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رئيس شوراي شهر همدان ٢ :گزينه
بومي و  ٤گزينه غير بومي براي تصدي
پست شهرداري مطرح است

صدایپایخزان
درهمدان

 |1زراعت

آفت در باغهای
گردوی اسدآباد
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نقاشپردههایعاشورا
نام استاد حسین همدانی با شــکلی از نقاشی ایرانی به نام
نقاشی قهوهخانهای پیوندی دیرینه دارد و هر کدام از دیگری
نام و جان میگرفتند و میگیرند .استاد همدانی یکی از استادان نقاشی معاصر
ایران بوده که نقش خود را بر پردههای عاشورایی بســیاری نشانده است .این
پردهها در حال حاضر در موزههای ملی و بینالمللی و آستان قدس رضوی و نزد
مجموعهداران و خانواده او نگهداری میشوند...
صفحه  4را
بخوانید

2

تعامل شورا ،شهروندان و شهرداری
محمدتوفیق مشیرپناهی
روزنامه نگار

نگاه

شوراهای اسالمی دورۀ پنجم شهرهای استان شروع
به کار کردهاند .در این فضا ،همکاری و تعامل شورا،
شهروندان و شهرداری اهمیت دارد که باید به نقش
هر یک پرداخت .باید پذیرفت كه درباره امور شــورایی میتوان منطقی بحث
و بررسی کرد.
میتوان برای اندیشههای شــورایی دالیلی ارائه داد و بعد از برآمدن از عهده
اقامه دلیل بــرای دیگران تصمیم گرفت .بهترین توصیــه در قرآن كریم و در
سوره «شوری» آمده است .اکنون که كتاب آسمانی ما منبع بیكران زندگی
است و در اجرای این توصیهها ســعادتی نهفته است ،باید چون یک مسلمان
آگاه برای خدمت به همنوعان خود با همبستگی و خرد جمعی کار كنیم .باید
بررســی کنیم که اینجا كارنامه عمل ما چگونه است و برای شورای پنجم چه
برنامههایی داریم.
به نظر کارشناسان ،شورا باید در برنامهریزیها از وجود اهل فن ،متخصصان و
كارشناسان بهره گیرد .یعنی اهالی فن برای پیشبرد سریع برنامههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و شهری چون مشــاورانی خوب باید در كنار اعضای شورا
حضور داشته باشند.
بعد از سپری شدن  4دوره ،بهتر است شوراهای اسالمی شهر به این امر مهم
همت گمارند و راه را اشتباه نپیمایند .اعضای شورای اسالمی دور پنجم باید در
برخی تخصصها مشاورانی را به همکاری دعوت کنند .نکتۀ دیگر در ساختار
وظایف شــوراهای اسالمی این اســت که اعضای آن به جای ابراز همدردی و
جلب رضایت آنی و رفع موردی مشكل مراجعان ،شهروندان را با وظایف قانونی
شوراها آشنا کنند .شــورا باید برنامههایی برای تعامل با شهروندان و پیگیری
خواستههای آنان اجرا کند.
تعریفی ساده از وظایف شهرداریها این است که این سازمان گستردۀ خدماتی
برای مردم ،وظیفۀ اداره و نگهداری شهر را بر عهده دارد .وظیفۀ شورای اسالمی
نیز نظارت بر فعالیتهای شهرداری است و نباید خود را باالتر ،برتر ،منتقد و
دستوردهنده بداند ،بلكه باید در یك تعامل جدی و آگاهانه برای پیشبرد امور
شهر و شهروندان بر فعالیت شهرداری نظارت کند.
در رأس این تشكیالت گسترده ،مدیر دستگاه شهرداری یا شهردار قرار دارد
كه با رأی اعضای شورا انتخاب میشود تا هدایت یكی از بخشهای مهم جامعۀ
شهری را بر عهده گیرد.
شــهرداران باید تمام تالش خود را به کار گیرند که مجری مصوبات شــورای
اسالمی باشند تا در تعامل دوگانه ،شــهروندان از نهاد شورا گلهمند نباشند.
گروهی از شــهروندان در دورههای قبلی شورای اســامی گالیه داشتند که
شهرداری تا قبل از ایجاد شوراهای اســامی همین كارها را برای شهر انجام
میداد و اكنون با آمدن شورا بهتر است طرح جدیدی برای شهر داشته باشد.
از ســوی دیگر ،وظایف مردم در قبال شورای شهر و شــهرداری و در حقیقت
درقبال شهر مسئولیتپذیری است.
یعنی مسئولیتهایی چون کمک به توسعه فضای سبز ،رعایت حقوق رانندگی،
رعایت بهداشت عمومی و بسیاری دیگر از کارها .نکتۀ پایانی یكی از معضالت
بسیار مهم در و چند شهر دیگر استان است که گریبانگیر شهروندان شده و آن
حضور متكدیان در شهرهاست.
این ازجمله مشكالتی است كه مسئوالن مختلف از سالها پیش قول رفع آن
را دادهاند ،اما این مشكل به تدریج ابعاد گستردهتری پیدا میكند و اگر چارهای
برای آن اندیشــیده نشــود ،متكدیان حرفهای شــهر را در اختیار میگیرند.
مسئوالن مربوطه شــهرداری به علت ازدیاد متكدیان و سودجویان در معابر و
پیادهروها باید در قالب طرحی جامع با آنان برخورد کنند.

اخبار
نابسامانی در پرداخت حقوق معلمان
امامجمعه همدان با انتقاد از وضعیت نابسامان پرداخت حقوق معلمان گفت :امیدواریم
این وضع سامان یابد.
به گزارش مهر ،آیتاهلل غیاثالدین طهمحمدی در مراسم بازگشایی مدارس در هنرستان
شهیدان دیباج همدان عنوان کرد :پاداش معلمان در دنیا و آخرت نزد خداوند بیشمار
است .وی با بیان اینکه شهدا تعلیمیافته معلمان بافضیلت بودند ،افزود :بسیاری از مراجع
و علما نیز تعلیمیافته همین معلمان در مدارس هستند.

