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جامعه پازلینو
بــازار ایران بــرای برخــی از ُگل اندامــاِن جان 
)شــکم گندگاِن رانت و اختالس(، کم از بهشت ندارد. 
به عنوان یک روزنامه نگار هیچ گاه تا این اندازه شرایط 
دهکده جهانِی لوهان را شبیه به نظریه روباهان و شیراِن 

پارتو ندیده ام. 
باری انتظاری که از دولــت روحانی در این گردابه 
می رود هوشمندی و درایت و نه تدبیر و امید است؛ چرا؟ 
همان روزی که دولت روحانی در انتخابات، شعارهایش 

را با رویکرد اجتماعی و فرهنگی...
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صرفه جویــی در مصــرف بــرق 
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ادای احترام به مقام علمی ابن سینا؛

فرا رسیدن عید سعید غدیر را به مسلمین جهان تبریک می گوییم

امام جمعه همدان در آیین افتتاحیه رویداد ۲۰۱۸ گفت: قرآن کریم درباره گردشــگری عنایت دارد و می فرماید: »ســیرو فی االرض« 
اما گردشــگری یک جنبه عرفانی دارد که کمرنگ اســت. اینکه گردشگری جنبه تفریحی دارد خوب است اما طبق آیه قرآن خالق هستی 
دو نمایشــگاه آفاق و انفس را در جهان ترتیب داده اســت. نمایشگاه آفاق همین است که می بینید اما در نمایشگاه انفس باید در آسمان ها 

سیر کرد.

افتتاح و کلنگ زنی 118 پروژه برق در همدان
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان همدان

جامعه پازلینو
علی عظیمی، پژوهشگر رسانه و روزنامه نگار

بــازار ایران برای برخــی از ُگل انداماِن جان )شــکم گندگاِن رانت و 
اختالس(، کم از بهشــت ندارد. به عنوان یک روزنامه نگار هیچ گاه تا این 
اندازه شــرایط دهکده جهانِی لوهان را شــبیه به نظریه روباهان و شیراِن 
پارتــو ندیده ام. باری انتظاری کــه از دولت روحانی در این گردابه می رود 
هوشــمندی و درایت و نه تدبیر و امید اســت؛ چرا؟ همان روزی که دولت 
روحانی در انتخابات، شعارهایش را با رویکرد اجتماعی و فرهنگی انتخاب 
می کرد مشــاوران »آشــنا« به توییتر و کنایه، باید او را از پیامد ناخودآگاه 
تصمیمش آگاه می ساختند. روحانی سوار بر کشتی فرهنگی می خواست 
)و می خواهد( مشکالت، سوءمدیریت و شلم شوربای اقتصادی کشور را 

با یک اَجیمجی فتیله پیچ کند اما زهی خیال باطل.
بدنه مدیریتی کشــور پیر، خســته و محافظه کار شده و حضور مؤثر و 
کارآمدی ندارند؛ چه این که اگر داشــتند وضع این نبود. تجربه زیسته هم 
نشــان می دهد که تخصصگرایی و جوانساالری هم فدای تعهدگرایِی با 
معیارهای غلِط مدیراِن خسته، شده است.روحانی در برهه ای از تاریخ ایران 
قرارگرفته که از یک سو با باند و سهم خواهی برخی از جناح ها مواجه شده 
و از طرف دیگر با ترامپی که برای نشان دادن احمق بودنش و بازی کردن 
تئوری "مرد دیوانه" _ پیش  از این توسط نیکسون به کار گرفته شده بود_ 
روبروست. امیدواریم که نسخه درمانی رئیس جمهور )بسته جدید ارزی( 
مورفینی چندساعته نباشد. اتفاقاً اگر نگاهی فرصت ساز به حوادث اقتصادی 
دو ماه گذشته داشته باشیم باید دِم این لحظه را غنیمت دانیم. اگر ساختار 
نیروی انســانی اداره کننده کشور نهایتاً تا پنج سال آینده به کلی دگرگون 
شــود بارقه امید جرقه می زند.بحران های اقتصادی در یک جامعه فقط 
پول و کاهش ارزش دارایی های مردم نیست. دورکیم، این جامعه شناس 
شریف، در یکی از مهم ترین کتاب های درخشان تاریخ جامعه شناسی به 
نام خودکشــی، نرخ خودکشــی و وقایع تلخ را به میزان یکپارچگی مردم 
همان جامعه نسبت می دهد.در همین قضیه دالر و طال دوستی داشتم که 
می گفــت: عمده خریداران ما در این اواخر خانم های خانه داری بودند که 
حاضر شــدند دالر ۱۱۲۰۰ تومانی را به قیمت ۱۱7۰۰ تومان بخرند. این 
موارد مشــتی از خروارها دلیل اند برای این که بگوید جامعه ایرانی کم کم 
به دردی مبتال می شــود که درمانش سخت و ناممکن است: فردگرایی 
لجام گسیخته! در جامعه ما تفکر شانس مندی و عارف مسلکی کم کم جای 
تالش و پشتکار را گرفته و بی اعتمادی به آینده و ناامیدی هرروز بازتولید 

می شود. با این تفاسیر چه جای یکپارچگی می ماند؟
این مثال نشــان می دهد که بحران هــای اجتماعی، بافت یکپارچه 
مردم را شقه شــقه کرده و اعتماد اجتماعی را در سراشــیبی سقوط برده 
اســت. رئیس جمهور؛ یک حقوقدان است اما کاش کمی جامعه شناسی 
هم بخوانند تا بدانند که جامعه، حقوق نیست که با قوانینی ثابت قابل اداره 
باشــد. جامعه حافظه دارد و به مرورزمان )یادگیری اجتماعی( و در فراز و 
نشیب خود، تصمیم می گیرد. جامعه پشیمان می شود و گاهی خود را تنبیه 

می کند. جامعه زنده است آقای رئیس جمهور!
بحــران اقتصادی اخیر بر هــرم اجتماعی تأثیرگذار بود. بی شــک 
برخــی از افراد الیه پایین جامعه دچار تحرک صعودی )ره صدســاله را 
یک شــبه پیمودند( و برخی از باالنشینان نیز دچار چالش های جدی مالی 
شــده اند و سقوط کردند. هرگونه تحرک سریع در ساختار اجتماعی که به 
ازهم پاشیدگی شبکه های جامعه بیانجامد احتمال افزایش ناهنجاری را 
قوت بخشیده است. حرف پایانی این که جامعه چیزی است شبیه دومینو 
یا پازل؛ شــاید ترکیب هر دو: پازلینو. باید دانست که هر تصمیم کوچک 
می تواند به تبعات و پیامدی بزرگ و گاه غیرقابل جبران بیانجامد. بافهم این 
نکته انتظار می رود رویکرد مدیران امروز »کنشی« باشد و نه »واکنشی«. 
بدانند که اگر یک قطعه از پازل را اشتباه بگذارند تصویری که از جامعه به 

دست خواهد آمد نچسب است.

برگزاری اجالس گردشگری کشورهای آسیایی در همدان؛

همدان، نماد بزرگی از حیات فرهنگی و تمدنی ایران

به مناسبت انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری 
کشــورهای آســیایی در ســال ۲۰۱۸ میــالدی، اجالس 
گردشگری کشورهای آســیایی با حضور معاون اول رییس 
جمهور در محل سالن شهدای استانداری همدان برگزار شد. 
در این اجالس بین المللی رییس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری، نمایندگان مجلس، دبیرکل 
ACD، نمایندگان گردشــگری ۳۳ کشــور آسیایی حضور 
داشتند. اجرای آهنگ ویژه همدان با صدای محمد معتمدی، 
خواننده سرشناس ایران و رونمایی از تمبر یادبود نیز در مراسم 

افتتاحیه انجام شد.

