ��
به به صنعت مبل و منبت

محل دیگری که در لیست و در استان همدان 
به آن اشــاره شده، روستای »اشترمل« است. 
این روســتا؛ در یك منطقه كوهســتانی واقع 
اســت كه نقاط باالدست و پایین دست روستا 
اختالف ســطح زیــادی دارند و بیــش از 70 
درصد مردم این روستا به صنعت مبل و منبت 
مشغول هســتند به طوریکه این هنر و صنعت 
موجب شده تا در این روستا مهاجرت معکوس 
اتفاق بیافتد و مهاجرت افراد به روستا موجب 
افزایش جمعیت آن شــده است. این روستا؛ 
یکی از چندین روســتای صنایع دستی استان 
همدان اســت که شــغل غالب مردم روســتا 
صنایع دســتی است و اســتان همدان دارای 
روســتاهای بســیاری بوده که در حوزه رشته 
های مختلف صنایع دستی مانند، قاب سازی، 

مروا بافی، چرم و غیره فعال هستند.

روند سه ماهۀ ارزیابی تا اعالم نظر نهایی  ��
مالمیر در اظهارنظری که در این مورد داشــته 
اعالم کرده کــه »گــزارش ارزیابی ها پس از 
تنظیم به شورای جهانی صنایع دستی مستقر 
در کشــور انگلیس ارســال، از آنجــا پنج قاره 
که اعضای این شــورا در مناطق دیگر هستند 
نظــر می دهند و رای نهایی مجدد در شــورای 
جهانی صنایع دستی صادر می شود.« یکی از 
شاخص هایی که شورای جهانی برای انتخاب 
شــهرهای ملی و جهانی در نظــر دارند تاثیر 
ایــن هنرهــا در وضعیت اقتصــادی مردم به 
خصوص هنرمندان اســت. بر همین اساس، 
تحقق این رویــداد می تواند به همدان کمک 
کنــد که ایــن فراید تاثیــر در تولید و فروش 
منبت تاثیر زیادی داشته باشد. »نمونه تاثیر 
ثبت جهانی شــدن را در روستاهای دیگر ایران 
همچــون کلپورگان سیســتان و بلوچســتان 
می تــوان مثــال زد به طوری که پــس از این 
برند ســازی میــزان فروش و تولیــد صنایع 

دستی بسیار افزایش داشته است.«

فکر جهانی 

سوءبرداشت  رسانه ها در روند 
ثبت جهانی هگمتانه  

مسیر تردد، اجرا نشدن 
آزاد  تفصیلــی،  طــرح 
نشدن بخشی از حریم، 
مشــکالتی در ســیما و 
منظر ســایت از موانع و 
معضالت ثبت جهانی تپه 
هگمتانه است. برای رفع 
این مشکالت نیازمند هم 
افزایی شــهرداری، راه و شهرسازی، فرمانداری، 

اصناف و سازمان برنامه و بودجه هستیم.
به سرانجام رساندن تپه هگمتانه یکی از 12 طرح 
شاخص استان همدان در بخش میراث فرهنگی 
اســت که در سند راهبردی توسعه استان به آنها 

تاکید شده است.
سند توســعه استان به دســتور موکد استاندار 
همدان بــرای تکمیل و ســاماندهی طرح های 
اولویت دار تا ســال 1400 تدوین شــده و کمیته 
تخصصی تپه هگمتانه نیز با هدف رســیدگی به 
این طرح مهم با ریاســت محمــود رضا عراقی 
معاون امور عمرانی استانداری پیگیری می شود.

تپــه هگمتانه همدان بــا در برگیری شــهری 
زیرزمینی در دل خود، قدمت سه هزار ساله خود 

را به رخ جهانیان می کشد.

در مرحله نخست ثبت هستیم
اما مدتی پیش برخی از رسانه ها با سوء برداشت 
از این موضوع از توقف ثبت جهانی هگمتانه خبر 
دادنــد، اما این موضوع صحت ندارد و روند ثبت 

جهانی هگمتانه در حال اجراست.
ثبت جهانی یک اثر ســه مرحله دارد، در مرحله 
نخست موانع ثبت جهانی هگمتانه باید در استان 
رفع شود، سپس در مرحله ملی پرونده تشکیل 
و بر آن نظارت شــود و در مرحله ســوم سازمان 
آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( 
نظر خود را در خصوص ثبت جهانی آن اثر اعالم 
کند. در حال حاضر روندثبت جهانی هگمتانه در 
مرحله نخست اســت و ما باید موانع را بر طرف 
کنیم. با این حال وجود وســایل نقلیه موتوری 
یکی از موانع ثبت جهانی هگمتانه است که باید 

برای آن چاره اندیشی شود. 
افزوده شدن بر موانع ثبت جهانی هگمتانه

متاسفانه، آســفالت ریزی در حاشــیه خیابان 
اکباتان و تپه باستانی هگمتانه برای دسترسی به 
بازار آهن فروشان توسط شهرداری، بر موانع ثبت 
جهانی هگمتانه افزود. باید به سمتی برویم که 
با اجرای طرح تفصیلی شهر همدان موانع ثبت 
جهانی هگمتانه را بــر طرف کنیم. با اجرای این 
طرح عالوه بر حل مشــکل تردد اطراف خیابان 
اکباتان و اهالی بازار، مشکل الزامات ثبت جهانی 
هگمتانه نیز بر طرف می شود. صحبت ما این بود 
اگر شــهرداری موانع را بر طرف نکند، نمی توان 

پرونده ثبت جهانی هگمتانه را پیش برد.
آماده ســازی شرایط برای ثبت جهانی یک اثر از 
وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری است، که امیدواریم شهرداری، راه و 
شهر سازی و سازمان صنعت، معدن و تجارت ما 
را در این زمینــه یاری کنند. پرونده ثبت جهانی 
هگمتانه هنوز به یونسکو ارسال نشده است و در 

مرحله رفع موانع به سر می برد.
در روزهای اخیر برخی رسانه ها با اشاره به جلسه 
کمیسیون گردشــگری شــورای اسالمی شهر 
همدان، مدعی شــدند که فراینــد ثبت جهانی 
هگمتانه متوقف شده است. تپه هگمتانه همدان 
که قدمــت آن به دوران مادها باز می گردد، با در 
برگیری آثاری همچون شهر زیرزمینی، کلیسا و 
موزه باستان شناســی، شکوه و قدمت سه هزار 
ســاله خود را بــه رخ بازدیدکننــدگان داخلی و 
خارجی می کشد. این تپه باستانی با 40 هکتار 
وســعت در شــمال شــرقی همدان حد فاصل 
خیابان های اکباتان، شهدا و بلوار هگمتانه واقع 
شــده اســت و موزه هگمتانه در شرق این تپه 

باستانی و با زیر بنای 600 مترمربع قرار دارد. 
اســتان همدان با بیش از یک هزار و 800 جاذبه 
گردشــگری جز پنج شــهر گردشگر پذیر کشور 
محســوب می شود و به عنوان پایتخت تاریخ و 

تمدن ایران زمین ثبت شده است. 
بر همین اســاس موانع ثبــت جهانی هگمتانه 
بایســتی رفع شــود و اینکه رونــد ثبت جهانی 
هگمتانه در حال اجراست، در جلسه کمیسیون 
گردشگری شورای اسالمی شهر همدان موضوع 
تردد خودرو کســبه و اهالی خیابــان اکباتان و 
همچنین بازگشایی خیابان بین میدان هفت تیر 
و میدان هگمتانه مطرح شــد، که ما گفتیم اگر 
ایــن اتفاق بیافتد، در روند ثبت جهانی هگمتانه 

اخالل ایجاد می شود.

جهت اطالع

گردشگری

ظرفیت
کرد:  گفتگو با الوند مطرح  مدیر پایگاه محوطه باستانی هگمتانه در 

تملک، بازار آهنگرها و ساخت و ساز مشکالت ثبت جهانی تپۀ هگمتانه
بهرام توتونچی مدیر پایگاه محوطه باستانی 
هگمتانــه با بیــان اینکه هگمتانــه یکی از 
محوطه های شــاخص در ایران محســوب 
می شــود، اظهار کرد: این محوطه با شماره 
28 در ســال 1310 در فهرست آثار ملی ثبت 

شد.
توتونچی با اشــاره به اینکه اهمیت هگمتانه 
کمتر از تخت جمشــید و پاسارگاد نیست، 
گفــت: در ســال 47 تا 54 طــرح تملک 
عمومــی بــرای هگمتانه تهیه و براســاس 

حریم و عرصه تعریف شد. 
مدیــر پایگاه محوطــه باســتانی هگمتانه 
بــا بیان اینکــه در ســال 54، 22 هکتار از 
وســعت هگمتانه تملک عمومی شد، بیان 
کــرد: بخش عمده ای از تملک را به مالکین 
مســتقر در هگمتانــه بــه صــورت تهاتر و 
کارشناسی شده خانه های سازمانی تحویل 

داده شد. 
توتونچی با اشــاره به اینکه توســط یکی از 
کارشناسان ارشد سازمان 22 هکتار تخریب 
شد، عنوان کرد: محوطه ای آزاد شد تا بستر 

مناسبی برای مطالعات باشد. 
مدیرپایــگاه محوطه باســتانی هگمتانه با 
بیان اینکه بعد از انقالب نیز تملک به صورت 
موردی انجام شــد و تقریبا 8 و نیم هکتار 
تا بــه امروز تملک، آزاد و بــه عرصه اضافه 

شده است.
توتونچــی با اشــاره بــه اینکــه مطالعات 
باستان شناســی به صورت مــوردی انجام 
شــد، اذعان داشت: ســال 73 و 74 عمده 
مطالعات و کاوش های میدانی در هگمتانه 
انجام شــده که هر ســال  به مــدت دو ماه 
و نیم کاوش هــا به صورت پیوســته ادامه 
داشته؛ کاوش های ســال74 خیلی زمانبر 
بود به نحوی که روزی 250 کارگر کار می کرد. 
مدیر پایــگاه محوطه باســتانی هگمتانه با 
بیان اینکه کاوش این منطقه جز کاوش های 
میدانی بزرگ و وســیع در کشور محسوب 

می شــد، گفت: آثار کشف شده جز ارزش ها 
و هویت هگمتانه است که در لیست 50گانه 
آثار تاریخــی به عنوان نامــزد ثبت جهانی 

مطرح شد.
توتونچی با اشــاره به اینکه مطالعات اولیه 
برای بررســی و نقطه نظرات ارســال شده 
اســت، اضافه کــرد: از ویژگی هــای مثبت 
هگمتانه قرار داشتن در دل شهری تاریخی 
است؛ 360 درجه پیرامون هگمتانه با زندگی 

مردم درگیر است.
مدیر پایــگاه محوطه باســتانی هگمتانه با 
بیان اینکه در گذشته تپه هگمتانه به عنوان 
قلعه کهنه مطرح بــود، اظهار کرد: زمانی که 
خیابان کنده شــد؛ در زمــان ورود به عرصه 
آثاری مانند ســنگ های چهار ســتون های 
ســیاه رنگی کشف شد که شــبیه به تخت 

جمشید بود.
توتونچــی با اشــاره بــه اینکه آثار کشــف 
شــده گویای این بود که هویتی ارزشمند و 
تاریخــی در این منطقه وجــود دارد، عنوان 
کرد: هندســه بیرون آمده گواه این است که 
این معماری مدیریتی منســجم در دو هزار 

سال قبل داشته است.
مدیر پایگاه محوطه باســتانی هگمتانه با 
بیان اینکه مشکالتی بر سر راه ثبت جهانی 

تپــه هگمتانه وجــود دارد، خاطرنشــان 
کــرد: خیابــان اکباتان هگمتانــه را به دو 
نیــم تبدیل کرد؛ مــوزه هگمتانه و محوطه 

باستانی.
ت توتونچــی با اشــاره به اینکه ســه طرح 
»مرجــان«، »مــژدا« و »تدویــن« بــرای 
یکپارچــه شــدن این منطقه طراحی شــد، 
گفت: ســال 1340 طرح مرجان شروع شد 
و اصالحیه هایــی در این طرح اعمال شــد؛ 
خیابان 18 متری بین بافت بازار و هگمتانه 
قرار گیرد که 360 درجه پیرامونی هگمتانه به 
معبر محدود شود و لبه معبر محدوده عرصه 
هگمتانه باشد تا وسعت هگمتانه تقریبا به 

35 هکتار برسد.
مدیر پایــگاه محوطه باســتانی هگمتانه با 
بیان اینکه در حــال حاضر این محوطه  30 
و نیم هکتار وســعت دارد، یادآور شد: یکی 
دیــرگ از مشــکالت بافت آهنگران اســت 
که ســه دهه به عنوان بافت مزاحم شهری 

مطرح شد. 
توتونچی با تاکید بر اینکه محوطه باستانی 
باید به اصل خود بازگردد، گفت:  در دهه 70 
خیابانــی که میان میدان هفت تیر تا میدان 
هگمتانه بود با کمک متولیان بســته شد تا 
یکی از قدم ها به ســمت منسجم شدن تپه 

برداشته شود.
مدیر پایگاه محوطه باستانی هگمتانه ضمن 
اشاره به اینکه مســیر فاضالب، تاسیسات 
زیرســاختی شــهر و کابل فیبر نوری غرب 
کشــور از زیر خیابان اکباتان رد شده است، 
عنوان کرد: این تاسیسات با هماهنگی باید 

از بین رفته و به جا دیگری منقل شود.
توتونچی با بیان اینکه پیاده راه اکباتان باید 
تــا مرز ورودی به عرصــه؛ نزدیک پارکینگ 
شــهرداری ایجاد می شد، تصریح کرد: باید 
قسمتی از این پیاده راه جز محدوده میراث 
فرهنگــی قرار گیرد تا مشــکالت موجود به 

تدریج رفع شود.
مدیــر پایگاه محوطــه باســتانی هگمتانه 
با اشــاره به اینکه نگــرش تفکرگونه باید به 
نحوی باشــد که ملکی در محدوده مورد نظر 
وجود نداشته باشــد، اظهار کرد: خریداری 
امــالک ســخت اســت و بایــد امالکی را 
در اولویــت قــرار داد که بــه عرصه محوطه 

باستانی نزدیک باشد.
توتونچی یکــی دیگر از مشــکالت موجود 
در راه ثبــت جهانــی تپه هگمتانــه را عدم 
اعمال موارد شهرســازی در چند دهه مانند 
تخیله کردن مشــاغل مزاحم مانند آهنگران 
دانســت و خاطرنشــان کرد: قســمتی از 
هگمتانه به بافت مســکونی مرتبط است و 

محدودیت ارتفاع دارد.
وی ادامه داد: تپــه هگمتانه در حال حاضر 
دارای عیوبی اســت؛ از جملــه تملک، بازار 
آهنگرها در نزدیکی این منطقه و ســاخت و 
سازهایی که عرصه و حریم این تپه باستانی 

را از بین می برند.
وی بــا بیان اینکه ســاخت و ســازها باید 
کنترل شــود، تصریــح کرد: در مناســبات 
شــهری تپه مصلی تقریبــًا در جبهه جنوب 
شرقی هگمتانه اســت و مناسبات ساخت 
و ســاز آنجا نیز تا حدودی بــرای هگمتانه 

خطرناک است.