شورا در  6ضلعی انتخاب شهردار
رئیس شورای اسالمی شهر همدان گفت :بررسی  6گزینه منتخب شهرداری از دیروز در
شورای شهر آغاز شده است .ابراهیم مولوی در گفتوگو با ایسنا افزود ۲ :گزینه بومی و ۴
گزینه غیربومی برای تصدی پست شهرداری همدان مطرحند.
وی با بیان اینکه شورا سیاســیکاری نمیکند ،اظهار کرد :در شــورا به دنبال انتخاب
شهرداری شایسته و توانمند هستیم تا بتواند در شهر تحول بنیادین ایجاد کند.
مولوی با اشاره به زمانبر بودن انتخاب شهردار به علت اهمیت آن ،از مردم درخواست
کرد به شورا اعتماد کنند.

آفت در باغهای گردوی اسدآباد
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان اســدآباد گفت ۴٠ :درصد از باغها و اراضی گردوی
شهرستان امسال برای نخستین بار دچار آفت «کرم خراط» شده است.
سقراط بیرنگ در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه شهرستان اسدآباد دارای  1300نفر
بهرهبردار تولید گردو در سطحی افزون بر هزار هکتار است ،اظهار کرد :امسال برداشت
 3500تن تولید گردو برای شهرستان اسدآباد پیشبینی میشد که به علت آفت کرم
خراط این میزان با کاهش همراه خواهد بود .بیرنگ تقویت درختان گردو و آبیاری بموقع
با توصیه کارشناسان کشاورزی را از جمله راهکارهای مبارزه با آفت کرم خراط عنوان و
بیان کرد :تنشهای محیطی از جمله خشکسالی و یخزدگی و سرمازدگی طی چند سال
گذشته موجب تضعیف درختان شده و این امر آفتی به نام کرم خراط را قوت بخشیده و
آسیب فراوانی به درختان گردو وارد کرده است.

خشکی کرخه برای همدان مشکلی ایجاد نمیکند
سرپرســت شــرکت آب منطقهای اســتان همدان با رد کردن تاثیر خشکی کرخه بر
خشکسالی همدان گفت :همدان در سرشاخه کرخه قرار دارد و خشکی این رود مشکلی
برای همدان ایجاد نمیکند.
منصور ستوده در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :کرخه حوضه آبریز همدان نیست ،بلکه
همدان جزو سرشاخههای این رودخانه اســت و مشکلی برای استان به وجود نمیآید،
ضمن اینکه گزارشی از هواشناســی و وزارت نیرو مبنی بر این مساله نداشتهایم و این
خبر را تأیید نمیکنیم .وی با اشاره به اینکه سطح آبهای زیرزمینی کشور در حال افت
است ،افزود :مصرف زیاد آب و خشکسالیهای پیدرپی باعث شده است میزان آبهای
تهای
زیرزمینی نسبت به گذشته کاهش یابد ب ه طوری که سطح آبهای زیرزمینی دش 
ییابد.
استان همدان ساالنه  90سانتیمتر تا یک متر کاهش م 
ستوده با بیان اینکه باید طرح احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی در استان اجرایی و
این روند ثابت نگه داشته شود ،خاطرنشان کرد :چندین پروژه در وزارت نیرو در راستای
احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی تعریف شده که انسداد چاههای غیرمجاز و نصب
کنتورهای هوشمند از جمله آنهاست.

بازار میوه و ترهبار سرگذر همدان -عکس :همشهری -سعید کرمی

بازار در آرامش

سنگنگارهها؛تمدنها
سخنمیگویند
احداث مسیر گردشگری جدید از روستای حیدره پشت شهر
به روستای سوالن در جنوب غربی همدان سرنوشت بخشی
از سنگنگارهها را دچار دگرگونی کرد و از بین برد در حالی که به اعتقاد تعدادی از
باستانشناسان ،این آثار مهمترین آثار پیش از تاریخ همدان هستند و سند هویتی
همدان را باید در این سنگنگارهها جستوجو کرد .آنها قدمتی بیش از  7تا  9هزار
ســال برای این آثار تخمین میزدند .محسن جانجان باستانشناس همدانی که
سابقه ثبت سنگنگارههای روستای ارگس سفلی را در کارنامه خود دارد با اشاره
به سنگنگارههای مالیر میگوید :این سنگنگارهها از نظر قدمت مربوط به...
صفحه  3را
بخوانید

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
اسدآباد گفت ۴٠ :درصد از باغها
و اراضی گردوی شهرستان امسال
برای نخستین بار دچار آفت «کرم
خراط» شده است .سقراط بیرنگ
در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
شهرستان اسدآباد دارای 1300
نفر بهرهبردار تولید گردو...

 |4آموزش

 ٣٦٠٠دانشآموز
در مدارس خاص
همدان
رئیــس اداره آمــوزش و پرورش
استثنایی استان همدان اعالم کرد:
 3691دانشآموز دارای شــرایط
خاص و تلفیقی از شرایط آموزش
و پــرورش اســتثنایی اســتفاده
میکنند.پروین قربانیان با اشاره
به اینکه سنجش سالمت ...

 |3ورزشی

مدیر ورزشی یا
مدیر دولتی؟

امروزه در کشور حضور چهرههای
دولتی در عرصه ورزش در خیلی از
رشتهها به چشم میآید .در استان
همدان نیز شاهد ورود مسئوالن
به هیأتهای ورزشــی هســتیم
که مخالفــان و موافقانی دارد .در
مقابل ،ساســان رضو یمشعوف
قهرمان تیر و کمان کشور و استان،
حضور یک فرد دولتی...
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تبدیل وضعیت پرستاران طرحی بیمارستانهای همدان
مدیر دفتر پرستاری دانشــگاه علوم پزشکی همدان گفت 141 :پرســتار تا پایان سال در
بیمارستانهای همدان از حالت طرحی خارج میشوند .فاطمه شیرانی در گفتوگو با فارس
اظهار کرد :به دنبال تبدیل وضعیت این نیروها به شرکتی و استخدامی هستیم.