 همدان، نخستین پایتخت ایران زمین���
به گزارش کمیته اطالع رسانی همدان ۲۰۱۸، محمدناصر 
نیکبخت در مراســم افتتاحیه اجالس بین المللی گردشگری 
کشورهای آسیایی، با اشاره به اینکه استان همدان با جمعیت 
۱ میلیــون و 7۰۰ هزار نفر دروازه ورود به غرب ایران اســت، 
گفت: در قدیمی ترین سنگ نوشــته از همدان به نام آکســایا 
نام برده شــده که قدمت آن نشان می دهد همدان نخستین 

پایتخت ایران زمین بوده است.
وی کتیبه هــای گنجنامــه را حاکــی از اهمیــت دوره 
هخامنشی دانست و وجود بیش از هزار و ۸۰۰ جاذبه تاریخی 

همدان را متمایز و آن را مهم معرفی کرد.
وی یادآور شــد: همدان داری چهار فصل، کوه های زیبا 
و مناطق حفاظت شــده فراوانی اســت و بزرگترین غار آبی 
جهــان را در خود جای داده اســت.وی تصریــح کرد: وجود 
مفاخری چون کاشــانی، غبار و غمام همدانی و عین القضات 
و میرســیدعلی همدانی این شــهر را به جایگاه رفیعی بدل 

کرده است.
وی گفت: همدان شــهر سبز پایدار، اللجین شهر جهانی 
ســفال و مالیر شهر ملی منبت و تویسرکان قطب جغرافیای 

است.
وی بــا اشــاره به افتتاح ۳ هتل امیــران ۲ و فاران و کتیبه 
به دســت معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: وجود 
آزاد راه و اتوبان ها اســتان همدان را مســتعد سرمایه گذاری 
مطمئن کرده اســت. شــرایط بهره برداری در تمام فصول، 
همدان را پایلوت نیروگاه خورشــیدی کرده که چند نیروگاه 

نیز ساخته شده است .
وی به ســاخت هتل هما اشــاره و با بیان اینکه از ســال 
۹۴ تاکنون اقدامی برای آن نشــده خواستار مساعدت در این 

خصوص شد.
نیکبخــت تاکید کــرد: همدان آمادگی بــرای تبادالت 
عمرانــی، فرهنگی، اقتصــادی و به ویژه گردشــگری را با 
کشــورهای آســیایی دارد و امیدواریم این اجالس زمینه ای 

برای تبادالت کشورهای آسیایی باشد .
اســتاندار همدان با بیان اینکه اســتان همدان دارای ۴7 
پروژه با سرمایه گذاری 777 میلیون یورو و ۱۶ پروژه در بخش 
صنایع دســتی که در مجموع ۱ میلیارد یورو سرمایه گذاری 
در بخش هــای مختلــف اســت، گفــت: همــدان قابلیت 

سرمایه گذاری در بخش های مختلفی را دارد.

 نقشه توسعه همدان تکمیل است���
رئیس مجمع نمایندگان اســتان همدان با تاکید براینکه 
نقشه توسعه استان همدان تکمیل شده است، گفت: همدان 

جایگاه ویژه ای در طول تاریخ داشته است.
حمیدرضــا حاجی بابایی افزود: هــدف اصلی این رویداد 
معرفی همدان به دنیا بوده اســت. همدان شــهری است که  
۱۱۰۰سال قبل از میالد مسیح اولین ساختار سیاسی  و اداری 

در آن به وجود آمده است.
وی با اشــاره به اینکه هیچ شهری در دنیا با تاریخ همدان 
سرپا نیست، خاطرنشان کرد: همدان دارای ۱۸۰۰اثر تاریخی 

و شخصیت های برجسته علمی است.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان همــدان گفت: همدان 
در طول دهه های گذشــته نتوانســته خود را به دنیا و آسیا و 
حتی ایران معرفی کند که این برنامه هدف اصلی اش معرفی 
همدان به دنیاست .حاجی بابایی افزود: در دولت های مختلف 
همدان قدم های گوناگونی برداشته اما به عنوان یک جایگاه 

ویژه رونمایی نشده است.
وی بــا بیــان اینکه همه شهرســتان های این اســتان 
ویژگی های منحصر به فردی دارند، گفت: نقشــه توســعه 
همدان تکمیل شده است به طوری که در زمینه ریلی راه آهن 
همدان-تهران-ســنندج، راه آهن همدان-تهران-مالیر-

قصرشــیرین و راه آهن زنجان-همدان باعث شــده همدان 
به عنوان ۴ راهی تمام اســتان های غرب و جنوب و پایتخت 
را به کشــور عراق وصل کند.وی خاطرنشــان کرد: همدان 
مرکز بزرگترین عارفان از جمله میرزا حســین قلی شوندی، 
شــیخ محمد بهاری، بوعلی ســینا، میرســیدعلی همدانی و 

سیدجمال الدین اسدآبادی است .
نماینده مــردم همدان در مجلس گفت: در عصر کنونی و 
در دفاع مقدس نیز ۸۰۰۰ شهید  سردار، فرمانده و بزرگانی که 
در کشــور نام آورند از این خطه برای احیای دین و نگهداشت 
و استحکام ایران بزرگ به شهادت رسیدند که نشان می دهد 

همدان در طول تاریخ توانسته نقش آفرینی کند .

 اکنون همه دنیا همدان را می شناسند���
باندیــت لیمچــون  دبیر کل مجمع گفتگو کشــورهای 
آسیایی با بیان اینکه،  صنعت گردشگری باعث افزایش درآمد 
می شود و زاویه های مختلف در دید گردشگران قرار می دهد، 
گفت: به شــما اطمینان می دهــم مجمع ما آماده همکاری با 
ایران برای توســعه گردشگری و شناســاندن آن است. ما از 
طریق امکاناتی که داریم و ۳۴ کشــور عضو ســعی می کنیم 
صنعت گردشــگری کشور شــما را ترویج کنیم که ایران به 
عنوان مهــد تمدن دنیا مزایایی بســیاری را برای عرضه به 
دنیــا دارد و پارســیان وارث میراث غنی هســتند که قابلیت 
معرفی به دنیا را دارد. ایران با داســتان های پارسی می تواند 
مقصد جدیدی برای گردشــگران باشد. برای بنده افتخاری 
بزرگ اســت که در این همایــش حضور دارم بنابراین تمایل 
دارم پیــام تبریک ۳۴ عضو مجمع گفتگوهای آســیایی را به 

شما می رسانم .
وی افــزود: اکنون زیبایی و فرهنگ  مشــخص همدان 
شناخته شــده اســت و مجمع این موضوع را در رسانه های 
خود منتشــر خواهند کرد  و در جریان اجالس آسیا که مهرماه 
امســال در تهران برگزار می شــود هیات های کشــورهای 

آسیایی از همدان بازدید خواهند کرد.
وی بیــان کرد: اکنون با برگــزاری این همایش، همدان 
را تمام دنیا می شناســد و امیدواریم همدان بزودی به عنوان 

چهره جدید در دنیا شناخته شود.