مژده نورالهیان
 خبرنگار

انسیه جنتی
 خبرنگار

علی مالمیر
مدیرکل میراث فرهنگی و 

گردشگری استان
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افزایش اعتماد مردمی به الوند 
به عنوان رسانۀ مستقل

کار بازرگانی در نشریه 
را بیــش از 13 ســال 
از  یکــی  در  پیــش 
و  محلــی  نشــریات 
همدان  هفته نامه های 
شــروع کردم، آن وقت 
نمی دانســتم که بعدها 
و در بخش هــای دیگر 
غیر از رســانه، به طور حرفه ای به این شــغل 
بپــردازم و باز بعد از یــک دهه به جایی که از 
آغاز، کارم را شروع کرده بودم بازگردم، این بار 
بــا تجربه ای از بازار کار که می تواند به اقتصاد 

نشریه و نشریه داری کمک کند. 
اما از ســال گذشــته که به صورت مستمر به 
بدنۀ رســانه پیوســتم اتفاقات ناخوشایندی 
برای این بخش رخ داد، البته که این اتفاقات 
محدود به حوزه رســانه نیست و تقریبًا تمام 
مشــاغل به نوعــی آســیب هایی از اتفاقات 
متحمــل شــده اند، امــا در حوزه رســانه، و 
رســانه های مکتوب بیشترین آسیب متوجه 

کاغذ و چاپ شد. 
امروز که در یک سالگی انتشار الوند قرار داریم 
می بینیم که نشریات به سختی ادامه حیات 
می دهند. این سخت بودن انرژی کار خالقانه 

را از رسانه می گیرد. 
رسانه ها در ایران االن به چند شکل دارند ادامه 
حیات می دهند، نخست رسانه هایی هستند 
که ارگان رســمی نهادهای دولتی یا وابســته 
بــه بودجه های عمومی اند، مانند همشــهری 
و ایــران و جــام جــم و ... . روزنامه هــای 
دیگــری هم هســتند که به صــورت حزبی 
اداره می شــوند، برخــی احزاب بــرای اینکه 
پایگاهی برای اطالع رســانی داشــته باشند، 
ســراغ رســانه رفته اند و برای خودشان یک 
ارگان حزبی درســت کرده اند، برخی دیگر هم 
بدهکاران بانکی و ســرمایه دارانی هستند که 
برای زورآزمایی و خدای ناکرده پولشــویی!! 
به انتشــار رســانه دســت زده انــد، یکی از 
نمونه هایــش امروز در زندان اســت! برخی 
دیگر هم با سابقۀ طوالنی مردم را برگزیده اند 
و از روی دکــه بــه صورت کاماًل شــکننده در 
حال ارتزاق هســتند، البته آگهی های بخش 
خصوصی هم به کمک شــان آمده، اما در این 
میان نشریات محلی، نشریاتی هستند که بر 
پایۀ گزارش های دولتی و رپرتاژها و ... ارتزاق 
می کنند، با این اوضاع مســیرهای منتهی به 
این حیــات اقتصادی هم در حال مســدود 
شــدن با به تنگنا رسیدن اســت! در استانی 
مانند همدان که اســتاندارش بسیار به رسانه 
اهمیت می دهد و حتی دســتور تدوین سند 
اطالع رسانی برای استان صادر کرده و ادارات 
را الزام بــه همکاری کرده، در این زمینه الاقل 
ادارات باید همکاری الزم و منصفانه را داشته 

باشند. 
با تمام این موارد و ســختی ها اما ایســتادن 
سهم ما در رسانه است؛ ما در هر شرایطی باید 
بایستیم و حرف مردم را بزنیم، ما رکن چهارم 
دموکراسی هســتیم، ما آیینه ای هستیم که 
باید رنج ها و شادی های مردم را نشان دهیم. 
کار ما ایســتادن در برابر فســاد و رانت است، 
و این کار، کار بسیار سخت و سنگینی است. 
در سالگرد آغاز فعالیت الوند، به عنوان عضوی 
کوچک و عالقمند در حوزه رســانه، این قول را 
به مخاطبان می دهیم که کنارشان می مانیم و 
وظیفۀ اطالع رســانی خود را تا پایان بر دوش 

خواهیم کشید. 
این فراز و نشــیب ها می گــذرد، آن هایی که 
اهل رسانه باشــند می مانند، یعنی راه ماندن 
را می یابنــد، آن هایی که با رســانه ســال ها 
زندگی کرده باشــند این پستی و بلندی ها را 
هم دیده اند و می شناســند، مهم این اســت 
که احســاس تعهد به اطالع رســانی شفاف 
داشــته باشــیم و بخواهیم که در این مسیر 

گام برداریم. 
الوند در سپهر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی استان همدان جایگاهش را یافته، 
مخاطبانش را دارد و هر روز هم به آن افزوده 
می شــود، باید این اعتمــاد مخاطبان را ارج 
نهاد، پاس داشــت و تالش کــرد این اعتماد 
عمومی در سطح گســترده تری تعمیم یافته 
و سرمایه های اجتماعی بیشتری جذب کند. 
اگر مردم رســانه ای را انتخاب کنند، آن رسانه 
می تواند از منظر اقتصادی هم رشد کند، مردم 
هر طرفی بروند و هر جا را برگزینند، خورشید 
بر پیشــانی آنجا بوســه خواهد زد. ما در پی 
این هســتیم که مردم مــا را انتخاب کنند، به 
ما اعتمادی بیش از امروز داشــته باشــند و 
امید داریم این اعتماد زمینه ساز این شود که 
تــوان ما در ارئه پرســش و مطالبات عمومی 

بیشتر شود.  

افکار عمومی 

روابط عمومی و مدیریت بحران
  

فعالیــت در عرصــه روابط 
عمومی فرآینــدی طاقت 
فرساست، چرا که در مواقع 
بحرانــی نیازمنــد نیروی 
انســانی بســیار و کارآمد 
اســت. روابط عمومی ها در 
سطح کشور باید تمهیدات 
مــورد نیــاز را بــرای تنویر 
افکار عمومی بیاندیشــند، 
پایش و کنترل رسانه های ارتباط جمعی از مهمترین 
اقدام های روابط عمومی ها در مواقع بحرانی اســت. 
بر همین اساس، برنامه ریزی مناسب رویکرد اصلی 
مدیریت بحران کشور بوده، اما باید به جنبه های دیگر 

مانند سازماندهی و آموزش نیز توجهی ویژه داشت.

ارزیابی افکار ��
افکار مدیران روابط عمومی ها در شرایط اضطراری باید 
ارزیابی شود، مدیریت بحران در تمامی مراحل با تمام 
توان خود باید آمادگی مورد نیاز برای خدمات رسانی 
بیشتر به آسیب دیدگان بالیا و سوانح را داشته باشد. 
بر همین اساس، ارتقای آمادگی مناسب برای نجات 
جان انسان های گرفتار در سوانح و بالیای طبیعی از 

مهمترین برنامه ها در زمینه مدیریت بحران است.

مهمترین وظیفه روابط عمومی ��
مهمترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی 
و نفــوذ در آن بــرای جلب رضایت افــکار عمومی از 
سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بیرون 
از ســازمان دنبال می شود. بی تردید، این وظیفه، در 
قالــب مجموعه ای از فعالیت هــای ارتباطی صورت 
می گیرد که تحت عناوین نسبتًا ثابتی شامل ارتباط 
با رســانه ها و ســازمان ها، ارتباط مردمی، پژوهش، 
آموزش، برنامه ریزی، انتشــارات، امــور فرهنگی و 
نمایشگاه ها، ســنجش افکار و پشتیبانی از آنها یاد 
می شود. سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب برای 
انعکاس اهداف، سیاســت ها، فعالیت ها، برنامه ها، 
کارکردها و مواضع ســازمان به مخاطبان، رســانه ها 
و جامعه ونیــز گردآوری، جمع بندی و تحلیل نظرها 
و دیدگاه های مــردم، نخبگان و رســانه ها در زمینه 
فعالیت های ســازمان و زمینه ســازی برای برقراری 
ارتباطــات بین مثلث ســازمان، مردم ورســانه ها از 

وظایف روابط عمومی ها است.

تدوین تقویم جامع ارتباطات سازمانی  ��
روابــط عمومی هــا بایــد با ایجــاد ارتباط احســن 
بــا مطبوعــات، رادیــو، تلویزیــون و خبرگزاری ها و 
بهره برداری بهینه از آن ها برای اطالع رســانی به مردم 
تالش کنند. تدوین »تقویم جامع ارتباطات سازمانی« 
در قالب مالقات ها و بازدیدهای مسئوالن سازمان با 
شــخصیت های حقیقی و حقوقی، کارکنان و اقشار 
مختلــف مردم با هدف تداوم و گســترش اصولی و 

تلطیف روابط و تنظیم افکار عمومی الزم است

ساختار مناسب روابط عمومی ��
روابط عمومی برای ایفای نقش ها و رســالت واقعی 
خود نیازمند ساختارهای مناسبی است. این ساختارها 
عبارت است از: ارتباطات، سنجش افکار، برنامه ریزی 
و اعتبار بخشی روابط عمومی، اداره ارتباط با رسانه ها، 
ارتباطات فرهنگی و ارتباط با همگان ها و سازمان ها و 
رسانه ای. تهیه »بریده جراید« حاوی اخبار مطبوعات 
درباره سازمان و توزیع آن بین مدیران سازمان، یکی 
از وظایف روابط عمومی در فعالیت های انتشــاراتی 
آن است. یکی از فعالیت های »ارتباطات فرهنگی« 
روابط عمومی، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های 
عکس برای آشــنایی مردم با دستاوردهای سازمان 
است. اعزام خبرنگاران رسانه ها به نقاط مختلف کشور 
برای بازدید از فعالیت ها و طرح های مهم ســازمان، 
یکــی از کارهــای خوب روابط عمومــی را در بخش 
ارتباط با رسانه ها تشکیل می دهد. تحلیل مستمر و 
منظم مطبوعات و نشــریات تخصصی حوزه مربوط 
به فعالیت ســازمان به طور فصلی و ساالنه از جمله 

وظایف روابط عمومی است.

نیاز سنجی مخاطبان ��
بی تردید، مدیریت هر موسسه ای، رضایت مخاطبان 
)با مشــتریان( خود را از کاالها یا خدمات ارائه شده 
ارج بسیار می نهد، چرا که تنها در این صورت، موسسه 
می تواند نسبت به توفیق خود امیدوار باشد. سنجش 
افکار عمومی بــا اندازه گیری میــزان رضایت با عدم 
رضایت از طرح ها، کاالها یا خدمات ارائه شــده توسط 
موسسه، این امکان را فراهم می سازد تا ضمن »نیاز 
سنجی مخاطبان« گرایش آنها را نسبت به یک موضوع 

شناخته و آن را کنترل و یا تحت ارشاد قرار دهد. 

مشاوره مدیریت ��
ارائه مشــاوره به مدیریــت، از وظایف مهــم روابط 
عمومــی نوین محســوب می شــود. در این نقش، 
روابط عمومی حلقه واســط ارتباطی بین مدیریت و 
مخاطبان سازمان است و این کار خالء فقدان شریان 
ارتباطی بین مدیریت و مخاطبان را پر می ســازد در 
این خصوص، روابط عمومی، اطالعات به دست آمده 
از اشــخاص و گروه های مهــم را به مدیریت منتقل 
می کند تا مدیریت به هنگام تعیین خط مشی از آنها 
به عنوان منبع و مدخل بهره برداری کند به این ترتیب 
روابط عمومی، به عنوان بــازوی مدیریت برای اخذ 
تصمیمات و فعالیت های آتی ســازمان ایفاء نقش 
می کنــد و بیش از پیش، نقش تعیین کننده روابط 

عمومی را در سازمان در می یابد.

مدیریت

تاسیس استانداردترین مرکز آموزش های بالینی در همدان
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان 
از تاسیس استانداردترین و زیباترین مرکز آموزش های 
بالینی در بیمارستان بعثت خبر داد و گفت: شبکه مراکز 
مهارت های بالینی کشور تشکیل و مسئولیت این شبکه 
به همدان داده شــد. فرهاد فراهانی معاون آموزشــی 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان با بیان اینکه 
هر ســال جشن روز استاد مفصل برگزار می شد، اظهار 
کرد: امسال هزینه این جشن به سیل زدگان اهدا شد و 
مراسم مختصری را برگزار خواهیم کرد.فراهانی با بیان 
اینکه تعداد کل دانشجویان این دانشگاه 6 هزار و 359 
نفر است، گفت: با همین امکانات موجود این آمار تا دو 

برابر افزایش خواهد داشت.
معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا 
همدان با اشــاره بــه اینکه تعداد هــزار و 558 نفر در 
مقطع تحصیالت تکمیلی هستند، اضافه کرد: سال 92 
پردیس خودگردان دانشــگاه تاســیس شد و در حال 

حاضر 750 دانشجو دارد.

وی افزود: درآمد پردیس خودگردان از بدو تاســیس 
تاکنون 25 میلیارد تومان بوده است.

فراهانــی بــا بیان اینکــه تعداد رشــته ها تحصیالت 
تکمیلی از 55 به 83 رشــته رســیده است، بیان کرد: 
با پیگیری های زیادی که انجام شد رشته طب سنتی 

نیز اضافه شد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان 
با اشاره به اینکه یکی از عملکردهای خوب این معاونت 
در ســاماندهی جدی اعضا هیات علمی بوده اســت، 
تاکید کرد: دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا همدان 
توانســت با دقت و هوشــمندی اعضا هیات علمی را 
ساماندهی کند و اگر دانشگاه های دیگر چنین اقدامی 

نکنند، با چالش مواجه خواهند شد.
فراهانــی با بیان اینکه تعداد اعضــا هیات علمی این 
دانشگاه در حال حاضر 458 نفر است، تصریح کرد: دو 

نفر دیگر در صف تامین اعتبار هستند.
فراهانی با بیان اینکه حــدود 500 میلیون تومان برای 

تجهیز مرکز مهارت های بالینی دانشــگاه هزینه کرده 
اســت، گفت:  اولین دوره آزمون مهارت های بالینی در 

این مرکز برگزار شد.
وی افــزود: کارهــای مقدماتی این پروژه از ســال 96 
شروع شد و در پایان سال 97 به بهره برداری رسید اما 

هنوز افتتاح رسمی آن انجام نشده است.
معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا 
همدان از اقدامات این دانشــگاه به توســعه دانشکده 
دندانپزشــکی اشــاره و خاطرنشــان کرد: بیمارستان 
دندانپزشکی و دندانپزشــکی جامعه نگر در دستور کار 
قرار دارد و بیمارســتان آیت هللا بهاری شهرســتان بهار 
برای این منظور در نظر گرفته شــده است. وی افزود: 
این بیمارســتان غیر از همدان، در مشهد نیز تاسیس 
خواهد شــد. معاون آموزشی دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن سینا همدان در مورد سالمتکده طب سنتی ایرانی 
بدیع الحکما نیز گفت: در این مرکز سه متخصص طب 
ســنتی فعالیت می کننــد و طبقه بــاال آن نیز به موزه 

پزشکی تبدیل خواهد شد.
وی افــزود: بــاغ گیاهان دارویی روبه روی دانشــکده 

داروسازی آماده کشت است.

روزنـه

فرهاد فراهانی
معاون آموزشی دانشگاه علوم 

پزشکی ابن سینا همدان

اجتامعی 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان اعالم کرد:

تفاهنامۀ هالل احمر با او- اسپرت برای برگزاری بازی های بشردوستانه 
2 میلیارد و 800 میلیون تومان ارزش ریالی کمک های همدانی ها به سیل زدگان

مدیرعامــل جمعیــت 
اســتان  احمر  هــالل 
همدان ضمن اشاره به 
اینکه 2 میلیــارد و 800 
میلیون تومــان ارزش 
ریالــی کمک های غیر 
نقــدی همدانی هــا به 
سیل زدگان است، گفت: 
میزان کمک نقدی همدانی ها به مناطق سیل زده 

نیز 566 میلیون تومان است.
بهــروز کارخانــه ای مدیرعامــل جمعیت هالل 
احمر اســتان همدان در جمــع خبرنگاران اظهار 
کرد: هشتم می  ســالروز تولد بنیان گذار نهضت 
بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر »هانری 

دونان« است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان با 
بیان اینکه شعار این سازمان نجات زندگی و تحول 
فکری ست و  در حدود 190 کشور دنیا فعالیت دارد، 
اضافه کرد : در زمان وقوع ســیل همکاری خوبی 
میان مردم دیده شد و گام اول در مدیریت بحران 

که حفظ آرامش است تحقق یافت.
کارخانه ای ضمن اشــاره به اینکه حــدود 60 هزار 
تماس تلفنی در دو روز اول دریافت شــده است، 
عنوان کرد: در یک ماه گذشــته میزان تماس های 

تلفنی به حدود 250 هزار مورد رسید.