پيامك شما را درباره
روزنامه همدان م 
يخوانيم

صدای پای خزان در همدان

آمادهسازی شهر برای ماه محرم

مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز
شــهرداری همدان درباره ماه محــرم و اینکه
برخی عــزاداران عالقهمند بــه نصب بنرهای
معرفی و اطالعرســانی برنامههای متناســب
با این ماه هســتند ،میافزاید :مجوزهای الزم
برای اطالعرسانی در بیش از  75جایگاه بنر به
هیأتها داده شده است و همچنین مجوز نصب
بیش از  240داربست را هم دادهایم.
بــه گفتــه علیضمیر ،ایــن ســازمان برای
آمادهسازی محیط شهری متناسب با ماه محرم
نصب پرچم روی تقاطعهای غیرهمســطح و
ریسهکشی به رنگ مشــکی را در دستور کار
دارد .در این حوزه  5هزارمترمربع ریسهکشی
اجرا میشود.
وی میگویــد :نگهداری و حفظ فضای ســبز
شهری متناسب با تغییر فصلها کاری دائمی
است که به نوعی کمک و همراهی شهروندان
هم در موفقیت آن مؤثر است .مردم میتوانند
اطالعرسانی
این سازمان را در فصل سرد سال با 
صحیح از آسیبدیدگی برخی گونههای فضای
سبز کاشته شده شــهری یاری دهند و مانع از
شکستگی یا خشکشدن آنها شوند.
مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز
شــهرداری همدان با بیان اینکــه اکنون در
شــهر همدان بیش از  600هکتار فضای سبز
شهری با سرانه فضای سبز  10/6مترمربع برای
شهروندان داریم ،اضافه میکند :در این فصل
با توجیه نیروهای خدمات شــهری ،برگهای
خزان دیده را جمعآوری و از محیط سبز شهری
خارج میکنیــم تا احتمال زمســتانگذرانی
آفتها در این محیط کاهش یابد.
وی میگوید :در شــهر همدان با فرارســیدن
فصل سرما شــهروندانی که گل یا گلدانی در
فضای بیرونی خانــه دارند آنهــا را به محیط
گرم زیرزمین یا گلخانــه منتقل میکنند تا از
گزند ســرمای بیرون در امان بماند و طراوت و
زیبایی خودش را برای رخ نمایی در بهار آینده
حفظ کند .در فضای سبز شهری با جایگزینی
گلها و گیاهان متناسب با فصل این برنامه در
محیطی به وســعت یک شهر و کارگاههای آن
اجرا میشود تا کاشــت این گونهها همچنان
زیبایی محیط شهری را حفظ کند .در کنار این
اقدام ،بهبود تغذیه محیط کاشت گیاهان فضای
سبز شهری و برنامهریزی برای حفظ محیط آن
فعال میشود.

امسال  1/5میلیون گل پاییزی در همدان کاشته میشود
حمید نصرتی قانعی

همدان-خبرنگار

فصل پاییز از راه رسید و شــهر حالوهوای اول مهر گرفت.
شهری
مدیریت شهری همزمان با این تغییر فصل طرحهایی اجرا
میکند تا فضای ســبز رنگ و بوی پاییزی به خود بگیرد و
محیط شهری برای سرمای پیشرو آماده شود .همزمان با آغاز مهر  10هزار
گلدان گل در مدارس توزیع و  14مدرسه منتخب فضاسازی ،زیباسازی و
گلکاری شده است.
محیط زیبای مدارس

مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری همدان با اشاره به
همزمانی بازگشایی مدارس با ماه محرم میگوید :قبل از بازگشایی مدارس
 14مدرسه را که آموزشوپرورش در  4منطقه شهری شهرداری همدان به

صورت مکتوب به ما معرفی کرده بود با رنگآمیزی و نقاشی دیواری محیط
بهسازی کردیم .برای نقاشــی دیواری این مدارس بیش از هزار مترمربع
نقاشی دیواری با هزینه  25میلیونتومان اجرا شده است.
وحیدعلیضمیــر ادامه میدهد :باغچههای داخل ایــن مدارس گلکاری
شــده اســت و در مقابل مدارس یا مجاورت آن اگر بوستانی وجود داشت
فضای سبز آن با کاشت گلهای پاییزی مانند داودی ،گلکلمی ،بنفشه و
همچنین مینای پاییزی بهسازی شده است تا نونهاالن در آغازین روز ورود
به مدارس با فضایی شاد و زیبا مواجه شوند و نخستین روز آموختن علم و
دانش برای آنان به خاطرهای جذاب و بهیادماندنی تبدیل شود .همچنین
برای اطالعرسانی و فرهنگسازی در محیط شهری  15جایگاه پایه بنر به
رایگان در اختیار آموزشوپرورش قرار داده شده است.
وی میافزاید :برای تعامل و همراهی مناسب دانشآموزان نونهال با محیط
سبز شهری و خوگرفتن آنان با این فضا و مشارکت آنان در نگهداری فضای
سبز شهر در محیط زندگی و فضای آپارتمانی و تالش آنان برای
گسترش فضای سبز شهر حدود  10هزارگلدان گل کاکتوس در
مدارس شهر همدان توزیع کردیم .دلیل انتخاب این گل نگهداری
ساده و در عینحال ماندگاری آن بوده است.