 صنعت گردشگری، بهترین مسیر توسعه پایدار���
رییس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری کشــور گفت: امروزه مدیران دنیا اعتقاد دارند 
که صنعت گردشــگری بهترین مسیر توســعه پایدار در دنیا 
محسوب می شــود و با هزینه های کم اجتماعی و اقتصادی 

می تواند توسعه بیشتری را رقم بزند.
علی اصغر مونسان افزود: توسعه گردشگری توانسته خود 
را به رتبه ســوم توسعه برساند و در سال ۲۰۱7، 7 درصد رشد 
گردشگری در دنیا را تجربه کردیم و گردشگری به بیش از ۱ 

میلیارد گردشگر رسید.
وی بیان کرد: صنعت گردشگری همچنان مسیر رشد خود 
را ارتقا خواهد داد و هوشمندســازی، عدم قطعیت را کاهش 

می دهد و صنعت بیمه دچار تغییرات جدی خواهد شد.
وی ادامه داد: در کشــور ما صنعت گردشــگری ۳ بخش 
مهــم اقتصــادی اجتماعی و فرهنگی را در بــر می گیرد. در 
بخــش اقتصادی ارزآوری یک مســاله مهم اســت و ایجاد 
اشــتغال با سرمایه بسیار کمتر و سرعت بیشتر در راس توجه 
اســت. اگر توجه کرده باشید در ایام نوروز از قبل گردشگری 
همه بخش های صنعتی و حتی بخش های کشــاورزی رونق 
می گیرند. در بخش اجتماعــی یکی از مهمترین مولفه های 
توزیــع عادالنــه ثروت اســت. این مولفه کــه دولت ها بعد 
از انقــالب تالش کردند اتفاق بیفتــد باعث ایجاد مهاجرت 
معکوس از روســتاها به شهر شــده که نمونه آن راه اندازی 
اقامت گاه های بوم گردی است. امید و نشاط اجتماعی موضوع 

دیگری است که در حوزه گردشگری مطرح است.
مونســان تاکید کرد: در بخــش فرهنگی اعتقاد داریم که 
کشــوری هستیم که در ساخت تمدن ســهم داشته ایم. این 
تمدن نیاز به معرفی دارد که راه آن گردشــگری اســت. هر 
گردشــگری که به ایران آمده و رفته به یک سفیر برای ایران 
تبدیل شــده است.رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: ایران بناهای تاریخی زیادی دارد 
و ۱ میلیــون اثر تاریخی و ۴ هزار اثر ثبت شــده ملی و ۲۳ اثر 
ثبت جهانی شده اهمیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
را نشــان می دهد و این فضای خــوب در اختیار ما قرار دارد تا 

شرایط خوبی را تجربه کنیم.
مونســان ادامه داد: جمهوری اســالمی با درک اهمیت 
گردشــگری در جهان در تالش اســت صنعت گردشگری 
جایگاه خود را در داخل پیدا کند. در تالش هســتیم با اجرای 
۹۰۰ پروژه گردشگری با ۴۳ هزار میلیارد تومان تا پایان دولت 

دوازدهم گام بلندی در حوزه گردشگری برداریم.
وی تاکید کرد: شهر همدان به عنوان یک شهر تاریخی و 
 پرظرفیت به عنوان پایتخت گردشــگری کشورهای آسیایی 

پیشنهاد شد و  این پیشــنهاد مورد موافقت مسئوالن جهانی 
قرار گرفت.

رییس سازمان میراث فرهنگی گفت: همدان جزو ۵ استان 
گردشگری کشــور قرار دارد و در یک سال گذشته با اهتمام 
اســتاندار روند رو به رشدی در حوزه گردشگری این به وجود 
آمده است. برگزاری اجالس unwti هم به این روند کمک 

خواهد کرد.

 همــدان، نماد بزرگی از حیــات فرهنگی و تمدنی ���
ایران

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در کنفرانس 
بین المللی همدان گفت: امســال کشور با ۲ رویداد بین المللی 
گردشگری مواجه بود یکی رویداد تبریز و دیگری همدان به 
عنوان پایتخت گردشــگری کشورهای آسیایی در ۲۰۱۸ که 
اقدام ارزنده ای هســتند. امیدوارم از این فرصت برای آشنایی 
بیشتر با ظرفیت های فرهنگی و استعدادهای طبیعی استفاده 
بشــود.معاون اول رییس جمهور در ادامه یادآور شد: همدان 
تنها یک نام نیست بلکه نشانه و نماد بزرگی از حیات فرهنگی 
و تمدنی ایران و کانونی زایا در متن طبیعت سرزمین ماست و 
با داشــتن دانشمندان نامی بر تارک جهان تابیده و امروز نیز با 

مردمانی صبور و هنرمند نقش زیادی در توسعه دارد.
وی همدان را شــهری مزین به مفاخری چون ابن سینا و 
باباطاهر و شعر و ادب و عرفان معرفی کرد و گفت: این شهر از 

دیرباز نه در آسیا بلکه در جهان شناخته شده است.
وی گفت: اگر تاریخ همدان را از دوران ماد در نظر بگیریم 
خواهیم دید همدان امروز نیز زاینده و زیباست و با صنعتگران 
و هنرمندان و ســرمایه گذاران باهــوش خود می تواند قطب 

مهمی در توسعه گردشگری باشد.
وی گفت: دانشگاه، صنایع، کشاورزی و صنایع بی نظیر آن 
برای گردشــگری امروز آسیا جذاب است و امروز که جهان به 
شکل فزاینده ای به هم آشنا شده و پنجره کشورها به روی هم 
گشوده شده است. عالقمندان به طبیعت و تاریخ و فرهنگ ها 

مدام در حال گسترش تعامالت هستند که امیدبخش است.
 وی اضافه کرد: در چنین فضایی صنعت گردشــگری که 
یکی از متنوع ترین صنایع و امکانات کســب و کار است که به 
لحاظ اقتصادی و فرهنگی زمینه رشد و بالندگی بیشتر را فراهم 
می کند.جهانگیری بیان کرد: صنعت گردشــگری به عنوان 
سرمایه های اقتصادی جهانی کمک زیادی به فرآیند توسعه 
پایــدار و موزون و متوازن می کند. طبق پیش بینی ســازمان 
جهانی جهانگردی آینده جهانگردی دنیا تا ســال ۲۰۲۰ در 
اختیار گردشــگری خواهد بود که سهم قابل توجهی نیز برای 
کشــور ما افزایش خواهد یافت .وی با بیان اینکه کشورهایی 
که دارای قرابت جهانی هستند می توانند پیشرفت این صنعت 
را فراهم کنند، گفت: امروزه همکاری زیســت محیطی یکی 
دیگر از بســترهای مهم در حوزه کشورهای آسیایی است در 
حالی که کاهش منابع آب و مخاطرات زیست محیطی زنگ 
خطر را به صدا در آورده اســت.معاون اول رئیس جمهور بیان 
کرد: از ســوی دیگر فناوری علمی، حوزه پزشکی و دارویی و 
همکاری اقتصادی و صنایع ســنگین و تعامالت و مراودات 
بین بانکی نیز زمینه خوبی برای همکاری کشورهای آسیایی 

است.
جهانگیری گفت: عالوه بر این گردشــگری زمینه تعامل 
را فراهم می کند. مجمع گفت و گو کشورهای آسیایی فرصت 
هم اندیشــی و نزدیک بودن دیدگاه ها را فراهم کرده است که 
در چهارچوب این مجمع می توانیم همکاری و تعامل سازنده 

را شاهد باشیم. 
شناســایی نقاط قوت و ریشــه کردن فقر، افزایش رقابت 
اقتصادی در بازار جهانی، تقویت همکاری منطقه ای و تبدیل 
قاره آسیا به یک جامعه جهانی جزو اهداف تشکیل این مجمع 

است.