امدادرسانی در سطح استان ��
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان با 
بیان اینکه این جمعیت در کنار طرح های نوروزی 
شــامل امداد و نجات نوروزی و ایمنی و سالمت 
مسافرین توانســت مدیریت خوبی در کمک به 
مناطق ســیل زده  و ارســال اقالم مختلف داشته 
باشد، تصریح کرد: 456 نفر نیرو امدادی در قالب 

158 تیم فعالیت می کردند.
کارخانه ای بیشترین میزان عملیات را در شهرستان 
نهاوند با تعداد 152 مورد دانست و گفت: بهار با 134 
مورد، همدان با 118 مورد و مالیر با 110 مورد عملیات 

در جایگاه های دیگر قرار دارند.
وی افــزود: کمترین میزان عملیات نیز مربوط به 

شهرستان رزن با 9 مورد است.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر ضمن اشــاره به 
اینکه امدادرســانی به 4 هزار و 68 نفر در ســطح 
استان انجام شد، بیان کرد: 838 نفر اسکان یافتند 
که بیشترین تعداد در بهار با 335 نفر بود و نهاوند 
و اسدآباد در رتبه های بعدی هستند. وی مجموع 

حادثه دیدگان را 4 هزار و 293 نفر دانست.
کارخانــه ای با بیان اینکه تخلیــه آب 588 منزل 
انجام شــد، خاطرنشــان کرد: 504 بسته غذایی 

توزیع شد که 140مورد مربوط به تویسرکان بود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان با 
اشــاره به خودرو های به کار گرفته شده، گفت:  42 
آمبوالنــس، 94 خودرو کمکدار، 10 خودرو نجات و 

قایق 1 مورد بوده است.

کمک های ارسالی به استان لرستان ��
کارخانه ای با بیان اینکه 77 نیرو امدادی به همراه 
2 دستگاه موتور روبین، 2 قالده سگ و 9 دستگاه 
خودرو کمکدار به لرســتان اعزام شد، یادآور شد:  
هزار و 60 تخته پتو، هزار و 400 تخته چادر، 5 هزار 
بســته غذایی 72 ساعته، 83 هزار و 984 قوطی 
کنسروجات و یک دســتگاه کانکس سرویس 
بهداشتی اقالم ارسالی به این استان بوده است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان 
ضمن اشــاره به این موضوع که معاونت امداد و 
نجات  14 دستگاه کامیون، 2 دستگاه مینی بوس 
و یک تریلی به لرستان ارسال کرده است، اضافه 
کرد: از 11 فروردیــن تا 28 فروردین ماه مجموع 
تماس های دریافتی 237 هزار و 797 مورد بوده 
است که در دو روز ابتدایی هر 17 ثانیه یک تماس 

دریافتی داشتیم.
کارخانه ای در مورد کمک های غیرنقدی ارســال 
شده به استان لرستان نیز عنوان کرد: کنسورجات، 
برنج، ظــروف یکبار مصرف، تخم مرغ، وســایل 
زیستی، البســه مختلف، بیسکویت، ساندویچ، 
آب معدنی، نان، نوار بهداشتی، مواد غذایی، لوازم 
بهداشتی، چکمه، توپ پالستیک وسایر از موارد 

ارسالی بوده است.
مدیرعامل جمعیــت هالل احمر بــا بیان اینکه 
معاونت درمان و توانبخشــی 44 نفر را به استان 
لرســتان اعزام کرد، گفت: 6 پزشک، 6 پرستار، 2 
ماما، 3 روانشــناس ازجمله این 44 نفر اعزامی 

بودند.
کارخانه ای تعداد داروهای ارســالی را 85 هزار و 
625 عدد دانســت و اضافه کرد: بیش از سه هزار 
ویزیت، خدمات پرســتاری، مامایی، بهداشــت 

روان و بهداشت محیط ارائه شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان 

ضمن اشــاره به اینکه خدماتی به اســتان هایی 
گلستان و خوزســتان نیز ارائه شده است، عنوان 
کرد: در ســال 97 ارزش کل خدمات ارائه شــده 

جمعیت 2 میلیارد و 480 میلیون تومان بود.
وی افــزود: 17 میلیــارد و 800 میلیون تومان 
هزینه های جمعیت هالل احمر در سال گذشته 

بود.

طرح اسکان اضطراری ��
کارخانه ای یکی از مشــکالت موجود در ســرپل 
ذهاب و پلدختــر را دریافت چادر توســط افراد 
غیرنیازمند دانست و اظهار کرد: فرهنگسازی های 

الزم در این زمینه باید انجام شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان 
یکی از اقدامات خوب این ســازمان در سال 97 
را طرح اسکان اضطراری خواند و خاطرنشان کرد: 
طرح اســکان اضطراری برای اولین بار در همدان 
اجرا شــد که 158 مسجد وحســینیه، 20 سالن 
ورزشی، پارک ارم، اردوگاه امام حسن و باغ میوه 

برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شده اند.
کارخانه ای ضمن قدردانی از تیم آفرود گفت: یکی 
از بزرگترین نیروهای کمکی تیم آفرود بودند که 

قدردان زحمات شان هستیم.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان با 
بیان اینکه تفاهنامه ای میان فدراسیون جهانی 
او- اســپرت و جمعیت هالل احمر کشور بسته 
شده است، تصریح کرد: براساس این تفاهنامه 
بازی هــای بشردوســتانه بــه صــورت جهانی 

گسترش یابد.
کارخانــه ای با بیان اینکه تمام موارد آموزشــی 
در بحث ســیل در ســایت خادم موجود است، 
گفت: 17 هزار دانش آمــوز در طرح »دادرس«  

آموزش دیدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان  از 
اصحاب رسانه ها خواست تا قبل، بعد و در زمان 
وقوع حوادث پیگیر باشند و مردم را تشویق به 

یادگیری اصول اولیه کنند.

علی مالمیر
مدیر روابط عمومی 

جمعیت هالل احمر استان

عالقمندی اتباع خارجی برای خرید ملک در همدان
 پیگیری خواهم کرد

ً
فرماندار :  بعیــد می دانـــم                           عضو شورا:  شخصا

براســاس برخــی 
مشــاهدات عینی 
شهروندان همدانی 
و برخی مشــاوران 
امالک گویــا اتباع 
خارجی همدان که 
اغلب آنهــا عراقی 
هستند، عالقمند به 
خرید ملک در همدان بوده و حتی در مواردی 
تــالش کرده اند به نام  افراد دیگــر این اموال 

غیرمنقول را خریداری کنند.
به گزارش ایلنا؛ از آنجایی که همدان قرار است 
در محور توسعه، بر گردشگری تمرکز فراوانی 
داشته باشــد، باید به این نکته هم توجه کرد 
که گردشــگر خارجی ممکن است هوس کند 
در همــدان  و یــا در هر شــهر دیگری ملکی 
هم  داشته باشد، این اتفاق چه دستاوردها و 
چالش هایی  به همراه خواهد داشت؟گزارش 

ایلنا را در این باره می خوانید.
برای مقدمه بد نیست یکی از قوانین مربوط 
به خرید ملک توســط اتباع خارجی را مرور 
کنیم. خرید زمین یا آپارتمان توســط اتباع 
خارجی در هر کشــور تابع قوانینی است. در 
ایران هم بــرای این رخــداد، در قالب یک 
آیین نامه قوانینی اعالم شــده تحت عنوان 
»آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول 
توســط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری 
اسالمی ایران؛ مصوبه هیأت وزیران در جلسه 
مورخ 1374.9.19« در ماده 1 این آیین نامه 

دربــاره چگونگی تملک امــوال غیر منقول 
توســط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری 
اســالمی ایران آمــده: »اتبــاع خارجی که 
بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور 
سیاحت و اســتفاده ییالقی مسافرت های 
منظم فصلی در ســنوات متعــدد و متوالی 
به ایران می نماینــد هر گاه بخواهند در ایران 
محلی را برای ســکونت شخصی خریداری 
نمایند بایــد تقاضای خود را در اظهارنامه ای 
در بر دارنده مشــخصات و مدارک و  اســناد 
مربــوط از طریــق یکــی از نمایندگی های 
سیاسی و کنسولی جمهوری اسالمی ایران 
در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع 
ملک بــه همراه مدارک و  اســناد مربوط به 

وزارت امور خارجه تقدیم دارند.«

بنابراین و بر اســاس این آیین نامه؛ امکان  ��
خرید ملــک در ایران برای اتبــاع خارجی با 
لحاظ کردن قوانین امکان پذیر است. اما آیا در 
این قانون به موضوعات جامعه شناختی توجه 

شده است؟
این اتفاق پیش تر در آذربایجان غربی و گیالن  
هم رخ داد. حاال برخــی گزارش های مردمی 
حکایــت از این دارد که برخــی اتباع خارجی 
)عرب عراقی( در پی خرید منزل مســکونی 
در همدان هســتند، البته که غیر از موضوعات 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... باید به این 
توجه کرد که بازار مســکن در همدان هم نباید 

بیش از این متالطم شود.

 بعید است خبر درست باشد ��
در همین راســتا؛ حسین افشــاری فرماندار 
همــدان در گفت وگو با ایلنا بــا بیان اینکه تا 
به حال از ســوی مراجع مختلف در مورد این 
موضوع چیزی نشنیده است، اظهار کرد: خیلی 
بعید است این خبر درست باشد. گزارشی دال 

بر این موضوع در شهرستان همدان نداریم.
فرماندار همدان با اشاره به اینکه برای خریداری 
ملک از ســوی اتباع خارجی دســتوراالعمل 
و راه هــای قانونی وجــود دارد، اضافه کرد:  به 
محض مشــاهده شدن، اطالعات را در اختیار 

ما قرار دهید.
افشــاری درباره آسیب شناسی این اتفاق که 
ممکن اســت از جنبه های مختلف اجتماعی 
قابل بحث باشد عنوان کرد: به دلیل جدیدبودن 
موضوع پیش داوری اولیه را ندارم و طبیعتًا نیاز 
به تمهیداتی دارد و حداقل غیر متعارف است.

برای مقابله با این اتفاق اهرم قانونی داریم ��
مریم روانبخش رئیس کمیسیون حقوقی و 
رسیدگی به شکایات شورای شهر همدان هم 
در همین راستا و در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه 
تــا به حال چیزی دال بــر وجود این موضوع 
نشنیده ام، اضافه کرد: در همدان گزارشی دال 
بر این موضوع نشــده است؛ من خود شخصًا 
این مسئله را پیگیری خواهم کرد و از اداره ثبت 

و شهرداری نیز سوال خواهم کرد.
رئیس کمیســیون حقوقی و رســیدگی به 

شکایات مردمی شورای شهر همدان با اشاره 
به این موضوع که برای جلوگیری از این اتفاق 
از طریق قانــون عمل خواهیم کــرد، افزود: 
افرادی که تبعه کشور ایران نیستند نمی توانند 
ملکی خریداری کنند و ما برای مقابله با این 

اتفاق اهرم قانونی داریم.
روانبخش در پاســخ به این پرسش که آیا 
این اتفاق از منظر امنیتی، جامعه شــناختی 
و... آفتــی به همراه ندارد، گفت: براســاس 
مطالعات و پژوهش هایی که انجام می شود 
باید نظــر داد که این اتفاق ها رخ می دهد یا 

خیر.فعال نظری ندارم.

راهی برای جلوگیری نداریم ��
در همین راســتا اما ابراهیــم جمالی رئیس 
اتحادیه امالک همدان نیز در گفت وگو با ایلنا با 
بیان اینکه تا به حال چنین چیزی نبوده است 
و اطالعاتی در این مورد به او داده نشده، عنوان 
کرد: هرگونه فعالیت در رابطه با اتباع خارجی 

زیر نظر اداره اماکن باید صورت پذیرد.
رئیــس اتحادیه امالک همدان با اشــاره به 
اینکه راهــی برای جلوگیــری نداریم، عنوان 
کرد: به لحاظ اطالع رســانی  ما به اعضا اعالم 
کرده ایم؛مطمئن باشید  از سوی امالک چنین 

اتفاقی نخواهد افتاد.
وی افزود: خیلی  از اتباع قانونی می توانند در 
ایران فعالیت داشته باشند؛ اما ورود اتباع غیر 
قانونی برای هر کشــوری دردسرساز است و 

نمی توان آن را انکار کرد.

مژده نورالهیان
 خبرنگار

حسن حنیفه
 خبرنگار

بهروز عزیزیان
مدیر بازرگانی و اصناف الوند
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تاثیر اطالع رسانی در »رونق تولید«

ارتباط بسیار ضعیف رئیس سازمان
 »صمت« با رسانه ها

تحریریــۀ الوند - وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
طــی بیانیــه ای در همــان روزهای آغازین ســال 
1398 و نام گذاری این ســال بــه »رونق تولید«، 
برخــی رویکردهای این وزارتخانــه را اعام کرد. از 
آنجایی کــه وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از 
مهم ترین پیشران های حرکت کشور به سمت رونق 
اقتصادی به شمار می رود، تمرکز بر رونق تولید، نگاه 
ویــژه به معادن، توجه به صنایــع هایتک و دانش 
بنیان، توســعه همکاری های بین المللی با رویکرد 
دیپلماسی اقتصادی، توســعه صادرات، رفع موانع 
تولید، توجه به مســئولیت های اجتماعی صنعت و 
برنامه  ریــزی ارتقای جایگاه این وزارتخانه به عنوان 
پیشران توســعه اقتصادی و صنعتی کشور برخی 
از محورهایی اســت که در سال جدید نسبت به آن 

اهتمام خواهد داشت.«
مواردی که در باال اشاره شد دستوری از سمت وزیر 
صنعت معدن و تجارت است که به عنوان مقام عالی 
وزارت به نیروهای اجرایی وزارتخانه به ویژه روئسای 
سازمان در اســتان ها اباغ شده است. اما موضوع 
اینجاســت که واقعًا چه مدیری بــا چه رویکردی 
می توانــد این اهــداف را عملی کنــد و چگونه باید 

عملکرد او مورد بررسی قرار گیرد. 
طبیعی ســت که در هر وزارتخانه ای شاخص هایی 
برای بررســی عملکرد مدیران وجود دارد و در همان 
مسیر فعالیت مدیران مورد واکاوی قرار می گیرند؛ 
امــا بخش دیگری از واکاوی به تنویر افکار عمومی 
و مــردم بازمی گردند که این بخــش در یک اندازۀ 
قابل تاملی به رسانه ها مربوط است. در همدان و در 
سازمان صمت، مدیری فعالیت دارد که رسانه  را به 
عنوان یک »حد واسِط« سازمان و مردم نمی بیند و 
نمی داند. اساسًا وزارت صمت و سازمان های تابعۀ 
آن مهمترین بخش در کشــور و شــریان اساسی 
اقتصاد در ایران را در دست دارند، شاید نقش مشابه 
دیگری را بتوان فقط وزارت جهاد کشاورزی دید؛ در 
استان هایی مانند همدان؛ موضوع صنعت و معدن 
و کشــاورزی از موضوعات بســیار مهم به حساب 
می آیند به عاوه اینکه گردشــگری هم در این چند 
سال اخیر توانسته موقعیت ویژه ای پیدا کند! حاال 
شما مقایسه کنید فعالیت رسانه ای سازمان صمت 
استان همدان را با سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل 
میراث و ادارات مشابه، ببینید چه تفاوتی بین این ها 

)به نسبت نقش شان در اقتصاد( وجود دارد!؟
ببینید جهاد کشاورزی چه برنامه ریزی های مدون 
و حساب شده ای برای گزارش دادن به رسانه ها دارد، 
اداره کل میراث همدان را در رسانه ها جستجو کنید، 

آنوقت مقایسه کنید با سازمان صمت! 
مدیر باید به رسانه ها پاسخگو باشد، باید برای شان 
»دادۀ اطاعاتــی« آمــاده کنــد، بایــد همیشــه 
تلفن هایش را به روی خبرنــگاران باز بگذارد. باید 
رسانه در سازمان و نهاد و دستگاهش برای خبرنگار 
و رســانه ارج و قرب قائل باشــد. چطور مدیری که 
اعتقاد به رســانه ندارد؛ به رســانه پاسخگو نیست؛ 
انتظار داریم در این شــرایط جهــادی عمل کند! نه 
اینکه جهادی عملکردن یعنی به رســانه ها پاسخگو 
بودن. خیر! اما یکی از ویژگی های مدیر جهادی، در 
دسترس بودن و پاسخگو بودن به نهادهایی است که 
حدواسط آن ها و مردم هستند؛ رسانه هم یک نهاد 

اجتماعی ست و به دنبال شفاف سازی. 
اســتاندار همدان بارها خود را در معرض پرســش 
خبرنــگاران قرار داده اســت، او هــم در زمانی که 
قزوین معاون سیاســی بود و هــم در همدان جزو 
تعداد محدود و معدود  )کمتر از 10 استاندار کشور( 
نمایندگان عالی دولت در اســتان ها بــود که اجازۀ 
شکایت از رسانه ها را از مدیرانش گرفت! این یعنی 
استاندار برای روشنگری، برای رسانه، برای شفافیت 

ارزش قائل است. 