سرما و بارش برف ،هرس درختان در اواخر آبان ماه آغاز و تا پایان ماه بعد
اجرا میشود .هدف از اجرای هرس ،بهبود وضعیت رشد فضای
سبز شهری با شکیلسازی و فرمدهی درختان وسط رفیوژها،
کاهش شکســتگی درختان بر اثر بارش برفهای ســنگین
و دفع آفتها و باکتریهای موجود اســت که با آغاز ســرما
زمستانگذرانی خود را در درون پوسته ،شاخه و برگ درختان
آغاز میکنند .مدیرعامل ســازمان سیما و منظر و فضای سبز
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شاهد طغیان رشد و افزایش این گونهها هستیم که هزینههای
منطقهای داریم ،ادامه میدهد :برنامه مدون و مشخص هر سال
نگهداری و احیای فضای سبز شهری را با افزایش مصرف سم
توسط این سازمان برای تغییر فضای سبز شهر متناسب با فصل
پاییز اجرا میشــود .هدف از این برنامه افزایش مقاومت گونههای گیاهی
محیط شهری در مقابل سرمای فصل پیش رو ،بهبود محیط فضای سبز و
افزایش طراوت محیط شهری است .وی اضافه میکند :امسال حدود یک
میلیون و  515هزار و  690گل پاییزی مانند داودی ،گلکلمی ،بنفشــه و
مینای پاییزی در همدان کاشتهخواهد شد که بخشــی از آن را روزهای
قبل در بوستانها ،میدانها و رفیوژ معابر اصلی کاشتهایم .امسال کاشت
گلکلمیها را زودتر آغازکردیم تا در مقابل سرما مقاومت بیشتر در محیط
داشته باشند و در مقابل تغییرات محیطی بعد از کاشت هم سریعتر خود را
با محیط کاشت هماهنگ کنند .امسال  30تا  40درصد نسبت به پارسال
تعداد گلکلمی کاشته شده افزایش مییابد.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری
همدان :قبل از بازگشایی مدارس 14 ،مدرسه در  4منطقه
شهرداری با رنگآمیزی و نقاشی دیواری بهسازی شد
یا آسیبرساندن و خشکاندن فضای سبز افزایش میدهند .همچنین رشد
شاخههای درختان در بین سیمهای شــبکه توزیع برق شهری ،احتمال
قطع برق را افزایش میدهد که هرس اصولی و منطقی مانع از آن میشود
تا شهروندان در فصول سرد سال بدون برق باشند .این کار را شرکت توزیع
نیروی برق همدان با هماهنگی این سازمان با دریافت مجوز انجام میدهد.

هرس درختان

علیضمیر تعداد گونههای گلهای پاییزی پیشبینی شده برای این فصل
را یک میلیون و  490هزار بوته بنفشــه 20 ،هزار گلکلم زینتی و بیش از
 6000گل داودی عنوان میکند و میافزاید :برای حفظ درختان در مقابل

رنگ آمیزی دیوار مدارس

اقتصادی

سنگنگارهها؛ تمدنها سخن میگویند
حسین زندی

همدان-خبرنگار

احداث مسیر گردشگری جدید از روستای حیدره پشت شهر
تاریخ
به روستای سوالن در جنوب غربی همدان سرنوشت بخشی از
سنگنگارهها را دچار دگرگونی کرد و از بین برد در حالی که به
اعتقاد تعدادی از باستانشناسان ،این آثار مهمترین آثار پیش از تاریخ همدان
هستند و سند هویتی همدان را باید در این سنگنگارهها جستوجو کرد .آنها
قدمتی بیش از  7تا  9هزار سال برای این آثار تخمین میزدند .محسن جانجان
باستانشناس همدانی که سابقه ثبت سنگنگارههای روستای
ارگس سفلی را در کارنامه خود دارد با اشاره به سنگنگارههای
مالیــر میگوید :این ســنگنگارهها از نظر قدمــت مربوط به
دورههای پیش از تاریخ یعنی حدود  20هزار سال قبل و دوره
پارینهسنگی اســت .آنها بسیار ســادهاند و به نقاشی کودکانه
شباهت دارند و موضوعات آنها اغلب نقش انسان و حیوانات از
قبیل بز ،گوزن ،اسب و سگ است.
وی میافزاید :در نگاه اول به نظر میرسد چوپانها از سر تفنن قباد یاری
و ســرگرمی یا جادوگران به منظوری خاص این نگارهها را در
سینه ســنگها حک کردهاند ،اما پراکندگی وگوناگونی شکلها در مناطق
یاد شده چنین مینمایاند که نگارهها را شکارگران حک کردهاند .شکارگرانی
که ساعتها در جایگاههای مناسبی در کمین شکار به انتظار مینشستهاند.
این گونه جایگاهها از نظر شکارگرانباید ویژگیهایی خاصی داشته باشند.
سنگنگارههای ارگس سفلی