یادداشت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از افتتاح ۸۹ پروژه برق با 
اعتبار ۱۰۹ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال و کلنگ زنی ۲۹ پروژه با اعتبار ۲۱ میلیارد 

و ۴۶۹ میلیون ریال طی هفته دولت در استان همدان خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، 
محمدمهدی شــهیدی ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهیدان رجایی و باهنر گفت: در آستانه جشــن ۴۰ سالگی انقالب اسالمی 
قرار داریم و این ایام بهترین فرصت برای تبیین دســتاوردهای انقالب و نظام 

جمهوری اسالمی است.
وی با اشاره به دســتاوردهای انقالب اسالمی در حوزه صنعت برق افزود: 
از دســتاوردهای انقالب و نظام در این حوزه تولید بیش از ۹۰ درصد تجهیزات 
مورد نیاز بخش توزیع در داخل کشــور است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان عنوان کرد: به برکت انقالب اسالمی امروز تمام شهرها و 
روســتاهای باالی ۱۰ خانوار استان زیر پوشش خدمات برق قرار دارند و وجود 
7۲۹ هزار مشترک در استان گواه این امر است.وی با اشاره به استفاده از انرژی 
پاک و پیشــگامی استان همدان در این حوزه ابراز داشت: تاکنون پنج نیروگاه 
خورشــیدی با ظرفیت ۳۵ مگاوات  وارد مدار شــده و سه نیروگاه نیز در دست 
اجراست که امید است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.شهیدی یادآور 
شد: همچنین در بخش نیروگاه های مقیاس کوچک)CHP( نیز تاکنون دو 
نیــروگاه در مجموع با ظرفیت ۱۳/۴ مگاوات احداث شــده و دو نیروگاه نیز با 
ظرفیت ۹ مگاوات در دســت اقدام است.وی در ادامه با بیان اینکه هفته دولت 
فرصتی برای آگاهی بخشی و اطالع رسانی خدمات نظام و دولت به مردم است، 
گفت: این امر موجب دلگرمی و امیدبخشی به مردم می شود.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
وضعیت مصرف برق استان گفت: میزان مصرف انرژی برق استان در پنج ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد رشد داشته است.وی 
با بیان اینکه در تابستان امسال پیک بار مصرف برق استان به۶۹۱/۵ مگاوات 
رسید، افزود: سال گذشته پیک بار استان ۶۶۳ مگاوات بود که پیک امسال ۴/۳ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است که با همراهی و تعامل 
خوب مردم استان توانستیم پیک بار امسال را نیز پشت سر بگذاریم.شهیدی با 
اشــاره به اجرای طرح مدیریت اضطرار بار در استان عنوان کرد: امسال با توجه 
به افزایش دمای هوا و باال رفتن مصرف برق در کشور برای توازن سازی تولید و 
مصرف برق این طرح به درخواست مدیریت شبکه برق ایران با مشارکت همه 
استان ها اجرایی شد.وی ادامه داد: این طرح از ۵ تیر سال جاری در استان همدان 
اجرا شد و از ۲۰ مرداد وضعیت به روال عادی خود بازگشته است. تمهیدات الزم 
برای نیمه دوم سال نیز در نظر گرفته شده و برنامه ها در حال اجراست تا بتوانیم 

برق پایدار و مستمری در اختیار مردم قرار دهیم.

 خبرافتتاح و کلنگ زنی 118 پروژه برق در همدان
گاه

ایست

امام جمعه همدان در آییــن افتتاحیه رویداد 
۲۰۱۸ گفت: قــرآن کریم درباره گردشــگری 
عنایت دارد و می فرماید: »سیرو فی االرض« اما 
گردشــگری یک جنبه عرفانی دارد که کمرنگ 
اســت. اینکه گردشــگری جنبه تفریحی دارد 
خوب اســت اما طبق آیه قرآن خالق هســتی دو 

نمایشــگاه آفاق و انفس را در جهان ترتیب داده 
است. نمایشگاه آفاق همین است که می بینید اما 

در نمایشگاه انفس باید در آسمان ها سیر کرد.
آیت اهلل غیاث الدین طــه محمدی ادامه داد: 
اگر ســیر انفس بخوبی انجام می شــد انسان به 
جای فتح زمین، آســمان را فتح می کرد. انسان 

موجودی زمینی نیست بلکه یک موجود آسمانی 
است. اما متاسفانه دشمنان راه آسمان را به روی 
انسان بستند. وی تاکید کرد: در گردشگری باید 
به این مسائل توجه کرد.آیت اهلل محمدی خطاب 
به جهانگیری گفت: مســائل را از اساس درست 

کنید مردم بقیه چیزها را درست خواهند کرد.

امام جمعه همدان خطاب به جهانگیری:

مسائل را از اساس درست کنید، مردم بقیه چیزها 
را درست خواهند  کرد
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جشنواره »شهروندان برگزیده 97« به ایستگاه آخر رسید

برگزاري »جشــنواره شــهروندان 
 برگزیده همدان« پس از 11 سال وقفه، 
در شــوراي دور چهارم مطرح شــد که 
در شــوراي پنجم مجالي براي اجرایي 
کــردن آن به وجــود آمد و بــا تعریف 
فرآینــدي، برگزاري آن بر عهده مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــورای شهر 

و شهرداری همدان گذاشته شد.
به گزارش روابط عمومی جشــنواره 
شــهروندان برگزیــده همــدان، این 
جشــنواره در مســير مردم ساالري و 
مشــارکت شــهروندان برگزار شده؛ 
بنابراین بسترســازي بــراي آموزش 
شــهروندي، الگوسازي شــهروندان 
برگزیــده و تبدیــل ایــن جشــنواره 
به یک رویــداد فرهنگــي- اجتماعي 
از مهمتریــن اهــداف برگــزاري این 

جشنواره مردمی است.
»جشــنواره شــهروندان برگزیده 
همــدان«، اعتبــار علمــي و اجتماعي 
بزرگــي براي همدان بــه همراه دارد 
که ظرفيت هــاي این شــهر را معرفي 

خواهد کرد.
ایــن حرکــت، از اقدامــات ماندگار 
شــوراي پنجــم و مدیریــت شــهری 
همدان است که برگزاري این رویداد 
به صورت ساالنه پيگيری خواهد شد، 
زیرا تجليل  از شــهروندان برگزیده، 
و  شــهروندی  آمــوزش  اســتمرار 
تشویق ســایر شهروندان را به دنبال 
خواهد داشــت و مي تواند براي کمک 
به توسعه پایدار و آباداني شهر، مؤثر 

باشد.
چنين جشــنواره ای اتفاق خوبي در 
شــهر اســت که انتخــاب برگزیدگان 
منجــر به اصالح الگــوي رفتاري افراد 

در جامعه مي شود.
31 مــرداد 1397، روزی بــود کــه 
در یک مراســم باشــکوه، چهره مفاخر 
و شــهروندان برگزیده پایتخت تاریخ 
و تمــدن ایران زمين، »همدان« برای 
مردمان ســرزمين مان به منصه ظهور 
گذاشته شد و فردای همان روز، یکم 
شهریور 1397 هم جشن مردمی برپا 
شد تا شور و نشاط در شهر طنين انداز 

شود.

* شهرها با معنویت زنده اند
در این مراســم اســتاندار همدان 
می خواهــد  معنویــت  گفــت: شــهر 
معنویــت در ســبک زندگــی ایرانــی 
اســالمی اســت و در هيچ کجــای دنيا 

سبک ایرانی وجود ندارد.
محمــد ناصــر نيکبخــت در ادامــه 
گفــت: معنویــت و تمــدن در همدان 
بــوده و وجود دارد و اســتان همدان 
بــه عنــوان اوليــن شــهر مدنيت در 

دنياست.
وی گفــت: همــدان دارای خــاک 
ســحرآميزی اســت و با وجود بزرگان 
بسياری در اســتان همدان قدر همه 

آن ها را بيش از پيش باید بدانيم.
اســتاندار همــدان در خصــوص 
برنامه های هفته دولت بيان داشــت: 
در هفتــه دولــت 7۰۰ ميليارد تومان 
کلنگ زنــی می شــود. کلنگ زنــی در 
زمينه هایی همچون استفاده از انرژی 
خورشيدی،  مدیریت پسماند، ترویج 
کشت گلخانه ای، حفاظت از آب و خاک، 
توســعه آبياری و مدیریت استفاده از 

انرژی کم را خواهيم داشت.
نيکبخــت تاکيــد کــرد: در اســتان 
همــدان ۴۰۰ ســمن وجــود دارد که 
باید از این ســرمایه ها استفاده کنيم 
و اســتان همدان را بزرگ بشناسانيم 

و بزرگ بداریم.
وی گفــت: هماهنگــی و همدلی در 
استان همدان وجود دارد، همه با هم 
کار می کنيــم تا وظيفه خــود را بخوبی 

انجام دهيم.
پایــان  در  همــدان  اســتاندار 
گفــت: توســعه توســط انســان های 
توســعه یافته ممکن اســت. ما منتظر 

انتقادهای شما شهروندان هستيم.
* مســئوالن دل در گــرو خدمت به 

مردم دارند
رئيس شــورای شــهر همــدان در 
شــهروندان  جشــنواره  اختتاميــه 
برگزیده گفت: از خانواده های شــهدا 
به عنوان شــهروندان برگزیده تقدیر 
به عمل آمــد زیرا یاد شــهدا ماندگار 
اســت و قــدر دان ایــن ایثارگری ها 

هستيم.