آقای رئیس چه کرده اید در باب دستورات وزیر  ��
در بیانیــۀ وزارت صنعــت آمده »بی شــک تولید 
بهره  ورانه یکی از شاخص های اصلی رشد و توسعه 
کشور اســت و بر ما در وزارت صمت فرض است تا 
در راستای ارتقای بهره وری نظام صنعتی و معدنی 
کشــور تاکید و تصریــح ورزیــده و همزمان رونق 
اقتصادی در کشــور را پی گیــری کنیم. بهره  مندی 
از فناوری های جدید تولیــد با اتکاء به خاقیت ها 
و ظرفیت هــای داخلی روابط صنعت و دانشــگاه و 
همچنین نقش غیرقابل انــکاری که این اقدام در 
کاهش مصــرف انرژی و رقابتی کردن هزینه تولید 
خواهد داشــت، یکی از محوری  ترین رویکردهایی 
است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری 

می شود.
شــروع نهضت توســعه معادن و توجه ویژه به این 
ظرفیت عظیم کشــور جزو برنامه های جدی وزارت 
اســت.« این مــوارد و موارد فــراوان دیگر از جمله  
نکاتی است که وزیر به آن ها تاکید داشته، االن وارد 
سومین ماه سال شــده ایم یعنی یک چهارم سال 
»رونق تولید« گذشت؛ شما برای همین یک چهارم 
سال چه کردید! لطفًا به همۀ رسانه ها، نه به صورت 
دســتچین و انتخابی، گزارش دهید و خودتان را در 
معرض پاسخ های خبرنگاران قرار دهید. تلفن تان را 
برای خبرنگاران باز بگذارید! آن ها می دانند چه موقع 
تماس بگیرند که مزاحم کار شما نباشند؛ ضمنًا برای 
مدیر جهادی در شرایط فعلی ساعت کاری و ساعت 
پاسخگویی معنا ندارد! مدیر شایسته است همیشه 

غیر از مواقع خواب! پاسخگو باشد. 

رسانه و تولید

تاثیر کنش های بخش خصوصی 
در رونق تولید

خــود  بازرگانــی  اتــاق 
ندارد،  اجرایی  مسئولیت 
اتــاق بازرگانی بــه عنوان 
مشــاور سران ســه قوه 
محســوب می شــود. در 
این نهــاد هــم  فعالین 
اقتصادی در حــوزه اتاق 
بازرگانی فعالیت دارند، و 
توقع آن ها هم این است که در درجه اول دولت و 
دستگاه های دولتی بتوانند مسائل و مشکات سر 

راه تولید را حل و فصل کنند.
اتاق بازرگانی هم از سوی دیگر می تواند با استفاده 
از کمیسیون های خود موانع کسب و کار و احیانًا 
قوانینی را که مخل رونق اقتصادی هستند احصاء 
کنــد، و بدین ترتیب در صــورت وجود موانع  به 
مسئولین استان و کشــور اصاحاتی را پیشنهاد 

دهد.
اما در مورد رونق تولید باید گفت اگر »رونق تولید« 
اتفاق بیافتد فعالین اقتصادی با آسودگی خاطر 
بیشتری کار خود را دنبال می کنند، امیدوار هستیم 
این کار صورت پذیرد؛ زیرا با توجه به مشــکاتی 
که کشــور با آن دست و پنجه نرم می کند نیاز به 
این است که  دستگاه ها، بانک ها و باقی نهادهای 
مســئول همکاری الزم را انجام دهند. اگر نهادها 
بتوانند با همکاری الزم زمینه برای تسهیل در انجام 
امور را فراهم کنند، ب بخش صادرات غیرنفتی هم 
فعال تر خواهد شد. فعالین اقتصادی قطعًا این 
قول را می دهند که اگر مشــکات و مسائل آن ها 
حل و فصل شــود، حجم صادرات غیرنفتی را با 

توجه به مواردی ذکر شده، افزایش دهند.

  
با عنایت به مواردی که اســتاندار اســبق همدان و 
رئیس اتاق همدان مطرح کرد، باید گفت کشــور 
برای رسیدن به آنچه در چشم انداز خود متصور شده 
اســت باید حضور بخش خصوصی را در اقتصاد 
کشور پررنگ تر کرده تا به رشد اقتصادی مطلوب 
مورد نظر برســد. اینجاســت که نقش اتاق های 
بازرگانی در اقتصاد کشــور به عنوان یک تشــکل 

تاثیرگذار بیش از پیش مهم جلوه خواهد کرد.
تحلیلگران اقتصاد ایران معتقدند به کار گیری تمام 
توان همراه با همکاری دو بخش دولتی و خصوصی 
و استفاده از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به دور از 
بخشی  نگری با تدوین برنامه جامع می توان نظر هر 
دو بخــش را جلب کرد. از این رو اقتصاد و صنعت 
ایران نیــاز به تبادل فکری بین بخش خصوصی 
و دولتی داشــته تا به این وســیله بتواند در رتبه 

اقتصادی کشور نقش شایانی داشته باشد.
اتاق هــای بازرگانی و صنایــع و معادن با حضور 
افرادی فعال هر روزه در حال فعالتر شدن در عرصه 
اقتصادی کشــور اســت. اتاق مطلوب به صورت 
حداکثری نمایندگی بخش خصوصی کشــور را 
عهده دار است. قاعدتًا در چنین اتاقی، افراد آگاه، 
توانمند و پایبند به اخاق کسب و کار از بخش های 
مختلف اقتصادی حضور خواهند داشت تا محلی 
باشد که در حوزه های کاری خویش و البته حوزه  
اقتصاد کان کشور صاحب نظر و دارای شناخت و 

بینش تخصصی باشند.
در قانون اساسی جمهوری اســامی ایران، اتاق 
بازرگانی به  عنــوان نماینده بخش خصوصی در 
حوزه  اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با 
قوای سه گانه  نظام نیز برخوردار است. بر اساس 
اصل 44 قانون اساســی جمهوری اسامی ایران 
نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی 
و خصوصی تقسیم می شود. در بخش خصوصی 
بخشهای کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و 
خدمات بیان شده است و اتاق بازرگانی نمایندگی 
ایــن زیربخش ها را به عهده دارد که به موازات دو 

بخش دیگر فعالیت می کند.
اتاق های بازرگانی با برگزاری جلســه های کاری 
با وزیــران اقتصادی دولت و برگزاری جلســات 
کمیســیون های تخصصــی بــا وزارتخانه های 
اقتصادی نشان می دهند که هدفی برای داشتن 
نقش در اقتصاد کشــور دارنــد. نقش اتاق های 
بازرگانی در توســعه اقتصادی کشور از راه توسعه 
تجــارت و به ویژه صادرات غیرنفتی نیز تاثیرگذار 
است. در بیشتر کشــورها یکی از وظایف  اصلی 
اتاقهای بازرگانی و بازرگانان هر کشــور، بازکردن 
درهای بازارهای جهانی برای کاالهای تولید شده در 
داخل کشور است. اصل وجودی اتاق های بازرگانی 
همفکری صاحبان صنعت، معدن و تجارت است. 
اتاق ایران متشــکل از نمایندگان اتاق های کشور 
اســت و اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن زیر 
نظر این اتاق فعالیت می کنند. اتاق های بازرگانی 
در اصل منعکس کننده مشکات و مسائل بخش 
تجارت، صنعت و معدن کشور است و تنها سازمان 
صد در صد خصوصی کشــور اســت که در میان 

نهادهای دولتی جایگاه ویژه ای دارد.
در شــرایط کنونی اقتصاد ایــران، حضور بخش 
خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی اهمیت 
بســیار دارد. اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی نیز مسئولیت سرعت بخشی به رشد 
شاخص های توســعه اقتصادی و رونق کسب و 

کارهای داخلی را دارند. 

مسئولیت

رونق تولید

ابزارها و دستاوردها در مطالبه گری؟!

ضرورت مطالبه گری و رونق تولید در بخش خصوصی
وقتی صحبت از سامت 
و پویایی و تحرک جامعه 
می شود باید دانست که 
همگی آن هــا در گروی 
تعامات فرهنگی، هنری، 
اجتماعــی، اقتصــادی، 
سیاســی، امنیتــی و ... 
است. که می توان از جز به 
کل تعمیم داد و یا  از کل 
به جز رســید، چرا که هر یک متغیری وابسته به  
دیگری هستند. در جامعه همیشه برای  فرد و یا  
کل جامعــه حقوقی وجود دارد و در مقابل آن نیز 
وظیفه ای قرار گرفته  اســت. این مورد را در همۀ 
حوزه ها می شود تعمیم داد به ویژه موضوع رونق 
تولید از منظر بخش خصوصی. در این نوشــتار 

سعی می شود به مقولۀ مطالبه گری بپردازیم. 

حق داشــتن و انجام وظیفه، هردو در مســیر  ��
حرکتِی آرمانی جامعه اثرگذارند.

با مطالبه گری اســت که می توان این آرمانگرایی 
را  مورد محک قرار داد. جامعه، بدون مطالبه گری 

جامعه ای بدون آرمان و مرده است!
ســوالی مطرح می گردد که چرا شهروندان دچار 
بی تفاوتی اجتماعی شــده اند و کمترین واکنش 
را نســبت به مســائل جامعه دارنــد؟  گویا این 
بی تفاوتــی در حــال تبدیل بــه فرهنگی غالب 
شده اســت و این نیز بی دلیل نیســت؛ چرا که 
مطالبه گری فردی و توجه به منافع شخصی باعث 
ایجاد هزینه هایی برای فرد شده و در صورت عدم 
رســیدن به نتیجه مطلوب عاملی می شود برای 

بی تفاوت شدن نسبت به  امور زندگی و جامعه.
اگــر مطالبه گری  ها  به صورت جمعــی و از طریق 
تشــکل ها و اصناف محقق شود، ضمن توجه به 
مســئولیت پذیری افراد، اعتماد بــه نفس افراد 
جامعه را نیز باال می برد و در چنین حالتی جامعه 

به نتیجه مطلوب تری می رسد. 

چنانچه به مطالبه گری شهروندان توجهی نشود،  ��
نا امیدی در جامعه تزریق می گردد که همین امر 
می تواند زمینه ساز بسیاری از اعتراضات اجتماعی 

شود.
گاهی دیده می شــود پاســخگویی مســئولین 
به صورت مقطعی صورت می پذیرد که ُمســکنی 
موقت است و آنچنان که باید به سرانجام نمی رسد 
و نمی تواند پاســخگوی خواسته های دیگر مردم 
باشــد. مطالبه گری جریانی مداوم است چراکه 
پویایی و جاری بودن زندگی  در هر لحظه نیاز های 

متفاوتی را می طلبد.
اگر مطالبه گری در جامعه ای وجود نداشته باشد، 
مسئولیت پذیری مدیران و مسئولین نیز کاهش 
یافته و به تبــع آن وظایف محوله خود را تمام و 
کمال انجام نمی دهند و بی عدالتی های اجتماعی 
رخ می دهد و این نیز عاملی برای بی تفاوت شدن 
مردم نسبت به امور سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی 
و در ادامــه به وجود آمــدن نارضایتی اجتماعی 

خواهد شد.

اما مطالبه گری چیست؟! ��

اقداماتــی که با هدف احقــاق حقوق عامه مردم 
و  ایجاد تغییرات مطلــوب و اصاح امور جامعه 
صورت می گیرد تا مسئولین را پاسخگوی عملکرد 
خود گرداند و به وظایف خود بنحو احســن عمل 

نمایند را مطالبه گری می گویند.
بنابراین مطالبه گــری حوزه های مختلفی چون 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در بر 

می گیرد.
اما الزمه این اقدامات آگاه بودن مردم نســبت به 
حقوق و مسئولیت های اجتماعی خود و وظایف 
مسیولین اســت که همین امر اهمیت آموزش  

مطالبه گری را بیش از پیش پر رنگ می کند.
بواســطه آموزش صحیح و آگاهی کامل است که 
می توان مطالبه گری واقعی نسبت به آنچه را که در 

جامعه نیازی حس می شود انجام داد.
باید به یاد داشت که مطالبه گری در مسیر درست 
خود باشــد تا عموم مردم نفــع ببرند و بگونه ای 
نشــود که بر اثر تبلیغات هیجانی و جناحی این 
مطالبه گری ها در جهت منفعت حزب و اقشاری 
خاص تغییر مســیر دهــد که اگر چنان شــود 
سرانجام می تواند به سرخوردگی اجتماعی تبدیل 
گردد؛ چرا که مطالبه اصلی و عمومی عملی نشده 

است و فقط عده ای خاص از آن متنفع شده اند.

اما ابزار های مطالبه گری کدام است؟! ��
می تــوان گفت هــر تریبون عمومی به واســطه 
تریبون داران از قبیل ائمه جماعات و خطیبان در 
مراســم های مختلف مذهبی و سیاسی، احزاب 
سیاســی در دوره  همی های خــود، جنبش های 
دانشجویی در مراسم های دانشجویی، سمینارهای 
عمومــی و تخصصــی اســاتید دانشــگاهی و 
نخبــگان، نشســت های فعالیــن اقتصــادی، 
اصنــاف، یادواره های مختلف و ســخنرانی های 
چهره های مهم سیاســی، جشنواره های فرهنگی 
هنری، مراســمات حوزه های علمیــه، فعالیت 
ســمن ها و موسســات عام المنفعه و خیریه ها، 
انجمن های تخصصی، مطبوعات و رســانه های 
خبری، شــبکه های اجتماعی و امر به معروف و 
نهــی از منکر در امور دینی و سیاســی و فرهنگی 

و اقتصادی.
آموزش و آشــنایی مردم با حقوق شــهروندی و 
وظایف مسئولین  در راستای روشنگری و تنویر 
افــکار و برانگیختــن حس مشــارکت پذیری و 

اثرگذار بودن در امور اجتماعی و فعالیت متداوم و 
منسجم و پیگیری دستگاه های اجرایی، نظارتی 
و قضایی در  قوای ســه گانــه و در نهایت حضور 
همیشــگی مقتدرانه مدعی العوم در امور جاری 
جامعه و عدم وابســتگی آن به جناح و اقشــار و 

اصناف خاص از ابزارهای مهم مطالبه گری اند.
به ظاهــر در ســاختار سیاســی کشــور به علت 
فراهم نبــودن ابزار مطالبه گــری در حد مطلوب، 
نقصان وجــود دارد و ضروری ســت که آموزش 
صحیح مطالبه گری در جامعه بویژه در مدارس ما 
امر مهمی محسوب شود و مسئولین و شهروندان 

بر آن اهتمام ورزند.
جامعــه ای که فرهنگ مطالبه و پرســش در آن 
نهادینه و عملی شــود می تواند سریعتر در مسیر 
توسعه و پیشرفت قدم بردارد؛  زیرا مطالبه گری 
ســبب پاسخگویی مســئولین و مدیران نسبت 
بــه انجام وظیفه خــود با وجود نظــارت عام بر 
عملکردشــان می شــود که در نهایت به سامت 

جامعه و رشد آن کمک می کند.
گزینش مســئوالن متعهد و توانمند باید مطالبه 
اولیه شــهروندان باشــد و ضمن اینکــه یکی از 
مهمترین وظایف مدیران باال دستی، توجه و دقت 

نسبت به انتصابات مدیران است.