جانجان با اشاره به سنگنگارههای ارگس سفلی میگوید :این
نگارهها در  2مجموعه و به  2گروه اصلی نقوش جانوری و نقوش
انسانی ترسیم میشوند .نقوش جانوری شامل چهارپایانی مانند
بز ،اسب ،سگ و نقوش انسانی شــامل صحنههای شکارگاه که
به صورت ســوارکاران ،پیادههای کماندار و نیــزهدار به دور از
محسن جان جان
هرگونه نوشتار و عالئم نگارشی روی سنگها نقش بستهاند.این
باستانشناس توضیح میدهد :طی پییابیهای ما در تابستان84
در کوههای اطراف مالیر موفق به کشف سنگنگارههایی با نقوش گوناگون به
ویژه بز کوهی در کوههای شمال غربی این شهرستان شدیم .متأسفانه بر اثر
شدت سرما و حتی عدم آگاهی مردم بسیاری از این نقوش از بین رفتهاند و
تعداد کمی از آنها باقی مانده است که آنها نیز در حال نابودی هستند.
جانجان میافزاید :کوههای مشرف به پارک کوثر مالیر که سنگ آنها از نوع
شل اســت دارای نقوش بز کوهی و نمادهای جالبیاند که برای مسافران و
دوستداران میراث فرهنگی با توجه به نزدیکی سنگنگارهها به پارک و دریاچه
میتواند جالب باشد .وجوه مشترک اغلب آنها در ایران ،قرار داشتن آنها در

علیرضا صفیزاده

عکس :همشهری

جواد عاشوری ،رئیس اتحادیه مرغ ،ماهی و تخممرغ
توگو با همشهری میگوید:
فروش همدان نیز در گف 

همدان-خبرنگار

ردیف

نوع محصول

قیمت به تومان

1

مرغ گرم کشتار روز

6700

2

ران و سینه

7200

3

مرغ هما و سیمین

7200

4

شنیسل

12400

5

بال مرغ

7000

6

تخممرغ شانهای

11000

قیمت مرغ کاهش یافته و به زیر  7هزار تومان رسیده
است.

جدول قیمت میوه و ترهبار
نوع محصول

قیمت میانگین درجه۲

قیمت میانگین درجه ۱

قیمت میانگین درجه ۲

قیمت میانگین درجه۱

ردیف

800

1000

1

آناناس

8000

12000

19

هویج

2000

2

موز

3500

4000

20

بادمجان

1500

3

انبه

9000

12000

21

بادمجان دلمه

1500

2000

4

سیب گالب

2000

2500

22

کدو خورشتی

1500

2000

5

هلو

2000

2500

23

بروکلی

6000

8000

6

شلیل

3000

4000

24

سبزي درهم

3000

3500

7

آلوزرد

1500

2000

25

سیر پاکشده

12000

14000

8

انگور

2000

3000

26

سیر با برگ

4000

6000

9

خربزه

1000

1500

27

کلم برگ

1500

2500

10

هندوانه

300

500

28

كرفس

500

2000

11

گوجهفرنگی بوتهای

1500

2000

29

کاهو ساالدی

2500

3500

12

گوجهفرنگی گلخانهای

1500

2000

30

کاهو

1500

2000

13

خيار بوتهاي

۱۰۰۰

۱۵۰۰

31

فلفل ریز

۴۰۰۰

۵۰۰۰

14

خیار گلخانهای

۱۰۰۰

۱۵۰۰

32

فلفل دلمه رنگی

۵۰۰۰

۸۰۰۰

15

پیاز

۱۵۰۰

۲۰۰۰

33

فلفل دلمه

۳۰۰۰

۴۰۰۰

16

سیبزمینی

۱۲۰۰

۱۵۰۰

34

باقالی

۲۰۰۰

۳۰۰۰

17

لوبیا سبز

۲۰۰۰

۲۵۰۰

35

کلم قرمز

۲۰۰۰

۲۵۰۰

18

نخودفرنگی

۲۰۰۰

۳۰۰۰

36

گل کلم

۲۵۰۰

۳۵۰۰

امروزه در کشور حضور چهرههای دولتی
در عرصه ورزش در خیلی از رشتهها به
چشم میآید .در استانهمدان نیز شاهد
ورود مســئوالن به هیأتهای ورزشی
هستیم که مخالفان و موافقانی دارد.
عشق و عالقه در خدمت به ورزش

ساسان رضویمشــعوف قهرمان تیر و
کمان کشور و اســتان ،حضور یک فرد
دولتی در این هیــات را مثبت میداند
و میگوید :با حضــور حمیدرضا یاری
شاهد پیشرفتهای خوبی در حوزه تیر
و کمان بودهایم و خوشــبختانه پس از
سالها وضعیت سایت تیر و کمان هیات
مطلوب شده است.
وی ادامه میدهد :عشق و عالقه ایشان
در خدمت بــه ورزش تیــر و کمان در
جهت تشــویق و ترغیب جوانان به این
رشته ورزشی ستودنی است.
ما رئیس هیاتی کــه به این
رشته آشنا باشد نیز داشتهایم
اما آنچنان که با حضور آقای
یاری روند امور سرعت گرفته
اســت ،در زمان او این روند
وجود نداشت.

امیر برقعی

اولویت مدیران ورزشی

مدیر توســعه تنیس غرب آسیا نیز در
این خصوص میگوید :مدیران ورزشی
قطعا نســبت به مدیران دولتی اولویت
دارند اما مدیران دولتی در صورتیکه
شاخصههای اصلی را داشــته باشند،
میتوانند مفید باشــند .امیــر برقعی

081-38330333

دوشـــنبه 3 .مهــر  96شـمــــاره 7207

درباره سنگنگارهها

عکس :همشهری

عالقهمندان داخلی و خارجی اهتمام الزم را به خرج دهند.
یاری میگوید :تاجآباد یک روستای هدف گردشگری است و با داشتن طبیعت
زیبا و آثار تاریخی جاذبههای مختلف از جمله منطقه حفاظت شده آلمابالغ،
کاروانســرای مدور تاجآباد و فرهنگ غنی از نقاط دیدنی اســتان به شمار
میرود ،اما شناسایی و حفاظت از این ســنگنگارهها میتواند این جذابیت
را دوچندان کند.