مولــوی در ادامــه گفــت: افتخــار 
داریــم کــه در یک ســال گذشــته با 
انتخاب  شــهردار خوب یــک لبخند بر 

لبان مردم قدردان بنشانيم.
وی تاکيد کرد: در راســتای توسعه 
پایــدار قدم برداشــته ایم و همدان 
به عنــوان اوليــن پایتخــت مدنيت و 
امپراطــوری بــزرگ ایران گســترده 

است و حکمفرمایی کرده است.
رئيس شورای شــهر همدان گفت: 
مــا به عنــوان خادمــان مــردم افتخار 
می کنيــم کــه  ميزبــان شــهروندان 
برگزیده هستيم این اتفاقات خوب و 
مبارک باعث شده است که همدان به 

یک گارگاه عمرانی تبدیل شود.
مولوی در ادامه افزود: موفقيت در 
همدان ميســر نشــده مگر با پيگيری 
مسئولين که دل در گرو خدمت مردم 

دارند.
* جشــنواره در مسير مردم ساالری 

و مشارکت شهروندان
رئيس جشنواره شهروند برگزیده 
اســتان همدان گفت: این جشــنواره 
در مســير مردم ســاالري و مشــارکت 
شــهروندان برگزار شــده؛ بنابراین 
بسترسازي براي آموزش شهروندي، 
الگوســازي شــهروندان برگزیــده و 
تبدیــل این جشــنواره به یک رویداد 
مهمتریــن  از  اجتماعــي  فرهنگــي- 
اهــداف برگــزاري ایــن جشــنواره 

مردمی است.
حميــد بادامی نجات بيان داشــت: 
برگزیــده  شــهروندان  جشــنواره 
همــدان، اعتبــار علمــي و اجتماعــي 
بزرگي براي همدان به همراه دارد که 
ظرفيت هاي این شهر را می شناساند.

* گزارش آماری انتخاب برگزیدگان 
در یک نگاه

تعداد افراد بررسی شده
1۰۰۰

شهروندان راه یافته
18۰

برگزیدگان نهایی
)8 بخش(

68 نفر
1. شهروندان برگزیده

1۰ نفر
2. مفاخر برگزیده

13 نفر
3. شهروندان برگزیده اقشار

25 نفر
۴. شــهروندان برگزیــده عامل به 

وظایف شهروندی
12 نفر

5. شــهروند برگزیــده بخش ویژه 
)محيط زیســت و توســعه انرژی هــای 

تجدیدپذیر(
2 نفر

6. شهروند افتخاری
یک

7. شــهروند افتخــاری شایســته 
تقدیر
یک

8. کارکنان برگزیده شهرداری 
6 نفر

بخش جنبی
برگزیدگان بخش عکس جشــنواره 
در دو بخش حرفه ای و عکاسی با تلفن 

همراه( 6 نفر
تعداد جلســات علمی و داوری: 28 

مورد
شهروندان برگزیده

مهندس جعفر محمدعليزاده
بهناز ضرابي زاده

دکتر اسداهلل نقدي
جواد مؤمني

بابک مغازه اي
قاسم وکيلي

مرتضي کرباسيان
معصومه ابراهيمي هژیر

دکتر منصور اسماعيل پور
محمدعلي بادامي

مفاخر همدان
پروفسور توفيق موسيوند

دکتر اکبر اعتماد
استاد حميد حسام

مصطفي رحماندوست
رضا برجي

اميرشهاب رضویان
دکتر سيد کاظم اکرمي

سيدجواد حجازي

جالل چشمه قصاباني
هيربد حيدري

پرویز پرستویی
دکتر منصور غالمی
دکتر بيژن حيدری

شهروندان برگزیده اقشار
خانــواده محتــرم ســردار شــهيد 

حسين همداني- رزمندگان نام آور
مهدي شریفي- جوانان

شــهيدان  محتــرم  خانــواده 
حقگویان- خانواده شهدا

علي مسلمخاني- دانشجویان
حاجيــه خانم ســتاره زهدی عليپور 
)خانــواده محترم شــهيدان عليپور و 

حيدری(- خانواده شهدا
سعيده آقاخاني- کارمندان

جانبــاز ســرافراز دکتــر ابراهيــم 
محمودآبادي- جانباز

علي رنگچيان- نظامی و انتظامی
محمد خوش نيت- آزاده

محمود دائمي- ورزشکاران
مرحــوم  محتــرم  خانــواده 
اســدي-  مســلم  حجت االســالم 

روحانيون
فوأد پيله ور- مخترعين و مبتکرین

دکتر محمدصادق صبا- پزشکان
اشرف منطقي- بانوی خانه دار
دکتر محمود نيلي- مهندسين

حسين زندي صادق- فعاالن رسانه
توتونچيــان-  مســعود  مهنــدس 

کارآفرینان
جميله آذرافشان- توان یابان

محمدرضا جعفري- مدیران
علي انصاري- آسيب های اجتماعی
حاج محمدعلي مسگریان- اصناف

بيژن حســيني رفيق- آســيب های 
اجتماعی

دکتر زهرا قرباني- صنعتگران
پنــاه  بهشــت  خيریــه  موسســه 

دانش آموز- سازمان مردم نهاد
سيد مهدي موسوي تبار- جوانان

شــهروندان برگزیــده عامــل بــه 
وظایف شهروندي

مهدي عبدل

دکتر عليرضا یاوري کيا
احمد باقري

حسين تالهي
ناصر فتحي

حجــت االســالم دکتــر محمدرضــا 
محمدي پيام

سعيد پناه آبادي
فاطمه چهره قاني
محمدرضا زارعي

علي نوروزیان نگين
محمد حيدرزاده
محمود شابندلو

شهروند برگزیده بخش ویژه
مهنــدس محمدناصــر نيکبخــت- 

)انرژی های تجدیدپذیر(
پرویز ملک زاده- )محيط زیست(

شهروند افتخاري
خانواده محترم مرحوم فرشچيان

شهروند افتخاري شایسته تقدیر
خانــواده محتــرم مرحوم فيض اهلل 

حسين پناهي

کارکنان برگزیده شهرداري
احداهلل نيکجو )خدمات شهری(

سجاد دهقاني )اتوبوسرانی(
سعيد مهدوي رجا )تاکسيرانی(

خانواده محترم شهيد حيدر گوران 
)آتشنشانی(

برگزیدگان بخش جانبی )جشنواره 
عکس شهروندان برگزیده(

فائزه هاشمی
)نفر نخست(

مسعود دالوری حریر
)نفر نخست(

حميدرضا اميری متين
)نفر دوم(

پوریا پاکيزه
)نفر دوم(

اميرحسين جامه بزرگ
)نفر سوم(

محمدحسين مسلسلی
)نفر سوم(
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سیما سبزی- خبرنگار���

ادای احترام به مقام علمی ابن سینا؛

هزار خورشید در دل یک ذره

 آیین ادای احترام به مقام شــامخ ابوعلی ســینا به مناسبت 
روز پزشــک در جوار آرامــگاه حکیم هزاره ها برگزار شــد. به 
مناسبت زادروز شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک با حضور 
رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی ســینا، اســتاندار همدان، 
حســن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشــور و 
نجف قلی حبیبی مصحح کتاب قانون ابن ســینا ادای احترام به 
مقام شــامخ حکیم هزاره ها انجام شد. تصحیح کتاب قانون در 
طب توســط دکتر نجف قلی حبیبی انجام شــده بود که در جوار 
آرامگاه بوعلی ســینا رونمایی و همچنین ســوگندنامه توسط 
فارغ التحصیالن رشته پزشکی نیز در حاشیه این مراسم قرائت 
شــد. در شعری منسوب به بوعلی سینا با بیت »اندر دل من هزار 
خورشید بتافت/ آخر به کمال ذره ای راه نیافت« از آرزوی حکیم 
برای دستیابی به کمال ذرات می گوید. آرزویی که با هزار دانش 

بوعلی هم دست یافتنی نیست.
* تقدیر از نابغه شرق

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی همدان در این مراسم گفت: 
شیخ الرئیس زاده ۳7۰ هجری قمری و عالمه امور دینی و دنیوی 

است که کهن شهر همدان به وجود ارزشمندش می بالد.
ســید حبیب اهلل موســوی بهار با بیان اینکه امروز در مراسم 
ادای احترام به بوعلی ســینا به تقدیر از نابغه مشرق زمین مفتخر 
هستیم، گفت: مایه مباهات است که از جامعه پزشکی در چنین 

روزی تقدیر شود.
وی قرارگرفتن روز پزشــک در میان دو عید قربان و غدیر را 
به فال نیک گرفت و افزود: پزشــکان به روش و منشأ ابن سینا و 

عاشقانه به انسان و انسانیت کمک می کنند.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با اشاره به شعری از 
بوعلی ســینا مبنی بر اینکه آخر به کمال ذره ای راه نیافت، بیان 
کرد: راه ابوعلی سینا همچنان ادامه دارد و ما امروز به یمن زادروز 

بوعلی گردهم آمدیم که به مقام او ادای احترام کنیم.
وی قرائت ســوگندنامه فارغ التحصیالن پزشــکی در جوار 
آرامگاه بوعلی ســینا را ارزشــمند دانســت و افزود: پزشکان 
فارغ التحصیل در محضر اســتاد قســم یاد می کنند که به وقف 

در جامعه و انسانیت خواهند پرداخت.
* نادرستی تصمیم حذف تصویر بوعلی از دفترچه 

بیمه تامین اجتماعی
اســتاندار همدان نیز در این مراسم با اشاره به حذف تصویر 
حکیم بوعلی ســینا از روی جلد دفترچه تامین اجتماعی، گفت: 
درحالی که همســایگان ما به دنبال تکریم بوعلی هستند ما در 
اقدامی اشــتباه تصویر این دانشمند را از روی جلد دفترچه های 

درمانی حذف می کنیم.
محمدناصــر نیکبخت بیــان کرد: با پیگیری های بســیار 
برای جبران این نقیصه، بار دیگر تصویر حکیم بوعلی ســینا در 
دفترچه های درمانی درج شــد.وی گفت: سالروز والدت حکیم 
هزاره هــا و تقــارن با روز همدان و روز پزشــک برای همدان و 
ایرانیان شاد باش اســت. استاندار همدان اضافه کرد: این نابغه 

مشرق زمین، افتخار جهانیان است؛ نابغه ای که ایران و همدان 
را برای تحقیق، پژوهش و علم آموزی انتخاب کرد. 

وی بــا بیان اینکــه بوعلی همدان را بخوبــی برگزیده و ما 
باید قدردان این انتخاب باشــیم، گفــت: تصویر بوعلی بر روی 

دفترچه های درمانی باشد یا نباشد در دل مردمان جای دارد.
نیکبخــت با بیان اینکه از روز پنجم شــهریور شــاهد آغاز 
برنامه های رویداد فراملی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشــگری 
آسیا می شــویم، گفت: همدان به پشتوانه آثار تاریخی بی نظیر 
و علمای بزرگی که پرورش داده، شایســتگی برگزیده شدن به 

عنوان پایتخت گردشگری را دارد.
* اهمیت رساله معراجیه

رئیــس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشــور نیز در این آئین 
گفت: در میان رســائل مختلفی که ابن سینا دارد یک رساله ناب 
دارد که به اندازه کتاب های شــفا و قانون شناخته شده نیست و 

آن » رساله معراجیه« است. 
حسن بلخاری گفت: حسین بن عبداهلل ابن سینا در این رساله 
با نگاه اندیشمندانه، معراج حضرت رسول اکرم)ص( را در قلمرو 
عقــل تاویل کرده و تمامی اتفاقاتــی را که بنا به احادیث معراج 

رسول اکرم بیان و مطرح کرده تاویل کرده است. 
وی با اشــاره به اینکه ابن سینا در این رساله تمام جریان های 
معــراج را با عقل تاویل کرده اســت، گفت: در پایان مقدمه این 
رساله ســخنی درباره حضرت امیرالمومنین علی)ع( آورده که 
بنده درهیچ یک از منابع فلســفی ندیده ام و آن سخن این است 
که » شریف ترین انســان و خاتم رسوالن چنین گفت: با مرکز 
حکمــت و فلک حقیقت و خزینه عقــل امیرالمومنین علی)ع(، 
ای علــی اگر دیدی مردمان با انواع نیکوکاری ها خود را متقرب 
می کنند تو با انواع عقل تقرب جو که پیشــی گرفتی. و ادامه داد 

و گفت: او معقول در میان محسوس بود.« 
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشــور با اشاره به اینکه 
ابن ســینا با نقل این موضوع در واقع شــیعه بودن خود را مطرح 
کرده اســت، تاکید کرد: اگر ابن سینا نبود وضعیت تمدنی اسالم 
و ایران معلوم نبود که چه می شــد؟ ایشان نقطه تحولی در حوزه 
تمدنی است. وی اضافه کرد: برخی شخصیت ها در مسیر تاریخ 
تحــول ایجاد می کننــد و تمدن را به مرحلــه عالی ترین نقطه 

می رسانند و ابن سینا فقط نقش تاریخی ندارد بلکه نقش تمدنی 
نیز دارد و او مســیر فلسفی و عقالنیت و اندیشه را نجات داد که 

بستر پرورش امثال داعش ایجاد نشود. 
بلخاری نقش ابن ســینا را نقش ظهــور عقالنیت و پرورش 
عقالنیت دانست و گفت: ابن سینا گوهر تابناک عقالنیت است 

و در پناه حضرت عقل به امور می پردازیم. 
وی ادامه داد: نقش ابن ســینا در تمدن اسالمی- ایرانی این 
اســت که با برجسته کردن عقل، عقالنیت را که در امامان وجود 
داشت برجسته ساخت و تمدن اسالمی- ایرانی را از برخی افراط 
گری ها نجات داد. رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشــور با 
قرائت اشــعاری از حضرت موالنا در باب حضرت علی)ع( گفت: 
موالنا این اشعار را با نشات گیری از ابن سینا در وصف امام علی 
سروده و در واقع ابن سینا نشان عقالنیت و موالنا نشان عاشقی 
و عرفانی ما هســتند. وی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
رونمایی از کتاب اول قانون اشــاره کرد و یادآور شد: در اروپای 
قــرون چهاردهــم و پانزدهم به بعد کتاب قانــون را به انجیل 
پزشــکی یاد می کنند و کتاب قانون شیخ الرئیس به مدت ۶۰۰ 

سال مرجع رسمی اروپا بود. 
بلخاری اضافه کرد: پس از اختراع ماشــین چاپ و انتشــار 
کتاب مقدس، کتاب قانون ابن ســینا دومین کتابی اســت که 

چاپ و منتشر شد. 
وی با اشــاره به ســخنان قطب الدین شــیرازی به عنوان 
آخرین فیلســوف جامع از سلسله فالسفه جامع که در قرن هفتم 
می زیســت، تاکید کرد: قطب الدین شــیرازی در مقدمه رساله 
»تحفه سعدیه« درخصوص نقش ابن سینا در پزشکی این گونه 
می گویــد: طب معــدوم بود و بقراط ایجاد کــرد و مرده بود که 
جالینوس زنده کرد و این علم پراکنده بود رازی جمع کرد و نقش 
ابن سینا در طب نقش تمدنی بوده یعنی این علم را جهش داد. 