وقتی صحبتــی از حق می شــود در مقابل آن  ��
وظیفه و تعهدی هم قرار می گیرد.

مــردم حــق دارند کــه در موضوعــات مختلف 
مطالبه گر باشند و از نظام حاکم و دولت انتظاراتی 
داشته باشــند، و مدیران و مسئوالن هم وظیفه 
دارند با احترام تمام در چهارچوب قوانین با روشی 
صحیح و درست، پاســخ گوی مطالبات مردمی 
باشــند. نباید توقع داشت که جوانان دغدغه مند 
و مردم انقابی در برابــر عملکرد ضعیف و بدون 

نتیجه برخی از مسئولین سکوت کنند.
شــنیدن مطالبه مردم، هماهنگــی، پیگیری و 
نظارت بر حســن انجام امور مرتبط با خواســته 
مطالبه گران، وظایفی است که بر شخص و یا نهاد 

مطالبه شونده قرار دارد.
همچنین روح مطالبه گری باید با نیت خیرخواهانه 
باشــد و بدور از شــانتاژکاری در رسانه ها به افکار 
عمومی جهت دهی حقیقی و درست دهد و بر آن 
نباشد که با مچ گیری فضای جامعه را ملتهب کرد 
و با فضاسازی منفی دشمنی ها را ایجاد کرد چرا 

که در این صورت مشکلی را حل نمی کند.
مسئوالن کشــور در هر جایگاه با هر سمتی دارند 
نباید بگونه ای رفتار کنند که مطالبه گری شهروندان 
و بویژه قشــر جــوان را افراطی گــری و تندروی 
برشمارند که در این صورت، اول اینکه قضاوتی بد 
و اشتباه در مورد مطالبه گری صورت گرفته است 
و از طرفی روحیه مطالبه گری و مشارکت پذیری 
را در جامعــه می کشــند و در آینده نه چندان دور  

مشکاتی ایجاد خواهد شد!
مدیران و مسئولین در نهاد های حکومتی و دولتی  
و خصولتــی باید از مطالبه گری اســتقبال کند و 
شــرایط را برای نقد عملکرد و مطالبه گری مردم 
مســاعد سازند و در پی حل مشکات به بهترین 

نحو ممکن باشند.
طبــق ســخنان رهبری معظــم انقــاب نقد و 
مطالبه گری باعث شفافیت در عملکرد مسئولین 
می شــود. پس مسئولین ما نباید از مطالبه گری 
هراســی داشته باشــند؛ جوان باید مطالبه کند، 
باید احساس کند که این مطالبه سودمند است، 
ثمربخش است؛ و تشویق بشود بر این مطالبه و 
باید احســاس کند که او فقط مسئولیتش طرح 
ســؤال و پرتاب کردن یک شعار نیست، که بگوید 
خوب، ما کار خودمان را کردیم؛ نه، پیگیری کردن، 
مطالعه کردن، درباره  مسئله اندیشیدن، آن را پخته 
کردن، راِه کارِ اجرائی را برای آن جســتجو کردن، 
بــرای طرحش با مراکز دســت  اندر کار و مجری 
تاش کــردن و فعالیت کردن و باالخره خود وارد 
میدان کار شــدن، این ها جزء وظایف و تکالیف 
جوان ماست که این را هم بایستی جوان ما درک 
کند؛ در کنار آن مطالبه و طلبگاری و مدعا داشتن 
که عرض کردیم. )فرازهایی از فرمایشــات مقام 
معظم رهبری 17 مهر  86 در دیدار دانشــجویان 
نخبــه و نفرات برتر کنکور و فعاالن تشــکل های 

سیاسی فرهنگی دانشگاه ها (

کشور متعلق به مردم است و دولت به نمایندگی  ��
از مردم جامعه را مدیریت می کند

اگر پویایی جامعه حفظ شــود و مردم در صحنه 
حضور فعال داشته باشــند، حرکت های مردمی 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی توسعه و 

رونق پیدا می کند.
بنابراین ضروریســت که پیوند مردم و حاکمیت 
و دولت قطع نشــود تا مطالبات مردمی پیگیری 
و پاســخ داده شــود و دولت و نظام حاکم نیز به 
وعده های انتخاباتی و وظایف خود متعهد گردند.

مطالبه گری در بخش خصوصی؛ تولیدکننده و  ��
کارآفرین جوان

همین مطالبه گری باید در بخش خصوصی هم در 
این حوزه به وجود بیاید؛ گاهی بخش خصوصی 
از دولــت گایه دارد که در بخــش تولید قوانین 
نه تنها حمایت کننده نیســت بلکــه بازدارنده و 
مسدود کننده هم عمل می کند، در این بخش ها 
مطالبه گری وجود دارد فقط بخش دولت نباید راه 
پاســخگویی را ببندد. االن در همدان کارآفرینان 
خاق حضــور دارند و مطالبه گر هســتند، اگر به 
این ها پاسخ درستی داده نشود مشکات عده ای 

پیش خواهد آمد. 

زراعت
معاون سازمان جهاد کشاورزی همدان اعالم کرد:

اهمیت یکپارچه سازی، تجهیز و نوسازی اراضی در »رونق تولید«
مژده نوراللهیان

خبرنگار 

معاون مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی 
همدان با اشــاره به اینکــه بیش از 90 درصد از 
اراضی مســتعد اســتان زیر پوشش سیستم 
آبیاری نوین قرار گرفته، گفت: 132 هزار و 420 
هکتار سیســتم آبیاری بارانی، نــه هزار و 812 
هکتــار آبیاری قطره ای و موضعــی و 8 هزار و 
853 هکتار سیستم آبیاری کم فشار در استان 

همدان اجرا شده است.
بــه گزارش خبرنــگار ایلنا از همدان، یوســف 
کاکاوند معاون مدیر آب و خاک سازمان جهاد 
کشاورزی استان همدان در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه در این استان 151 هزار و 85 هکتار 
سیســتم آبیاری نوین اجرا شده است، اظهار 
کرد: با اجــرای این میزان سیســتم آبیاری، 
664.7 میلیــون متر مکعــب صرفه جویی در 

بخش کشاورزی صورت گرفته است.

 بیش از 9 هزار هکتار از باغات اســتان تحت  ��
پوشش آبیاری نوین

معاون آب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان  با بیــان اینکه بــه ازای هر 
هکتار آبیاری نوین، 4 هزار و 400  متر مکعب 
صرفه جویی می شــود، بیان کرد: در اســتان 
همدان با اجرای سیســتم های نوین آبیاری 
664 هــزار و 700 میلیــون متــر مکعب آب 

صرفه جویی شده است.
کاکاوند با اشاره به اینکه سطح باغات استان 
همدان 75 هزار هکتار است، عنوان کرد: از این 
میزان بیش از 9 هزار  هکتار به سیستم آبیاری 
نوین مجهز شده وبیش از 65 هزار هکتار باقی 

مانده است.
وی افــزود: 56 میلیون متر مکعب در باغات 

صرفه جویی شده است.

اهمیت احیا و مرمت قنوات ��
معــاون مدیــر آب و خــاک ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان همدان با تأکید براهمیت 
احیا و مرمت قنوات، گفت: 2 هزار و 477  رشته 
قنات ثبت شده در استان همدان وجود دارد که 

بر روی 677 رشته قنات کار شده است.
کاکاونــد با بیان اینکه از ســال 96 قنوات را به 
عنوان یک ســازه در اســتان مطرح شد اظهار 
کرد: کشــاورزان باید ساالنه الیه روبی قنوات را 

انجام دهند.

احیا و مرمت قنوات ��
معاون مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان با اشاره به کاهش سطح قنوات 

در سال های خشک، گفت: در سال های گذشته 
به دلیل کاهش نزوالت آسمانی سطح قنوات 
کاهش یافته و کشاورزان کف قنات را باال آورده 
بودند که در ســال گذشته و امسال کف واقعی 
قنوات احیا شد تا بتوانیم قنات را به عنوان یک 

سازه ماندگار حفظ کنیم.
کاکاوند با بیان اینکه در اســتان همدان مقنی 

واقعی وجود نداشت، تشریح کرد: در این راستا 
دوره های آموزشی برگزار شد و 30 نفر توانستند 
مجوز ســازمان را اخذ کــرده و به عنوان مقنی 

فعالیت کنند.
معاون مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی 
استان همدان با اشاره به اینکه در سال گذشته 
7.5 میلیــارد تومان اعتبــار ملی برای احیای 
قنوات گذاشته شد، خاطرنشان کرد: کل قنوات 

استان در سیستم GIS  ثبت شده اند.
وی افزود:  اســتان همدان جزو پنج اســتان 

کشور است که  روی قنوات کار کرده است.
کاکاونــد با بیــان اینکــه 326 کیلومتر طول 
کل قنــوات اســتان همدان اســت، بیان کرد: 
بیشترین تعداد قنات در شهرستان های مایر، 
رزن و کبودراهنگ قــرار دارد و نهاوند کمترین 

میزان قنوات را دارد.

یکپارچه سازی اراضی کشاورزی مهم است ��
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان با اشــاره به اهمیت یکپارچه ســازی، 
تجهیز و نوســازی اراضی کشاورزی اظهار کرد: 
بزرگتریــن خدمتی کــه می توان بــه اراضی 

کشــاورزی کرد، یکپارچه ســازی آن هاســت؛ 
ســال های گذشــته اراضی چندین روستای 
استان یکپارچه سازی شد که کار بسیار سختی 

بود.
کاکاوند با بیان اینکه ساالنه 1.5 میلیارد تومان 
در زمینه یکپارچه سازی، تجهیز و نوسازی داده 
می شــود، گفت: با محدودیــت منابع مواجه 
هستیم و همین امر باعث شده نتوانیم به بقیه  

تقاضاها رسیدگی کنیم.

احداث کانال و شبکه آبیاری ��
معــاون مدیــر آب و خــاک ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان همدان با بیان اینکه در 
اســتان همدان 15 هزار کیلومتر کانال سنتی 
وجود دارد، عنوان کرد: از این میزان هزار و 146 

کیلومتر پوشش داده شده است.
کاکاوند با بیان اینکه ازســال 87 تا کنون 102 
کیلومتر کانال در همدان ســاخته شده است، 
تصریح کرد: تنها منبع تأمین اعتبارات احداث 
کانال آب کشــاورزی استانی است که خیلی 

محدود است.
مدیر آب و  خاک ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان همدان با اشــاره به  اینکه 14 هزار و 
387 کیلومتر راه دسترســی به مزارع است، 
گفت:  هزار و 851 کیلومتر پوشش داده شده 

است.
کاکاونــد در مورد خســارت های ســیل هم 
در همــدان اذعــان داشــت: در بارش هــای 
فروردین امســال 94 میلیارد تومان خسارت 
به تأسیسات زیربنایی استان از جمله قنوات، 
راه هــای بین مــزارع، ایســتگاه های پمپاژ و 

استخرهای ذخیره آب وارد شده است.
وی افزود: از محل اعتبارات باقی مانده قنوات، 
در حــال مرمت تعدادی از آن ها  هســتیم که 

مشکل خاص پیدا کرده اند.

علی اصغر زبردست
رئیس اتاق بازرگانی همدان

امین خوشبخت
 دبیر فضای مجازی
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a l v a n d . w e e k l y

ورزش و بهبود سالمت زنان

در کشــورهای  امــروزه 
پیشرفته دنیا، ورزش به 
ضروری  عاملــی  عنوان 
جسمانی  سالمتی  برای 
و روانی شــناخته شــده 
اســت و ایــن بــاور که 
ورزش موجــب کاهش 
فشار خون، پایین آوردن 
تعداد ضربان قلــب و افزایش ظرفیت هوازی 
همراه با کاهش درصد چربی بدن، جلوگیری از 
پوکی استخوان و کاهش دهنده سرطان سینه 
در زنان می شــود، زنان را به فضاهای ورزشــی 
کشــانده اســت. موضوعی که در کشورهای در 
حال توســعه همچنان پایین تر از حد استاندارد 

عنوان می شود.
ایــن را باید در نظر داشــت که انجــام هر نوع 
ورزشــی به ســالمتی کمــک نمی کنــد و نوع 
شاخص ســالمتی ورزش ها متفاوت است. به 
عنوان نمونه ورزشی قدرت بدنی زیاد را می طلبد 
ولی همان ورزش باعث الغری شــما نمی شود 
یا بالعکس شما ورزشی انجام می دهید باعث 
الغری شــما شــده ولی باعث افزایش سرعت 
شما نمی شود. هر ورزشی شاخص های خاص 
خود را دارد و به همین دلیل انتخاب نوع ورزشی 
که برای بانوان مناســب باشد و با هدف و ایده 
آنان هماهنگی داشته باشد، بحثی است که نیاز 
به مشاوره تخصصی دارد تا آثار سویی به همراه 

نداشته باشد.
بــه صــورت کلــی، ورزش مناســب، تاثیرات 
به ســزایی در بهبود سالمت زنان دارد. به عنوان 
نمونه، ورزشــی مانند ژیمیناســتیک از جمله 
ورزش های قدرتی اســت که باعث اســتحکام 
عضالنی بیشــتر می شود و ورزشی مانند شنا یا 
پیــاده روی طوالنی مدت و همین طور تردمیل 
و دوچرخه به مدت زمان طوالنی، باعث کاهش 
وزن و چربــی و قند خون می شــود. پس زنان 
بایســتی به توصیه های مشــاوران، نسبت به 
انتخــاب ورزش اقــدام کنند و بداننــد که اگر 
ورزش های قدرتی و ســرعتی کار شود تاثیری 
بر کاهش قند خون و چربی و غیره ندارد. پس 

انتخاب ورزش مناسب باید در اولویت باشد.
بر همین اســاس؛ باید نــگاه علمی به ورزش، 
فراگیر شــود تــا بتوان از مزایــای آن بهتر بهره 
بــرد. مثال خانمی که کــم کاری تیروئید دارد و 
به همین دلیل چاق شــده است، وقتی تالش 
می کنــد با ورزش، خود را الغر کند، به طور حتم 
جوابی نمی گیرد اما فردی که کم تحرک است، 
پرخــوری دارد و فعالیت بدنی نــدارد با انجام 
ورزش هــای هــوازی به مدت زمان و شــدت 
ورزش زیاد می تواند به آرمان الغر شدن برسد. 
بنابراین زنان باید توجه داشته باشند که علمی 
و زیرســاختی به ســمت ورزش بروند تا دچار 

زیان های بیشتر نشوند.
ورزش رابطه مســتقیمی با کاهش نرخ مرگ و 
میــر در افراد دارد. یکی از عــوارض عدم توجه 
به ورزش و فعالیت های فیزیکی، چاقی، تنگی 
عروق قلبی و تنفســی، افزایش فشــار خون و 
ســکته های قلبی اســت و به طور حتم افرادی 
کــه ورزش نمی کنند و فعالیــت بدنی ندارند با 
ایــن موارد رو به رو خواهند بود و ســرانه مرگ 
و میــر در میان آنان باال اســت. امــا در افرادی 
که ورزش می کنند، ســموم بدن به راحتی دفع 
شده، کلســترول، قند و چربی به اندازه طبیعی 
می رسد و هرگز دچار چاقی نمی شوند بر همین 
اســاس دارای قدرت عضالنی بهتر و طول عمر 

بیشتری خواهند بود.
ورزش ضمــن آن کــه کمک می کنــد زنان از 
فعالیتی که انجام می دهند، احســاس مفید 
بودن در زندگی کنند و از حس برتری نســبت 
به سایرینی که حاضر به رفتن این راه نیستند 
بهره ببرند و احســاس غــرور کنند، اعتماد به 
نفــس و انــرژی آنان را دوچنــدان می کند و 
ســطح استرس را کاهش می دهد. ما به افراد 
افســرده ورزش آن هم به صــورت جمعی و 
مفــرح را توصیه می کنیم تا افســردگی آنان 

بهبود پیدا کند.
ایــن را همــه می دانیم که موضــوع ورزش از 
دیدگاه های مختلف قابل بررسی است؛ اما به 
طور کلی باید یادآور شد که اگر قرار است کسی 
که تا کنون فعالیت ورزشــی نداشته به ورزش 
روی آورد بهتر است که به صورت جمعی باشد و 
بهترین جمع، جمع خانواده است. در این جا به 
دلیل این که مادر و همســر خانواده، بیشترین 
مسوولیت داخلی خانه را بر عهده دارد و الگوی 
رفتاری برای فرزندان به شــمار می رود، انجام 
ورزش هــای گروهی که مــادر در راس آن قرار 
دارد باعث ایجاد تغییر رفتاری در انجام ورزش 
سایر اعضای خانواده هم می شود، تغییری که 

پایدار و ادامه دار خواهد ماند.
ســبک زندگی و فضاهایی که ایجاد شده باعث 
شــده افراد کم تحرک شــوند، شهرنشــینی، 
استفاده از ماشین، کامپیوتر و موبایل و بسیاری 
موارد دیگر عامل کاهش فعالیت های روزمره و 

افزایش بیماری های مختلف شده است. 