رئیس هیات بسکتبال همدان میگوید:
امروز بیشتر روسای هیاتهای ورزشی
همدان در ادارات دولتی صاحب قدرت
و نفوذ هستند .اما نکته جالب این است
که بیشتر روسای هیاتهای ورزشی نه
قوانین آن رشته را میدانند و نه فرصت
دارند آنها را یــاد بگیرند که نتیجهاش
پسرفت رشتههای ورزشی به مرور زمان
خواهد بود.
پرویز ریحانی میافزاید :یکی از معضالت
ورزش ما در چند ســال گذشته ورود
غیرورزشــیها به ورزش بوده اســت؛
کسانی که بیشــتر جویای نام بودند تا
اینکه ورزشی باشــند .مدیران ورزش
بیشــتر به دلیل قــدرت و
داشــتن منابع مالی ،آنها را
وارد گــود ورزش میکردند.
ریحانــی میگویــد :افراد
سیاسی زیادی به هر صورت
به این عرصــه آمدند .برخی
عملکرد خوبی داشند و منابع
خوبــی وارد ورزش کردند و
برخی دیگر بهرغم نفوذی که
داشتند ،حتی ریالی هم به ورزش کمک
نکردند هیچ ،بلکه برخــی با مدیریت
اشتباه خود جو هیات را متشنج کردند.
وی تصریح میکند :حقیقت این است
که اکنون ساختار ورزش استان و کشور
بیمار اســت ،چون بزرگان ورزش ما به

روستای چایان نیز تعدادی سنگنگاره داریم که مربوط به دوره پیش از
تاریخ است .کارشناسان ما بازدید کردهاند و به زودی گزارشهای آنان از
بازدیدهای میدانی منتشر خواهد شد.
همدان بیشترین و متنوعترین ســنگ مگارهها را در خود جای داده است.
پراکندگی این نگارههای ارزشمند در کشور ما بیش از سایر کشورهاست.
همدان و سنگنگارهها

سنگنگارههای ازندریان ،ارگس سفلی و سد کالن ،دره ماوشان ،دره دیوین،
مراحل ثبت
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان بهار کمرنبشته تویسرکان ،تاجیآباد ،چایان و چندین نمونه دیگر نشان از پیشینه
درباره نقوش تاجآباد میگوید :برای این سنگنگارهها پرونده ثبتی تشکیل تمدن همدان دارد.یکی از بزرگترین نمونه از این نوع سنگنگارههای کشور
شــده و این آثار در مرحله ثبت است .مصطفی پاشــایی ادامه میدهد :در ازندریان مالیر کشف شده اســت .ابعاد تخته سنگ بزرگ موجود در این
محوطه  12در  2/5متر است که روی آن  104نقش ایجاد
ســنگنگارههای منطقه بیش از  2500سال پیشینه
شــده و اما کمتر باستانشناســی از این اثر بازدید کرده
دارند که به صورت پراکنده در منطقه دیده میشــوند
و در محدوده کارشناسی شــده تعداد آنها بیش از  50رئیس اداره میراث فرهنگی است .سنگنگارههای ارگس سفلی در ناحیه كوهستانی
نمونه اســت .وی در پاســخ به این پرسش که واکنش بهار :برای سنگنگارههای به فاصله  200متری جنوب شرقی روستای ارگس سفلی
اداره میراث فرهنگی به حفاریهای غیرمجاز در منطقه تاجآبــاد پرونــده ثبتی از توابع بخش زند شهرســتان مالیر نمونه دیگری از این
سنگنگارههاست که دربرگیرنده نقوش جانوری و انسانی
چیست ،میگوید :جنس کوههای این منطقه صخرهای
تشکیل شــده است و این
اســت و نقوش چهارپایانی مانند بز ،اسب ،سگ و نقوش
است و اشــیای تاریخی نداریم که حفاران غیرمجاز و
آثار در مرحله ثبت هستند
انسانی شامل صحنههای شكارگاه به صورت سواركاران و
قاچاقچیان اثری پیدا کنند .موضوع دیگر این اســت
پیادههای كماندار و نیزهدار در آن دیده میشود.
که این صخرههــا را نمیتوان جابهجا کــرد به همین
نمونه دیگر این سنگنگارهها در دره باستانی «ماوشان»
دلیل چیزی دســتگیر قاچاقچیان نمیشود و بیشتر
کوهنوردان به این منطقه دسترسی دارند .برای حفاظت نیز هر روز اعضای قرار گرفتهاند .به اعتقاد باستانشناسان ،پیشــینه منطقه به قبل از تمدن
یگان حفاظت ما سرکشی میکنند و رابطهای ما در روستاهای تاجیآباد «کاسیها» برمیگردد ،اما این سنگنگارهها اکنون در معرض جادهسازی
و چوتاش تخلفها را گزارش میدهند .پاشایی با اشاره به پراکندگی این در منطقه گردشگری قرار دارند و تعداد قابل توجهی از آنها سال گذشته از
نقوش در منطقه میگوید :افزون بر سنگنگارههای این منطقه در اطراف بین رفتهاند.