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با بیان اینکه افراد 
را باید در ظرف تمدنی خود سنجید، گفت: ابن سینا در عصر خود 
در سیر تکامل علم همان نقشی را دارد که امروزه برای انیشتین 

در فیزیک قائل هستیم. 
وی با بیان اینکه باید او را قدر بدانیم، گفت: ابن ســینا نه در 

خاک همدان که در جان مردم همدان مدفون است. 
* رونمایی از کتــاب اول قانون به تصحیح دکتر 

نجفقلی حبیبی 
دکتــر نجفقلی حبیبی در آئیــن رونمایی از کتاب اول قانون 
گفت: تصحیح کتاب قانون را از ســال ۸۹ شــروع کردم و امروز 
کتاب اول که کلیات اســت رونمایی شــد و امیدوارم تا یک ماه 
آینــده کتاب دوم نیز که در باب داروهای ســاده مفرده اســت 

رونمایی شود. 
وی گفت: قانون مشــتمل بر ۵ کتاب است و برای کتاب اول 
۹ ســال تمام وقت کار کرده ام و نسخ خطی را جمع آوری کردم 
و از ســویی دیگر کتاب های چاپی را که دارای اشکاالت بود نیز 

بررسی و انطباق دادم و این امری وقت گیر بود.

گردشگر، راهنمای گویا می خواهد

این روزها رویــداد ۲۰۱۸ و انتخاب همدان به 
عنوان مقصد گردشــگری ملــی و بین المللی به 
شــکل های مختلف تبلیغ می شــود و هر کدام از 
نهادهای اســتان به شکلی در حال همکاری برای 

برگزاری هر چه بهتر آن هستند.
 در این بین آن چه اهمیت بیشــتری دارد اصل 
هدایت و راهنمایی گردشــگران به سوی اماکن و 

نقاط گردشگری است.
 درست اســت نقشه یا پارچه نوشته های بزرگ 
کــه در اصطالح بنرهای تبلیغی گفته می شــود از 
جمله عوامل موثر در راهنمایی مســافران هستند 
اما وجود راهنمایان گردشــگری و بیان راهنمایی 
شــفاهی برای مسافران بیشــتر می تواند راهگشا 

باشد. 
همدان از وجود گروه های فعال در امر راهنمای 
گردشــگر بهره می برد و چندین نهاد غیردولتی در 
این زمینه فعال هســتند. تداوم فعالیت این گروه ها 
بسته به حمایت مسئوالن در شهر و میزان استقبال 

مسافران از آن هاست.

* دعوت به آمدن
قراردادن بنرهای تبلیغی در شــهرهای ایران 
مانند تهران و تبریز کار دعوت از مســافران برای 
حضور در همدان را تکمیــل می کند. در حالی که 
شرایط اقتصادی و تورم بی حساب توان خانواده ها 
را برای زندگی نشانه گرفته شاید بشود به سفرهای 
هر چند کوتاه در ایران دل خوش کرد و مســافران 

را به همدان آورد. 
هر چند آمار ســفرهای داخلی هم در مواجهه با 
این مشکل فعال حل نشــدنی اقتصادی کم شده 
اســت اما به هــر صورت بعضــی از هم وطنان به 
همین سفرها می آیند تا چند روزی از دغدغه های 
زندگی کم کنند. همدان با وجود نقاط گردشگری 

و تاریخی دیدنی می تواند مقصد سفر باشد. 
پیــام تبلیغ نقاط گردشــگری همدان وقتی به 
منظر روزانه برای شهروندان شهرهای مختلف در 
بزرگراه ها و معابر پرتردد بنشــیند، می تواند مقصد 

سفر را تداعی کند. 
تبلیــغ غار علیصــدر به عنوان یکــی از مراکز 
پربازدید نقاط گردشگری همدان در بزرگراه های 
تهران مسیر غرب به شرق و بالعکس بزرگراه های 

منتهی به اتوبــان آزادگان که پس از آن به اتوبان 
ساوه و بعد همدان می رسد، به شکلی مسیر سفر را 

برای بینندگان پیشنهاد می دهد.

* از من بپرس
عنوان »از من بپرس« در ســال های گذشــته 
باالی برخی چادرهای راهنمای گردشــگری در 
مبادی ورودی شهر همدان دیده می شد که با ارائه 
نقشــه و راهنمایی شفاهی، مســافران را به سوی 
نقاط اقامتی، تاریخی و گردشــگری شهر هدایت 

می کردند.
 اگر دوبــاره تصمیم به اســتفاده از راهنمایان 
گردشگری نزد مسئوالن استان جدی و مهم تلقی 
شــود، باید ضمن تخصیص بودجه مناسب شرایط 
کار را فراهم کنند تا در کنار عایدی مالی انگیزه ای 
مضاعف بــرای راهنمایان گردشــگری به وجود 
بیاورند. در سال های گذشــته با آن که چادرهای 
گردشــگری برپا شده بود اما به دلیل ضعف در امر 
گفته شده یعنی تخصیص بســیار اندک بودجه و 
شــرایط نامســاعد مالی، کار برای افراد شاغل در 
بحث راهنمای گردشــگری بسیار مشکل شد به 
طوری که ممکن اســت عطــای کار را به لقایش 
ببخشــند. بنابرایــن در کنار صــرف بودجه های 
کالن بــرای رویــدادی ملــی و بین المللی مانند 
رویداد همــدان ۲۰۱۸ باید پویایی گردشــگری 
 را به شــکل امــری پایــدار در همــدان تبدیل 

کرد.

* پذیرایی چند باره از مهمانان
در برنامه ریزی پایدار برای گردشــگری نباید به 
ســفری کوتاه و یک باره اکتفا کرد. ایجاد شــرایط 
مناسب اقامتی،  بهره گرفتن از راهنمایان گردشگری، 
هدایت درست و بدون دردسر مسافران برای بازدید 
از نقاط تاریخی و طبیعی و باالخره اســتفاده از تمام 
ظرفیت های گردشگری استان و نه تنها شهر همدان 
می تواند سفرهای چندباره مسافران به همدان را در 
پی داشــته باشد. اگر در ســفر نخست بتوانیم برای 
مســافران یک ســفر خاطره انگیــز را ایجاد کنیم 
مســلما تمایل به سفر دوباره به شــهر همدان گام 
بعدی می شود.حال که با رویدادی ملی و بین المللی 
یعنی انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری 
کشــورهای آسیایی مواجه شده ایم و از طرفی تبلیغ 
گسترده نقاط گردشگری و تاریخی را شاهد هستیم، 
باید میزبانی شایســته برای مسافران در تمام طول 
ســال بود و تنها به یک هفته یا یک ماه بسنده نکرد. 
اســتفاده از راهنمایان گردشــگری عالوه بر ایجاد 
اشتغال در استان همدان، موجب رونق گردشگری 
پایدار می شــود و میزان رضایتمندی مسافران را به 
دنبــال دارد. هتل ها و مراکز اقامتی همدان نیز با این 
کار به اهمیت کار راهنمایان گردشگری بیش از پیش 
توجه کرده و می توانند از این گروه مهم در امر پذیرش 

و راهنمایی مسافران استفاده کنند.