تن درست

فوتبال نشان توسعه  است

الزام توازن در تجهیزات، نوسازی و 
ساخت مکان های ورزشی

یکــی از ویژگی هــای 
کالنشهرها  شــهرداری 
شــهرداری  البتــه  و 
تهران این اســت که به 
صورت مجزا هر منطقه 
و ســپس هــر ناحیه 
تعریف مشــخصی از 
ورزش و سالن ورزشی 
دارد. به این معنا که در 
هر منطقه از مناطق 22 گانه، سالن های ورزشی 
تعریف شــده و برای هر کدام ویژگی هایی در 
نظر گرفته شده که با منطقۀ دیگر برابری داشته 

باشد. 
اما در سایر اســتان های کشور یا کمتر اینگونه 
برنامه ریزی هــا صورت گرفته، یا اگرهم صورت 

گرفته به توازن اندیشیده نشده است. 
مدتی پیــش رئیــس کمیســیون فرهنگی 
اجتماعــی شــورای شــهر همدان گفتــه بود 
که»افزایش زیرساخت های ورزش شهروندی 
در دستور کار قرار است و در هر ناحیه شهرداری 
همدان باید حداقل یک فضای ورزشــی ایجاد 
شــود.«. این اتفاق خوبی ســت، اگرچه اما و 

اگرهایی به همراه دارد.

اول توازن ��
غیر از برنامه ریزی هایی که در سطح ملی برای 
بودجۀ ورزشی استان ها می شود و متولی اجرای 
آن اداره کل ورزش و جوانان اســتان است، در 
حوزه ورزش نهادهای دیگری هم فعالیت دارند، 
یکی از این نهادها در شــهرها، شهرداری است. 
شــهرداری دولت کوچکی ست که بخش قابل 
توجهی از وظایف ساختارهای عمرانی دولت را 
بر عهده دارد. از همین روست که در حوزه ورزش 
هم مانند حوزه فرهنگ، برنامه ریزی هایی دارد 
و مواردی را در حوزه اجرا بر عهده گرفته است. 

طبــق  اســت.  اینگونــه  هــم  همــدان  در 
برنامه ریزی های انجام شــده زیرساخت های 
ورزشــی ســطح شــهر را در چند بخش مورد 

بررسی قرار دادیم. 
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای 
شــهر همدان گفته بود که »زیرساخت هایی که 
در حــال حاضر موجود اســت و نیاز به تعمیر، 
بازســازی و تجهیز دارد شناسایی شده که باید 
مشــکالت آنها رفع شــود، زیرساخت هایی که 
ســال گذشته عملیات اجرایی آنها شروع شده 
و بیــش از 50 یــا 60 درصد پیشــرفت کاری 
دارند نیز مشخص شــده و اعالم کرده ایم باید 
برای تابســتان 98 به بهره برداری برسند.« وی 
با بیان اینکه زمین هایی را شناســایی کرده ایم 
که باید در آنها زیرســاخت ورزشی ایجاد شده 
و حداکثر تا پایان ســال به بهره برداری برسد، 
گفته بود که:» باید در هر 12 ناحیه شــهرداری 
همدان فضاها و زمین های ورزشی وجود داشته 
باشــد.« وی همچنین تاکید کرده بود که »به 
شهرداران مناطق چهارگانه همدان گفته شده که 
باید در همه نواحی تحت مدیریت خود حداقل 
یک فضای ورزشــی برای ورزش شهروندی یا 
بــه عبارتی همان ورزش محــالت ایجاد کنند، 
همچنیــن باید فضاهایی ویــژه بانوان ایجاد و 
ایمن سازی شود تا آنها به راحتی بتوانند بدون 
نگرانی از مشــرف بودن زمین ورزشــی در آنجا 
ورزش کنند.« این اتفاقات اگر به شکل متوازن 
رخ دهد می تواند تاثیرات خوبی در بلند مدت 

بر توسعه ورزش داشته باشد. 

دوم جایگاه ورزش در توسعه استان  ��
یکی از کارگردانان شهیر سینما می گفت ساختار 
سیاســی  - اقتصادی اســتان ها را می شود از 
تیم های فوتبال شان تشــخیص داد؛ البته که 
یک کارگردان سینما، در حوزۀ خودش تخصص 
دارد و بهتــر اســت در همان حــوزه هم اعالم 
نظر کند اما واقعًا حرفش پر بیراه نیســت. به 
اســتان هایی دقت کنید که فوتبال موفقی در 
سال های مختلف داشته اند؛ استمرار داشته اند 
در فوتبال کشــور، وقتی سراغ استان های شان 
می رویــد می بینید که این اســتمرار از توازن و 
استقرار ثبات در استان  می آید. البته استان های 
نفت خیز را از این موضوع مستثنی می کنیم چرا 
که در آن  استان ها توازن به گونه ای دیگری ست 
و فوتبال و تیم داری شــرایط دیگری دارد؛ اما 
روی هم رفته اســتان هایی که توسعه صنعتی 
و معدنی دارند، اغلب تیم های شان مستمر در 
لیگ برتر و لیگ یک بوده اند و همیشــه نقش 
مدعــی را دارند. همدان هــم با ایجاد توازن در 
زیرساخت ها الاقل می تواند مقدمات را فراهم 
کند، تا اینکه بعدهــا از این مقدمات، موخرات 
مثبت هم حاصل آید.  گفته شده که »همگانی 
کردن ورزش در دســتور کار است و قصد داریم 
به نوعــی برنامه ریــزی کنیم کــه زمین های 
ورزشی برای همه اقشــار جامعه اعم از آقایان 
و بانوان و نیز در همه رده های ســنی در سطح 
شهر گسترش یابد.« این موضوعات می تواند 

محصول خوبی در ورزش داشته باشد. 

نگاه

ورزش

شتی استان به روزهای اوج را بررسی می کند
ُ

گرهای بازگشت ک الوند اما و ا

رجعت به روزگار طالیی 
تهران – تحریریۀ الوند: کشتی همدان بعد 
از مدت های طوالنی حاشیه و بالتکلیفی 
باالخره بــا انتخاب حمیدرضــا یاری به 
عنــوان رئیس جدید خود قدری امیدوار 
شــد تا رفته رفته به ســمت ساحل امن 
و البتــه روزهــای پرفروغ گذشــته اش 
بازگردد. موضوعی کــه اگرچه نمی توان 
با اطمینان از آن ســخن گفت اما به نظر 
می رسد جوی که در همین مدت کوتاه از 
برگزاری انتخابات هیات کشــتی استان 
به راه افتاده گواه بر آینده ای روشن برای 
این رشــته پرطرفدار در اســتان داشته 
باشــد. البته باید توجه داشت که بعد از 
هر انتخاباتی معموال فضایی آرام آسمان 
آن رشته ورزشی را فرا می گیرد اما اینکه 

چه می شود و چه پیش خواهد آمد مستقیما با 
عملکرد و رویکرد رئیس جدید یعنی حمیدرضا 

یاری ارتباط مستقیم دارد.

یاری؛ از شرکت ســیاحتی علیصدر تا ریاست  ��
هیئت کشتی همدان

حمیدرضا یاری خود از جامعه کشــتی اســتان 
همدان اســت و همین هم باعث شــده همواره 
نیم نگاهــی به مدیریت این رشــته در اســتان 
داشته باشد. چه اینکه او در دور قبلی انتخابات 
هم حضور داشــت و در نهایــت با اختالف یک 
رای قافیه را به علی رحیمی فر عضو شورای شهر 
همدان شاید به خاطر نفوذ بیشتری که داشت، 
باخــت. او حاال و به فاصله نــه چندان دوری از 
انتخابات قبلــی با اعتماد قاطع اعضا ســکان 
هدایت کشــتی همدان را به دست گرفت تا هم 
به یکــی از هدف های مهم زندگی اش رســیده 
باشــد و هــم فرصت این را یابد تــا هر آنچه در 
ســر دارد را روی کشتی همدان پیاده کند. اینکه 
چقدر موفق خواهد بود، چقدر پیشرفت خواهد 
کرد و چقدر کشــتی اســتان را به روزگار طالیی 
گذشــته اش نزدیک خواهد کرد، مشــخصا به 
خودش، انتخاب ها و اطرافیانش مربوط است. 
هرچند که به نظر می رســد حمیدرضا یاری بعد 
از مدیریت طوالنی مدت در شــرکت سیاحتی 
علیصدر، شــرکت نمایشگاه  بین المللی همدان 
و البته چند هیات ورزشــی دیگر، حاال از منظر 
مدیریتی پخته تر است و می تواند خود و کشتی 

استان همدان را در سطح ملی باال بکشد.

رئیس هیات کشتی چند شغله می شود؟ ��
یکی از مهمترین عوامل ناکامی علی رحیمی فر در 
راس هیات کشتی همدان و حواشی پردامنه ای 
که بــرای او در این جایگاه بــه وجود آمد، چند 
شغله )نه در معنای قوانین استخدامی( بودنش 
بــود. او مجبور بود بخش زیادی از وقتش را در 
شورای شهر همدان صرف کند و زمان باقیمانده 
را هم به رفع و رجوع حاشیه های کشتی استان 
بپردازد. موضوعی که عمر مدیریتی اش را خیلی 
زود خاتمه داد و مجبور به استعفایش کرد. حاال 
باید دید حمیدرضا یاری برای آینده شغلی اش 
چه اســتراتژی را ترســیم کرده اســت. او باید 

انتخــاب کند. یاری می توانــد تمرکزش را روی 
کشتی و پیشرفت این رشته در استان متمرکز 
کند و خود و این رشته را به سمت تعالی ببرد یا 
راه علــی رحیمی فر را در پیش بگیرد. حمیدرضا 
یــاری بعــد از خداحافظی اخیرش با شــرکت 
ســیاحتی علیصدر پس از حدود 6 ســال حاال 
زمزمه هایی از حضورش در شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان به گوش می رســد. جایگاهی 
کــه چندان با آن بیگانه نیســت و باید دید چه 
تقدیری برایش رقم خواهد خود. یاری حتی بعد 
از نشستن شاهرخی بر مسند استانداری همدان 
تا گرفتن پست معاونت استاندار هم پیش رفت 
اما مشخص نیســت چه عواملی مناسبات در 
مورد او را به هم زد. هر چند که البته باید به این 
نکته هم توجه داشت که حضور همزمان یاری در 
راس هیات کشتی استان و یک مجموعه بزرگ 
اقتصادی می توانــد امکانات و مبالغی را هم به 

سمت کشتی استان سرازیر کند.

علی مخزنی: کشتی استان نیاز به نفس تازه دارد ��
واضح تریــن نکته درباره این روزهای کشــتی 
اســتان، حال خراب آن اســت. حاشــیه های 
زیاد، بالتکلیفی هــای مدیریتی، به روز نکردن 
امکانــات، بی توجهی به پایه هــا، بهره نبردن از 
مربیان و دانش پیشکســوتان، شــلختگی ها 
مدیریتــی و ... همه و همه دســت به دســت 
هم دادند تا کشــتی همدان کــه روزگار زیادی 
به ســرمایه هایش می بالیــد و در رویدادهای 
جهانی و المپیک صاحــب نماینده بود، روز به 
روز افت کند و به امروزش برســد. امروزی که 
جز حاشــیه و دعواهای جناحی تقریبا چیزی 
از کشتی استان در خاطر خاک خورده های این 
رشته نیســت. علیرضا مخزنی یکی از مربیان 
با ســابقه کشتی اســتان همدان در این باره به 
خبرنگار »هفته نامه الوند« می گوید: »کشــتی 
همدان مدت هاســت حال و روز خوبی ندارد و 
نیاز به یک خون تازه داشت. به نظرم حمیدرضا 
یاری فرد توانمندی است که می تواند شرایط را 
به نفع کشتی استان تغییر دهد. هرچند که در 
کوتاه مدت نباید توقع معجزه از رئیس جدید 
هیات کشتی استان داشت. تغییر این وضعیت 
و قرار دادن این رشته در ریل خوب گذشته اش 

حداقل 3 تا 4 سال زمان می برد.«

از استعدادها و پایه سازی غافل شدیم ��
شــاید مهمترین مشــکل امروز کشتی استان 
غفلتی اســت که مدیران چند ســال اخیرش 
نسبت به پایه ها در این رشته داشتند. مطمئنا در 
روزگاری که علم روز کشتی دنیا تاکید زیادی به 
پشتوانه سازی و سرمایه گذاری در بخش پایه ها 
دارد، بی توجهــی به آن مصائــب بزرگی را به بار 
خواهد آورد. مخزنــی در این باره هم می گوید: 
ما سال ها در باد کشتی گیران بزرگی که داشتیم 
خوابیدیم و از توجه به پایه ها غافل شــدیم. به 
نظرم آقای یاری باید در اولین گام برنامه دقیقی 
بــرای پرورش پایه ها و کشــف اســتعدادهای 
کشتی اســتان داشته باشــد و این هم اتفاق 
نخواهد افتاد مگر با همبســتگی و یکدل شدن 
همه اهالی کشتی استان. ما قهرمانان و مربیان 
جوان بســیار خوبــی داریم که هر کدام شــان 
می توانند بخشــی از کار را بگیرند و شــرایط را 
تغییر دهند. صادق گودرزی، ســعید ابراهیمی، 
برادران جوکار، محمدحســین سلطانی، جالل 
لطیفی، مصطفی یونســی، عباس بیگلربیگی، 
محمد کمروند و خیلی هــای دیگر اگر کنار هم 
باشند و از ظرفیت آنها در شهرستان های مختلف 
اســتان استفاده شود خیلی کارها می توان کرد. 
ضمن اینکه در کنار این مربیان جوان می توان از 
مربیان پیشکسوت و باتجربه ها هم برای بهبود 