بهانههای مختلف در کنج خانههایشان رسول منعم ادامه میدهد :ما خوشحال
نشستهاند و کســی هم از تجارب آنها میشــویم مجامع هیاتهای ورزشی
بــا حضــور افراد بیشــتری
استفاده نمیکند و در مقابل
برخی برای مطرح شــدن و
برگزار شــود .بین این افراد
از همه طیفهای سیاســی
نتیجه گرفتــن در انتخابات
و غیرسیاســی داشــتهایم و
شــورا و مجلس وارد عرصه
نمیتوانیم کسی را به اجبار
ورزش میشوند.
رئیس یک هیات کنیم .وی
رئیس هیــات بســکتبال
با بیــان اینکــه در وهله اول
همدان میافزایــد :به طور
پرویز ریحانی
هدف مــا رشــد هیأتهای
حتم حضور سیاســیون در
ورزشی است ،میگوید :چه
ورزش نهتنهــا کمکــی به
ورزش اســتان و حتی کشور نمیکند ،نیروی بــازاری ،چه نیروی سیاســی و
بلکه به خاطر تلفیق اهداف حزبی باعث چه نیروی متخصــص ورزش ،از همه
نــوع در هیأ تهــای
پســرفت ورزش نیز
ورزشی بودهاند و برخی
میشــود .تفکــرات
عملکرد بسیار خوب و
جناحی ســبب بروز
مشــکالت در رأس رئیس هیات بســکتبال برخی عملکرد بســیار
امور هیأتها میشود .همدان :ســاختار ورزش ضعیفی داشتهاند .منعم
استان و کشور بیمار است ،میافزایــد :در همــه
فضــای آزاد برای زیرا بــزرگان ورزش ما به استانها و فدراسیونها
بهانههای مختلف در کنج و حتــی هیا تمدیره
همه اقشار
باشــگا ههای ورزشی
ورزش
مدیــرکل
خانههایشان نشستهاند
نیرو یهای سیاســی
و جوانــان اســتان
فعالیت میکنند و این
همدان با اشــاره به
ورود افراد سیاســی و مدیــران دولتی موضوع چیزی نیست که تنها در همدان
به عرصه مدیریت هیأتهای ورزشــی وجود داشته باشــد .مدیرکل ورزش و
جوانان اســتانهمــدان با
چ وجه
اظهار میکنــد :ب ه هی 
بیان اینکــه اداره یک هیأت
از افــراد سیاســی و مدیران
ورزشــی نه باید به یک نفر
دولتی خواهــش نکرد هایم
ختم شــود ،میگوید :طبق
که در انتخابــات هیأتهای
اساسنامه ،هیأت به یک نفر
ورزشی شــرکت کنند ،بلکه
خالصه نمیشــود و رئیس
خود آنها عالقه داشتهاند که
هیأترئیســه ،نایبرئیس،
وارد ورزش شوند چون همه رسول منعم
میدانند هیأتهای ورزشی
دبیر و چندین نفر هســتند
که یــک کادر مجرب را باید
به جز زحمــت چیز دیگری
ندارند و فقط باید عاشق باشید تا بتوانید تشکیل بدهند تا بتوانند یک هیأت را به
کار کنید.
خوبی اداره کنند.

hamedan@hamshahri.org

استان همدان نیازمند توجه بیشتر برای حفظ
آثار باستانی پراکنده

سنگنگارههای تاجآباد

به تازگی بیش از  50نمونه از سنگنگارههای باستانی کشف شده
که در شهرستان بهار واقع شده است .این آثار در فاصله  ۴کیلومتری
شرق روستای تاجیآباد ســفلی و کوه گیج ه قران قرار دارند .این
نگارهها روی صخرههای قله این کوه حک شدهاند .البته این تعداد
تنها بخشی از نقوش پیش از تاریخ منطقه است و تصاویر دیگری نیز
وجود داشته که بر اثر کمتوجهی تخریب شده است .این منطقه از
تجاوز حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان نیز در امان نبوده و در قسمت
فوقانی یکی از صخرهها گودالی به قطر  4متر حفرشده که به نظر
میرسد افراد سودجو در پی اشیای باستانی بودهاند.
قباد یاری فعال مدنی در روســتای تاجآباد ســفلی به همشهری میگوید:
ســنگنگارههای تاجآبــاد در عیــن شــباهتهای فراوانی که با ســایر
سنگنگارههای ســایر مناطق ایران دارد در نوع خود خاص و منحصربهفرد
است .وی میافزاید :این آثار بر قله کوهی به نام «گیجه قران» در  4کیلومتری
روستا قرار دارد .این ســنگنگارهها در  2جهت شرقی و جنوبی
قله ایجاد شده اســت تا کمترین آســیب را از تغییرات اقلیمی و
آبوهوایی ببیند .تصاویر حکاکی شده روی تختهسنگهای بزرگ
همانند سایر سنگنگارههایایران عمدتا شامل بز کوهی است ،اما
در این آثار تصاویر دیگری نظیر قوچ ،میش ،شیر ،پلنگ ،انسان در
حال شکار ،انسان در حال رقص ،اسب و یک نوع عالئم اسرارآمیز
دیده میشــود .یاری ادامه میدهد :همانگونه کــه از ظاهر آثار
برمیآید قدمت آنها متفاوت است ،چراکه بعضی از آنها هنرمندانهتر
از بقیه خلق شــدهاند و برخی از آنها به علت فرســایش تخریب
بیشتری یافتهاند .سنگنگارهها از مبانی هنر بشری محسوب میشوند و برای
كساني كه تمايل به فعاليت در عرصههای مختلف هنری دارند بسیار مفید
است .همچنین برای طراحان لباس ،فرش ،تزئينات ،پيكرهسازان ،سفالگران
و گرافيستها بسيار زيبا و الهامبخش هستند.
وی میافزاید :گفته میشود تعداد آنها فقط در یک منطقه محدود در ایران
به بیش از  ۲۱هزار عدد میرســد که عمر بعضی از آنها  40هزار سال است،
البته هنوز قدمت ســنگنگارههای تاجآباد مشخص نشده است .امید است
که مسئوالن و سازمانهای ذیربط در حفظ و نگهداری و شناساندن آنها به

تصریح میکند :مدیران غیرورزشــی
باید ویژگیهایی چون آشنایی مناسب
با رشــته ورزشــی ،بهرهگیری از افراد
متخصص ،تامین منابــع مالی و وقت
کافی داشته باشــند در غیر این صورت
نمیتوانند موفق عمل کنند.
پسرفت ورزش

همدان

کنارگذر آبهای سرازیرشده از دامنه کوهها ،درهها و اطراف رودخانههاست.
نقوش بز کوهی در ایران باستان نمادی بر وجود آب ،زایندگی و فراوانی نعمت
بوده است .از طرف دیگر ناجی مشی و مشیانه (نخستین ِ
تاریخ
جفت بشر در ِ
اساطیری ایران) است .این ســنگنگارهها با قدمت چندین هزار ساله طی
دورههای مختلف در کوههای اطراف روستای مهرآباد تا کوههای شمال شرقی
دژ باستانی نوشیجان متعلق به دوره مادها ،هخامنشیان و اشکانیان در هزاره
هشتم قبل از میالد حک شده است.