یادداشت  روز

 فرزاد سپهر���
 روزنامه نگار

استفاده از ابتکار تشویق شهروندان به مطالعه آن هم 
در یک آتلیه عکاســی کاری قابل توجه است. »مجید 
امدادی فــرد« مدیر آتلیه هونــام، کتاب هایی را برای 
استفاده شهروندان بویژه کودکان و نوجوانان در مقابل 
آتلیه خود در قفســه ای مجزا گذاشــته و در کنار آن ها 
نوشته است: کتاب ها رایگان هستند، آن ها را بخوانید و 

اگر خواستید به قفسه بازگردانید.
به گفتــه امدادی فرد اگر هر کدام از شــهروندان 
نیز ابتکاری به ذهن شــان برای گســترش فرهنگ 
کتابخوانی برسد، می توانند به این آتلیه واقع در خیابان 
شکریه همدان مراجعه کنند. تئاتر همدان بدون رتوش، 
مستندنگاری با عکس و نگرشی نو به آلبوم های گذشته 
پس از مورد اخیر یعنی کتابخوانی و عکاســی از جمله 
برنامه های آتی مجید امدادی فرد اســت. این هنرمند 
عکاس در حال حاضر عضو هیات مدیره اتحادیه صنف 

عکاسان و تصویربرداران استان همدان است. 
* از نمایشگاه عکس تا آتلیه عکاسی

مجیــد امدادی فرد، عکاس همدانی در گفت و گو با 
جام جــم می گوید: عالقه ای که در وجودم نســبت به 
هنر عکاســی احساس می کردم، من را به سمت رشته 
گرافیک در هنرستان ســوق داد. گرافیک را انتخاب 

کردم که به واسطه آن با هنر عکاسی روبه رو شوم.
وی با بیان اینکه ریشــه مهر و عالقه به عکاسی را 
تئاتــر در وجود من نهادینه کــرد چرا که ابتدا تئاتر کار 
می کــردم و عالقه مند به تصویر بــودم، می افزاید: از 
دوره هایی که برای عکاســی گذرانده ام، می توانم به 
دوره تخصصی در هیالج فیلم در تهران اشاره کنم که 
در آن زمان به عنوان دســتیار فیلمبردار نیز به فعالیت 

پرداختم.
امدادی فرد درباره نمایشگاه هایی که تاکنون برگزار 
کرده است، می گوید: سال ۱۳۸۱ نمایشگاهی انفرادی 
در حوزه هنری همدان و در ســال ۱۳۸7 نمایشگاهی 
انفرادی در انجمن ســینمای جوانــان زاهدان برگزار 
کردم.ایــن هنرمند عکاس با اشــاره بــه داوری خود 
در جشــنواره عکــس جلوه های محرم در زمســتان 
ســال ۱۳۸7 ادامه می دهد: پیــش از آن که به عنوان 
عکاس آتلیه شناخته شوم، می توانم از ۱۵ سال سابقه 
عکاســی ام یاد کنم. از سال ۱۳۹۵ با کسب مجوز آتلیه 
به طور رسمی در حال عکاسی آتلیه ای هستم و از سال 
۱۳۹۶ نیز عضو هیات مدیره اتحادیه صنف عکاسان و 

تصویربرداران استان همدان شده ام.
وی بــا تاکید بر اینکه عکاســی مربوط به دو کتاب 
»تاریخ عکاسی همدان« و »اماکن گردشگری استان 
همدان« را بر عهــده دارد، می افزاید: این دو کتاب در 
دســت انتشار هســتند و امیدوارم کارهای پژوهشی و 
تخصصی با موضوع عکاســی در همدان بیش از پیش 
مورد توجه قرار گیرند. پژوهش کتاب تاریخ عکاســی 
همدان را ســمیرا سبزی انجام داده و بر اساس آن قصد 

داریم یک فیلم مستند نیز تهیه کنیم.
* مستندنگاری با عکاسی

امدادی فرد با بیــان ویژگی های مورد نظر خود در 
عکاســی می گوید: بر نورپردازی در عکاســی تاکید 
می کنــم و همیــن شــاخصه را در عکس هایم به کار 
می گیرم. با آن که امروز ابــزار نرم افزار رایانه ای برای 
ویرایش عکس رایج شده است اما تا حد امکان از آن ها 

برای تغییر ساختار عکس استفاده نمی کنم.
وی در همیــن خصوص ادامه می دهد: عدم تمایلم 
به اســتفاده از برنامه های جدید به آن منظور نیست که 
از نوآوری و خالقیت در عکاســی دوری می کنم بلکه 
هدفم آن اســت که تا می توانم عکس هایی استاندارد 

بگیرم و کمتر از ابزارهای جانبی استفاده کنم.
امدادی فرد با تاکید بر اینکه ســعی ام بر آن اســت 
که ذهنیت عکاسی مســتند را در عکاسی آتلیه ای نیز 
حفظ کنم، می گوید: عکس ها و فیلم های آتلیه ای را به 
گونه ای عکاسی می کنم که تا حد امکان طبیعی باشند 

و از حالت اصلی خود خارج نشوند.
* احترام همیشگی به پیشکسوتان

ایــن هنرمند عکاس بــا تاکید بر اینکــه همواره 

احترام ویژه ای برای پیشکسوتان، بویژه پیشکسوتان 
عرصه هنر عکاســی قائل بوده ام، می افزاید: زنده یاد 
اســتاد استعدادی و استاد صفی زاده از بزرگانی هستند 
که همواره در خاطرم حفظشــان می کنم و همچنین 
عکاسان جوانی را که نگاه خوبی در هنر عکاسی دارند 

تشویق می کنم.
* از کتابخوانی تا عکاسی

وی در خصوص اقدام شایسته کتابخوانی که در کنار 
کار عکاسی در نظر گرفته است، می گوید: معتقدم رابطه 
مســتقیمی بین کتاب و هنر وجود دارد. از آن جهت که 
اگر به اندازه کتاب نخوانیم، درک مناسب و کافی از هنر 

نیز نخواهیم داشت.
امدادی فرد با بیان اینکه خواســته قلبی ام آن است 
که همه مردم بویژه کودکان و نوجوانان بتوانند با کتاب 
رابطه خوبی برقــرار کنند، ادامه می دهد: اگر کودکان 
رابطه شــان را با کتاب حفظ کنند در آینده نیز نســل 

تاثیرگذار و کارآمدی خواهیم داشت.
امدادی فرد با اشــاره به اینکه همواره خواستار آن 
هســتم فرزند که خودم به کتاب و مطالعه گرایش پیدا 
کند، می افزاید: به همین دلیل بود که این کتابخانه را به 
صورت رایگان برای کودکان وخانواده ها در نظر گرفتم 
تــا آن ها نیز بتوانند از کودکی با کتاب انس بگیرند.این 
هنرمند عکاس با تاکید بر اینکه کارکنان آتلیه هونام، 
همگی از دوســتداران کتاب و اهل مطالعه هســتند، 
می گوید: از ابتدا نیــز کار فرهنگی از دغدغه های من 
بوده اســت، چرا که معتقدم هنر و فعالیت های هنری 
و فرهنگــی این توانایی را دارند که افراد با ویژگی های 

متفاوت را به یکدیگر نزدیک کنند.

کتاب بخوانید و عکس بگیرید
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