کار استفاده کرد.«

امکانات به قدر کافی هست! ��
رشته های ورزشی در کشور ما همواره درگیر کمبود 
امکانات و مشکالت سخت افزاری هستند. این 
مشکل حتی در پایتخت هم همیشه محل نگرانی 
و دغدغه مسئوالن ارشد فدراسیون های ورزشی 
اســت. البته کشتی به واســطه تاثیرگذاری در 
موفقیت کلی ورزش ما در عرصه های برون مرزی 
از گذشــته محل توجه مســئوالن بوده و امروز 
حداقــل در پایتخت و شــاید برخی شــهرهای 
کشتی خیز کشور دارای امکانات خوبی باشد. این 
رشته در اســتان همدان هم مثل خیلی از نقاط 
دیگر کشور کم و بیش با مشکالت سخت افزاری 
مواجه اســت. این کمبودها و دغدغه ها هر قدر 

از مرکز اســتان فاصله بگیریم پررنگ تر 
خــود را به ما نشــان خواهــد داد. برای 
مثال شهرســتان نهاوند با توجه به نقش 
بی بدیلی که در پرورش کشتی گیران ملی 
در سال های اخیر داشته امروز با مشکالت 
عدیده ای مواجه اســت. مستهلک شدن 
بافت ســالن ها و کمبــود امکانات به روز 
بــرای ورزشــکاران و کشــتی گیران این 
شهرســتان امــروز یک دغدغــه بزرگ 
اســت که حمیدرضا یــاری باید بخش 
زیادی از انرژی و انگیزه خود را به تجهیز 
سالن های کشــتی در سرتاســر استان 
همدان اختصاص دهد. علی مخزنی در 
رابطه با شــرایط امکاناتی کشتی استان 
هم به »الوند« می گوید:»خوشبختانه ما 
در همدان از لحاظ امکانات شرایط نسبتا خوبی 
داریم. همدان دارای خانه کشتی، پایگاه قهرمانی 
و سالن های مناسبی اســت که خوشبختانه به 
تجهیزات روز مجهز هستند. این امکانات ممکن 
اســت کم باشــند اما برای پرداختن به کشتی 
مطلوبند.« وی در پاسخ به این سوال که وضعیت 
امکانات در شهرستان های استان چگونه است، 
گفت: » متاســفانه در دوره های قبلی مدیریت 
کشــتی استان در بخش ســخت افزاری کم کار 
شد و ما خیلی از امکانات موجود را هم از دست 
دادیم. برای مثال در نهاوند و مالیر کشتی استان 
امکانات خوب داشــت اما بــه خاطر بی توجهی 
خیلی از آن ها کیفیت خود را از دست دادند. البته 
حمیدرضا یاری اخیرا برخی مشــکالت کشتی 
مالیر را حل کرده اســت و گویــا برای نهاوند هم 

برنامه هایی دارند.«

بازگشت به لیگ برتر کشتی؛ راهکار؟ ��
کشتی استان همدان در طول روزگار طالیی اش 
یکی از پایه های ثابت لیگ برتر کشتی بود و اتفاقا 
ســابقه خوبی هم در این بخش به جا گذاشــته 
است. اما شاید این روزها و با سر وسامان گرفتن 
هیات کشــتی استان برخی فکرها دوباره به این 
ســمت برود و عده ای بخواهند کشــتی استان 
همدان را از این مســیر یکبار دیگر بر سر زبان ها 
بیاندازنــد. احتمالی که می شــود به عنوان یک 
راهــکار به آن فکر کرد اما آیا در این شــرایط این 
راهکار درستی است؟ علی مخزنی پیشکسوت 
کشتی استان در این ارتباط می گوید:» در شرایط 
موجود حضور در لیگ برای کشــتی استان اصال 
توصیه نمی شود. ما در داخل استان کشتی گیری 
نداریم که در ســطح حضور در لیگ باشــد و اگر 
بنا باشــد از خارج استان کشتی گیر بیاوریم جز 
هزینه های گزاف چیزی نصیب مان نخواهد کرد. 
اتفاقا یکی از مشکالت مدیریت های پیشین هم 
همین هزینه کردها بی مالحظه بود که بدهی های 
بســیاری را به باد آورد و کشــتی استان را دچار 
چالش اساسی کرد. به نظرم در شرایط کنونی تنها 
و تنها باید به فکر ســرمایه گذاری روی نونهاالن و 
نوجوانان اســتان بود و حضور در لیگ را بگذاریم 
بــرای وقتی که همین پایه ها شــرایط حضور در 

مسابقات بزرگ را داشتند.«

امید
بین خواستن، ارادۀ رسیدن به خواسته ها و قهرمانی فاصله  وجود دارد

بانوان؛ از ارادۀ قهرمانی تا قهرمانی
آدم های زیادی وجود 
دارند که هر آنچه اتفاق 
خوب اطراف شان روی 
مشــتاقش  می دهد 
می  شــوند، خودشان 
را جــای قهرمــان آن 
می گذارند،  موضــوع 
از طــرف خودشــان 
بــه مردم امضاء می دهنــد و عکس یادگاری 
می گیرند! اما این صرفًا یک خواســته است، 
خواســته ای که برای رســیدن به آن باید اراده 
کرد، اراده برای رسیدن به خواسته؛ اما در همۀ 
موارد ارادۀ تنها هم کافی نیست، باید تجهیزات 
بیشتری به همراه داشت، تجهیزاتی که اعم از 
روحی و روانی ست! پس از اینکه این تجهیزات 
مهیا شــد دیگر می دانی که در مسیر رسیدن 
به آن مقصد عالی هســتی؛ بنابراین به اندازۀ 
تالشت می توانی به مقصود برسی. البته در این 
راه ، مواردی هم ممکن است تاثیرگذار باشد که 
اساســًا در اختیار انسان نیست. بنابراین بین 
خواستن، ارادۀ رسیدن به خواسته ها و قهرمانی 

فاصله  وجود دارد.

روح ورزشکار باید جایگاه نخست را تسخیر کند  ��
سپس جسمش! 

مه لقا جام بزرگ )تیرانــدازی(، آرزو حکیمی، 
مریم امیدی پارسا و مریم کرمی )قایقرانی(، 
لیال سیاهوشی )کشتی بانوان(، مبینا عزیزی 
و خواهــران کولیوند )جودو(، ســیدمعصومه 

حسینی )تکواندو(، زهرا نجاتی عارف )والیبال 
نشســته( و شیما صفایی )تنیس روی میز( 

نام هایی هستند که ما می شناسیم.
ایــن تیترها را بخوانیم و بــا هم مرور کنیم: 
»هشــت بانــوی همدانی مجــوز حضور در 
رقابت های انتخابی جودو تیم ملی را کســب 
کردند«؛ »مرحله ســوم اردوی تدارکاتی تیم 
ملــی روئینگ بانــوان با حضــور 3 پاروزن 
همدانی آغاز می شود.« »از 8 سهمیه ورزش 
همدان در بزرگترین آوردگاه ورزش جهان 4 
سهمیه متعلق به بانوان ورزشکار است. منیژه 
کاظمی نخستین ورزشکار المپیکی همدان 
بود که در المپیک ملبورن در رشته تیراندازی 

حضور داشت.«
»در المپیــک 2012 هــم مه لقا جــام بزرگ و 
آرزو حکیمی به ترتیب در رشــته  تیراندازی و 
قایقرانی 2 سهمیه از 3 سهمیه ورزش همدان 

در کاروان اعزامی ایران به مسابقات لندن را به 
خود اختصاص دادند.«

»رزو حکیمی در المپیک 2012 با 17 ســال 
سن یکی از جوان ترین ورزشکار این دوره از 
مســابقات بود و عنوان جوان ترین ورزشکار 
بانوی المپیکی ایران را نیز به خود اختصاص 
داد. 4 ســال بعد در المپیک ریو نیز یکی از 
2 ســهمیه ورزش همدان در این مسابقات 
به نماینده ورزش بانوان اســتان اختصاص 
یافــت تا مه لقا جــام بزرگ بــا حضور در 
المپیک ریو به تنها ورزشــکار استان تبدیل 
شــود که 2 دوره پــی در پی در مســابقات 

المپیک حضور داشته است.«
»یکی از دو ســهمیه ورزش همدان در تاریخ 
مسابقات پاراالمپیک نیز متعلق به زهرا نجاتی 
عارف در رشــته والیبال نشســته است تا در 
بزرگترین آوردگاه ورزش معلوالن نیز سهمیه 

ورزشکاران بانوی همدانی با آقایان برابر باشد.«
این ها هــم خبرهای موفقیت آمیزی ســت 
کــه از ارادۀ بانوان همدانــی خبر می دهد. بله 
موفقیت های بانوان ورزشکار همدانی، بانوانی 
که مثل همۀ همدانی هــا روزگاری در همین 
ورزشگاه ها و سالن های ورزشی تمرین کردند 

و امروز نام شان پر آوازه شده است؛ 
درســت اســت که فقــط بانوان شهرســتان 
همــدان بر اســاس سرشــماری ســال 95 
تقریبًا 335 هزار نفر جمعیت داشتند سرانه 
فضای سبزشــان تنها 6 صدم متر مربع بود؛ 
امــا آن ها نه فقط در همین فضاهای پارک ها 
تمرین کردند، بلکه در شــرایط نامطلوبی هم 
در ســالن های غیر تخصصی تالش کردند تا 
امروز چهره های شاخص کشور و جهان باشند. 
اینجا دیگر ســخن از اراده است، سخن از این 
اســت که روح این ورزشــکاران ابتدا جایگاه 
قهرمانی را تسخیر کرده و سپس جسم شان با 

تمرین به این جایگاه رسیده است. 
بانوان در سراســر اســتان؛ با شــنیدن اخبار 
موفقیت آمیز ســایر بانوان باید بــه این فکر 
بیافتند که می شود خواسته ها را با اراده جلو برد 
و به نتیجۀ نهایی که همان رسیدن به مقصود 

است رساند. 
تالش هیچگاه بی پاســخ نخواهد ماند، تمام 
بانوانی که نام بردیم با همین شــرایط مواجه 
بودنــد، امــا خواســتند، اراده کردنــد و امروز 
توانسته اند در سرمنزل مقصود باشند و الگوی 

برای دیگران به حساب بیایند. 

علی ساعی 
فعال مدنی

سمانه طبرسی
کارشناس ورزش

محمد جواد شکاری 
متخصص پزشکی ورزشی
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جاودانگی هنر 
آنچــه بــه عنوان یــک اثر هنــری امــروزه باز 
می شناسیم آثاری هســتند که در گستره زمان 
جــاودان مانده اند ... مانــدگاری و جاودانگی به 
نوعی شرط الزم هنر اســت تا جایی که جاناتان 
کالر در نظریات ادبی خود مفهوم ادبیات را آثاری 

می داند که تاریخ برای ما به ارث گذاشته است.
اما رمز جاودانگی هنر چیست؟ ��

اگر همانند بسیاری از هنرمندان یا مکاتب هنری، 
یک اثر هنری را شــکل گرفته از فرم و محتوی بدانیم، باید بیان داشــت 
که جاودانگی در ورای این مولفه ها و در مفاهیمی فرازمان و فرامکان رخ 
خواهد داد. یک اثر هنری باید فرای زمان و حتی مکان در خاطرات جمعی 
جامعه نفوذ کند از حس ناخودآگاه جمعی جامعه تغذیه بگیرد و محتوی 
جهان شمول را در فرم و شکلی نو ارائه نماید.  ولیکن این فرم و محتوی 
به خودی خود اثری ماندگار را خلق نمی کند چه بسا بسیاری از آثاری که 
در زمینه هنری شکل می گیرند که با محتوی خوب، احساسی و عاطفی 
تنها انشایی بیش نیستند و بسیار آثار که تنها فرمی بی معنا هستند. فرم 
و محتوی، عینیت و ذهینیت ها و تمامی اجزای ســازنده یک اثر هنری 
که فرمالیســت های روســی از آن به عنوان هنرسازه نام می برند باید در 
وحدت انگاری کلی واحد را شکل دهند کلی بدیع، زیبا و حیرت انگیز و در 
برخورد با مخاطب معنی پذیرند هرچه این معنا و معنویت جمعی تر باشد 
اثر هنری تبدیل به یک اثر جمعی خواهد شــد. هنگامه ای که یک اثر به 
خطره جمعی یک ملت بدل شــود به نوعی نابودی آن غیر ممکن است 
به طور مثال اشعار حافظ بهترین نمونه ماندگاری و جاودانگی هنر است. 
آثاری که از گذشته خود مفاهیم عظیمی را وام گرفته و چنان در محتوی 
جهان شمول است که بعد از قرن ها هنوز مردم به آن فال می زنند و در ارائه 
فــرم چنان منحصر به فرد عمل نموده که نمی توان خرده ای به آن گرفت 
به راستی که تا زبان فارسی هست دیوان حافظ هم خواهد بود دیوانی که 
برای گذشــتگان و آیندگان آفریده شد. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد 

به عشق/ ثبت است بر جریده عالم دوام ما

سعید اسدی مدرس موسیقی در گفتگو با الوند:  

نزدیکی به تهران برای همدان آفت شده است!
سعید اسدی مدیر آموزشگاه 
آهنگ و مدرس موسیقی در 
همدان است با وی گفتگویی 
انجام داده ایم که می خوانید: 

چه مدت است کار موسیقی می کنید؟ ��
تابستان 67 بود که موسیقی رسمًا آزاد شد و از همان 
زمان شــروع به فعالیت کردم، از ســال 71 تدریس 
را شــروع به صورت خصوصی و ســال 73 رسمًا در 
آموزشــگاه ها تدریس کردم. ســال 78 لیســانس 
موسیقی را از دانشــگاه هنر تهران، و در سال 97 نیز 
فوق لیســانس خود را از دانشگاه تهران گرفتم. سال 
82 آموزشــگاه آهنگ را تأســیس کردم و از 92 هم 

مدرس دانشگاه علمی کاربردی هستم.
حال موسیقی همدان چطور است ؟ ��

حال موســیقی همدان خوب نیســت؛ دلیل آن هم 
تصمیمات غیرکارشناسی ست که در حوزه موسیقی 
گرفته شده و می شود. به هر حال یک پدیده فرهنگی 
مانند موسیقی مســتلزم این است که در ابعاد کان 

به آن فکر شده باشد، تیم های کارشناسی موسیقی، 
جامعه شناس و روانشــناس درباره آن صحبت کنند 
نتیجه عمل کردشــان را بر اساس داده های آماری و 
تجربه های موجود بسنجند و بعد تصمیم گیری کنند. 
متأســفانه در حوزه موســیقی و خصوصا در همدان 
تصمیمات به شــکل کارشناســی نشده و احساسی 

گرفته می شود.
تا پنج ســال پیش گرفتن مجوز آموزشــگاه از وزارت 
فرهنگ به ســختی انجام می شــد اما در سال های 
اخیر سیاســت اداری وزارت فرهنگ و ارشاد به سوی 
اشــتغال زایی رفتــه و در نتیجه به افــراد با  حداقل 
رزومه، مجوز آموزشــگاه موســیقی می دهند و ساز و 
کار مشــخصی برای تعیین مدرس برای آموزشــگاه 
تعریف نشده است، بنابراین مدرسانی با بار فرهنگی 
و سطح دانش و معلومات پایین در زمینه موسیقی در 

آموزشگاه ها مشغول تدریس می شوند.
افرادی که از فنی و حرفه ای مجوز آموزشگاه دارند، اگر 
آموزشگاه متراژ مشخصی داشته باشد می توانند در 

کنارش آموزشگاه موسیقی هم بدهند و در حقیقت نه 
اداره ارشاد بلکه هیچ نهاد هنری نظارتی روی کیفیت 
آن ندارد. حال موســیقی همدان خوب نیســت ما 
اقیانوسی داریم از هنرجو  و موزیستین به عمق یک 

بند انگشت اما سراسر مّواج.
محیط آموزشگاه های موسیقی در همدان را چطور  ��

ارزیابی می کنید؟
در چهارچوب شرایط این فضاها اسیر هستیم؛ یعنی 
کنترلی نیست. مجبوریم جایی را اجاره کنیم که بودجه 
اجازه می دهد و ممکن است فضای مناسبی نداشته 
باشد و تا زمانی که نتوانیم از خودمان فضای مناسبی 
داشته باشــیم اتفاق خوبی در آموزشگاه ها نمی افتد. 
همه این موارد به شرایط معیشتی و اقتصادی بستگی 
دارد، از طرفی نیز همه آموزشگاه های موسیقی نزدیک 
به هم هستند؛ در مسافتی تقریبًا یک کیلومتری جمع 

شده اند و فکر نمی کنم اتفاق خوبی باشد.
وضعیت اجراها و کنسرت های موسیقی در همدان را  ��

چطور ارزیابی می کنید؟

روالی مشــخص و قانونــی دارد و ممنوعیت خاصی 
هــم نــدارد؛ اما اتفاقی که در شــش مــاه اخیر رخ 
داده  که دالیلش هم مشــخص نیســت، زیاد شدن 
کنسرت های پاپ است که بار فرهنگی آن چنانی برای 
شهر نداشــته جز آن که کلی پول از شهر خارج شد و 
البته تأثیرات و ضررهای آن برای خودمان مانده است 
و باعث شده فضا برای همدانی ها محدودتر شود که 

اتفاق فرخنده ای نیست.
گرایش هنرجو های همدانی به کدام سازها بیش تر  ��

است؟
گرایش اکثر هنرجوها به ســمت گیتار اســت؛ دلیل 
آن نیز به موســیقی ربطی نــدارد؛  به خاطر اتفاقات 

اجتماعی ست که در جامعه می افتد.
آیا همدان در حد پیشرفته؛ فضای مهیایی در حوزه  ��

موسیقی دارد؟
متأسفانه همدان هیچ وقت در هیچ زمینه ای پیشرفت 
نخواهد کــرد؛ دلیل آن نیز نزدیکی به تهران اســت. 
زمانی که فاصله دور باشــد آن شــهر برای خود یک 

مرکزیــت ایجاد می کند اما همدان این طور نیســت 
و حتی نوازنده های خوب همــدان هم جذب تهران 
می شوند.  به نظر من تا روزی که  این جغرافیا وجود 
دارد همدان تاوان نزدیک بودن به تهران را خواهد داد.

درآمد و معیشــت مدرسان موســیقی در همدان  ��
چگونه است؟

در وضعیــت کنونــی مبلــغ قابل توجهــی دریافت 
نمی کنند؛ به دنبال آن بحث داللی ساز و... به وجود 
می آید؛ ســاز فروش ها، ســاز تدریــس می کنند و 
معلم ها ساز می فروشند و باعث می شود حرمت ها 

از میان برداشته شود.
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كتاب سال شعر الوند

جایزه ای با نام همدان
 و به گستردگی ایران

همــدان از دیر باز تا كنون 

نقش فعالی در راه اندازی 

و هدایــت جریان هــای 

در  هنــری  و  فرهنگــی 

ســرزمین مان  تاریــخ 

داشته و حضور چهره هایی 

سرشــناس كه ازین دیار برآمــده و از ماندگاران 

فرهنگ و هنر ایرانی و پارســی شده اند گواه این 

مدعاست در این میان هماره ادبیات و شعر جایگاه 

ویژه تری در میان فرهیختگان این سامان داشته 

اســت و حضور و بروز شــخصیت هایی از قبیل 

بدیع الزمان همدانــی، كلیم همدانی، فخرالدین 

عراقی، میرزاده عشــقی، هوشنگ ایرانی و ... كه 

هر كدام نقش انكار ناپذیری در دوره های مختلف 

شــعری و ادبی ایران ایفــا كرده و نامی از خود به 

یادگار نهاده اند گواه مدعای فوق الذكر است؛ پس 

همیشه در طول تاریخ، این گوشه از سرزمین مان 

پایگاهی بوده است برای شاعران و نویسندگان و 

مأمنی برای زیست مان شــاعرانه آن ها حال چه 

زادۀ این دیار باشند و چه به اختیار و یا اجبار زمان 

فرصت زندگی در این شهر را یافته باشند.

این مهم ضرورت ایجاد یك پایگاه را در روزگار ما 

برای شاعران و نویسندگان كشور در این سرزمین 

ایجاب  می كند پایگاهی مســتقل كه اواًل بیانگر 

نامی و نشــانی از همدان باشــد و ثانیًا بتواند به 

صورت مســتمر نظــر اســتعداد ها و چهره های 

صاحب رای و صاحب امضای ادبیات امروز ایران 

را جلب نموده و در پرورش و ایجاد انگیزه در آن ها 

و نیز بهره گیری از تجارب ایشان به منظور اعتای 

ادبیات ملی میهن مان گام بردارد.

جایزه ادبی الوند یا به عنــوان صحیح تر »جایزه 

كتاب سال شعر الوند« به دنبال این منظور از سال 

گذشــته بنیان گذاشته شــده و پس از برداشتن 

گام اول كه با تمام فراز و فرودها و سختی های و 

لذت ها توانست نگاه ها را به خود معطوف و جایگاه 

خــود را به عنــوان یك جایزه ملــی آن هم با نام 

همدان تثبیت نماید؛ اكنون آماده برداشــتن گام 

دوم با بهره گیری از تجارب سال پیشین است.

آنچــه از بازخوردها و نقدهــای منصفانه و حتی 

مغرضانه در طی این چند ماه گذشــته برداشــت 

 می شــود؛ این اســت كه همگان این جایزه را به 

عنوان یك ضرورت و یك حركت قابل دفاع و الزم 

االجرا با تمامی كم و كاســت ها و البته نقاط قوت 

در میان جامعۀ ادبی كشور پذیرفته شده و همین 

كار برگزار كنندگان را در گام دوم ســخت تر و البته 

دلپذیر تر  می نماید و البته در این میان اســتقال 

جایزه و تاكید بــر »خصوصی بودن« آن در عین 

شنیدن همه نظرات مختلف اصل اساسی است.

و اكنون در آغاز گام دوم فراخوان این جایزه آماده 

و منتشر خواهد شد و اعضای دبیرخانه به انتظار 

دریافت آثار واجد شرایط تا پایان مهلت ارسال و 

آنگاه داوری و اعام نتایج هستند.

آنچــه قابل ذكر اســت این كه نوع نــگاه در دور 

دوم تا حدی متفاوت و تصمیم بر آن اســت تا از 

دیدگاه های مختلــف ادبی و هنری در برگزاری و 

داوری آثار بهره گیری شده و در نهایت جایزه كتاب 

سال شعر الوند به شایستگی برگزار و اهدا شود.

بخش ویژۀ استان همدان در جایزه ادبی الوند

با عنایت به استقبال بسیار شاعران استان همدان 

در ســال گذشته متولیان بر آنند تا در سال جاری 

نگاه ویژه ای به شــاعران اســتان داشته و بخش 

ویــژه ای در كنار بخــش ملی با هدف بررســی 

اســتعدادهای شعری اســتان برگزار و به صورت 

ویژه به آن پرداخته شــود كه جزئیات این امر به 

زودی همزمان با فراخوان سراســری منتشر و به 

اطاع عموم خواهد رسید.

نتیجه

آخـــر

رضا روان در گفتگو با الوند مطرح کرد:

پرفروش ترین نمایش سه دهۀ قبل همدان
نمایش شــاد و موزیکال کنسرت بزرگ 
قورباغه ها کاری از گروه نمایشی فریاد، از 
پانزدهم تا سی ام اردیبهشت ماه اجرا شد.
این نمایــش به کارگردانــی رضا روان و 
شــهرام صمدی نیا و همچنین نوشته ی 
هــادی حوری، در مجتمع شــهید آوینی 
ســالن اصلی تئاتر شهر، ســاعت 5:30 
عصــر بــرای دومین بار بــه روی صحنه 
رفت. کنســرت قورباغه ها در اســفندماه 
ســال قبل هم به اجرا درآمد و با اســتقبال خوبی نیز روبرو شده 

بود. در ادامه گفتگویی با کارگردان این اثر نمایشی را می خوانید.
رضــا روان بیان می کند: کنســرت بــزرگ قورباغه ها، نمایشــی 
عروســکی و شــاد برای کــودکان و خانواده ها اســت که ســال 
قبل تولید شــده و امســال مجددًا به نفع کودکان ســیل زده ی 

استان های خوزستان، گلستان و لرستان روی صحنه رفت.
کارگــردان ایــن نمایش درمــورد مضمون 
و داســتان کلــی ایــن اجرا توضیــح داد: 
ماجــرای نمایش در مورد دوری یک درنای 
کوچــک از خانواده اش اســت. ایــن درنا 
شبی به تماشای کنســرت قورباغه ها رفته 
بوده که همین باعث می شــود از مهاجرت 
دســته جمعی خانواده اش جا بماند و تنها 
شــود. قورباغه هــا تاش می کننــد با درنا 
دوست شــوند و می خواهند او پیش شان 
بماند؛ امــا در نهایت متوجه می شــوند که 
درنا نوعی پرنده  مهاجر اســت، باید در کنار 
خانــواده اش زندگــی کند و دائمــًا درحال 
مهاجرت باشــد. بنابراین ماجــرای قصه، 

آموزشــی و اخاقی اســت و هدف آن تشــویق کردن خانواده ها 
و کــودکان و نوجوانــان برای برقراری ارتباط منســجم و نزدیک و 

صمیمانه بین همدیگر است.
همچنین درمورد اســتقبال تماشــاچیان گفت: اجرای سال قبل 
کنســرت قورباغه هــا، همزمان بــا فعال بودن مــدارس و پیش 
دبســتانی ها بود و شاهد استقبال گسترده ای بودیم. این نمایش 
شــاد و موزیکال، پربازدیدترین و پرفروش ترین نمایش سه دهۀ 
قبل در همدان شــد و به همین دلیل توانســت درآمد خوبی برای 
گروه و مجموعه  بازیگران، عروسک گردانان و دیگر عوامل نمایش 
داشــته باشد. اما امسال که کنسرت قورباغه ها برای دومین بار به 
روی صحنه آمده است، استقبالی که شاهد آن هستیم مانند سال 
قبل نیست ولی همچنان حضور تماشاچیان بد نبود و مردم کمک 
می کردند. حتی تماشــاچیانی داریم که چندین بار این نمایش را 
به تماشــا نشسته اند و بازهم امسال استقبال کرده و بخاطر کمک 

کردن به سیل زده ها آن را نگاه کرد.
همچنیــن در بحث اجراهــا بیان کرد: ما 
در تاش هســتیم خانواده ها را عاقه مند 
کنیــم که اجراهــای نمایشــی مختلف 
را تماشــا کنند و بتوانند فرزندانشــان را 
نیــز با نمایش و تئاترآشــتی دهند. زیرا 
همه می دانیم باید روی مســائل مهم و 
پایه ای کودکان و نوجوانان کار کرد و زمان 
گذاشــت که این امر از طریق نمایش ها 
و آموزش هایــی که در هنــر تئاتر نهفته 
اســت، راحت تر و امــکان پذیرتر خواهد 
بود. همچنین این موضوع باعث می شود 
در جامعــه نیز تاثیرات بهتر و بیشــتری 

داشته باشیم.

نصرتی در گفتگو با الوند از حضورش در عصر جدید گفت 

آموزش ساخت ملودی به راه یافتگان مرحله نهایی »عصر جدید« 
»مهرداد نصرتی« آهنگ ساز، تنظیم کننده و 
خواننده همدانی است، که سابقه همکاری 
با بسیاری از خواننده های مطرح موسیقی 
پاپ کشــور را در کارنامه هنــری خود دارد. 
این هنرمند حوزه موسیقی همدان به عنوان 
مربی بخش آهنگ ســازی و ملودی سازی 
باشگاه مهارت برنامه »عصر جدید«، در کنار 
محمد اصفهانــی در بخش آواز و حمید رضا 
ترکاشوند حضور داشت. به بهانه این اتفاق 

گفت و گویی با وی انجام شده که در ادامه آمده است. 
نصرتی در مورد مربیگری باشــگاه مهارت می گوید: من در این بخش 
به شــرکت کنندگان آموزش دادم که ملودی چگونه ساخته می شود و 
برای این آموزش یکی از اشــعار ســعدی را انتخاب کرده و هر یک از 
شرکت کنندگان یک بیت از آن را ساختند؛ در انتها یک ترانه کامل ساخته 

شد که امیدوارم در آینده بتوانیم این قطعه را اجرا کنیم. 
وی در پاســخ به اهمیت ضرورت برنامه های 
این چنینی توضیح می دهد: در سراســر دنیا 
ضرورت برنامه هایی مشــابه عصــر جدید را 
دریافتــه و متوجه شــده اند کــه از طریق آن 
می شــود استعدادهای شگرفی را کشف کرد؛ 
چرا که بسیاری از توانایی ها هستند که به دلیل 
نداشتن شرایط برای همیشه از بین رفته اند. 
بنابراین این برنامه هــا می توانند زمینه ای را 
فراهم کنند که استعدادهای اولیه شناسایی و 
سپس در مسیر درست حرکت کنند؛ عاوه بر 
این، در برنامه عصر جدید امید دادن به شرکت 

کنندگان نیز از جایگاه باالیی برخوردار است.
وی در مورد کیفیت شرکت کنندگان راه یافته 

به مرحله نهایی بیان می کند: با توجه به این که این برنامه برای اولین بار 
تولید و روی آنتن رفت و شرکت کنندگان بدون آمادگی قبلی در آن حضور 
داشتند، اما می توان گفت نقطه عطفی بود؛ زیرا چند تن از خوانندگانی 
که به مرحله نهایی رســیدند، در حد ایده آل بودند و در آینده می توانند 

چهره های فعال و موفقی در عرصه موسیقی کشور باشند. 
این آهنگ ســاز در ادامه به پارسا خائف اشــاره و اظهار می کند: پارسا 
سال هاســت در زمینه موســیقی ســنتی نزد اســتادی حرفه ای در 
اردبیل آموزش دیده اســت؛ او به خوبی دستگاه ها و مبانی موسیقی 
ایرانی را می شناســد و این باعث خوشحالی اســت، که یک نوجوان 
شهرستانی به این کیفیت از موسیقی برسد؛ امیدوارم که بتوانیم برنامه 
استعدادیابی های این چنینی را در همدان،که مطمئنم سرشار از توانایی 

و استعداد است، اجرا کرده و نتایج خوبی از آن بگیریم.
 وی ادامه می دهد: با تمام حس خوبی که به همدان دارم و قلبم برایش 
می تپد، اما مسئولین گروه موسیقی آن به شکل حرفه ای به این قضیه 
نگاه نمی کنند و این جای نگرانی دارد؛ زیرا این دید مانع رشد و کیفیت 

آثار بین اهالی موسیقی همدان شده است. 
نصرتــی در خصــوص برنامه هایــی که برای 
همدان دارد، می گوید: از صمیم قلب دوســت 
دارم فرصتی پیش بیاید که بتوانم در همدان 
برنامه اجرا کنم و آموزشگاه موسیقی و آموزش 
ترانه و ملودی برای کودکان داشته باشم؛ حتی 
آمادگی دارم با همکاری مسئوالن، در تابستان 
کاس یــک روزه یــا دو روزه ای برای کودکان 
برگزار کنم. همین طور اگر حداقل شرایط فراهم 
باشد حاضرم بدون در نظر گرفتن مسائل مالی 
سنگین هر کاری برای همدان انجام دهم؛ چرا 
که همیشه به همدانی بودنم افتخار کرده ام و 
دوست دارم برای این شهر موفقیت ایجاد کنم.
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