موافقان و مخالفان ورود مسئوالن به عرصه مدیریت هیأتهای ورزشی از دیدگاههای خود میگویند

جدول قیمت گوشت مرغ

همدان-خبرنگار

ردیف

پيامك شما را درباره
روزنامه همدان م 
يخوانيم

مدیر ورزشی یا مدیر دولتی؟

قیمت هر کیلو مرغ در همدان به کمتر از  7هزار
تومان رسید

سولماز عنایتی

نوع محصول

 ۱۷۲کالس چندپایه در اسدآباد
مدیر آموزشوپرورش شهرستان اسدآباد گفت ۱۷۲ :کالس چندپایه در شهرستان اسدآباد وجود دارد به طوری که بیشترین آمار
در استان به اسدآباد تعلق یافته است .به گزارش مهر ،رحمان سجادی با بیان اینکه به هیچ عنوان کمبود نیرو در اسدآباد وجود
ندارد ،افزود :نیازسنجیها در شروع سال تحصیلی انجام شده است و مشکلی در شهرستان وجود ندارد.

ورزش

بازار در آرامش
قیمت میوه با ثبات و حتــی کاهش در بازار همدان
مواجه بوده و قیمت مرغ نیز به کیلویی کمتر از  7هزار
تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه میوه و ترهبار فروش شهرستان همدان
در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه چندی است
قیمت میوه در بازار ثابت اســت ،اظهار میکند :در
روزهای گذشته شــاهد ثبات و عدم تغییر قیمتها
در بازار بودهایم.
رضا البرزیدعوتی میگوید :هنوز آن رونقی که بازار
انتظار دارد به وقوع بپیوندد محقق نشده است ،ضمن
آنکه اجرای عملیات عمرانی در میدان امام (ره) نیز
بر بازار سرگذر به عنوان مهمترین بازار عرضه میوه و
ترهبار تأثیرگذار بوده است.

02123023914
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سنگنگارهها نقوش صخرهای هستند
که آثار هنری و فرهنگی گرانبهایی
به شمار میآیند .این نقوش در علوم
مختلف از جمله باستانشناسی ،تاریخ
هنر و علوم ارتباطات در رده اســناد
مهم قرار دارند .تاکنــون تعداد قابل
توجهی از این آثار در آســیا ،آفریقا،
اروپا ،آمریکا و حتی استرالیا کشف و
معرفی شدهاند.
در ایران نیز نمونههای ارزشــمندی
از نقوش صخرهای وجــود دارد که با
پژوهش عملــی روی آنها میتوان به
شاخصهای فرهنگی مناطق مختلف
پی برد .ایــن آثار که در بــازه زمانی
نامشــخص ایجاد شــدهاند ،اهمیت
زیادی دارند و شناســنامه دورههای
مختلــف تاریخی کشــور به شــمار
میآیند در نتیجــه حفاظت از آنها از
مهمترین وظایــف نهادهای متولی و
شهروندان است.
بیشــتر این آثــار به صــورت نقوش
انسانی ،نقوش گیاهی ،نقوش نمادین
و نقوش جانوری یا حیوانی هستند و
نقوش بزسانان و سگسانان در میان
نقوش حیوانی بیشــتر از سایرین در
آنها به چشــم میخــورد .همچنین،
گاهی این آثار بــه صورت تکنگاره و
گاهی به صورت مجموعــه و صحنه
روایی نمایش داده شدهاند.
ایــن نقشهــا نگــرش و دیــدگاه
انســانهای قبل از تاریخ را به محیط
طبیعی خــود متشــکل از حیوان و
گیاه و آب نشــان میدهد و خالقیت
هنــری مردمانی را که هزاران ســال
قبل صورت گرفتــه و کمکم متحول
شده و به امروز رسیدهاند ،مینمایاند.
بنابراین ،بررسی آنها میتواند زوایای
گوناگون دورههای قبل از تاریخ را برای
پژوهشگران روشن کند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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نقاش پردههای عاشورا
فرزاد سپهر

همدان-خبرنگار

نام استاد حسین همدانی با شکلی از نقاشی ایرانی
بزرگان به نام نقاشی قهوهخانهای پیوندی دیرینه دارد و هر
کدام از دیگری نام و جــان میگرفتند و میگیرند.
اســتاد همدانی یکی از اســتادان نقاشــی معاصر ایران بوده که
نقش خود را بر پردههای عاشــورایی بسیاری نشانده
اســت .این پردهها در حال حاضر در موزههای ملی و
بینالمللی ،آســتان قدس رضــوی ،مجموعهداران و
خانواده او نگهداری میشوند.
درباره استاد همدانی در مجله «فرهنگ همدان» توسط
زندهیاد عباس فیضی ،در کتاب «ماوشان» نوشته علی
جهانپور و در روزنامه «هگمتانه» توسط نگارنده در سال
 1381مطالبی منتشر شــده که در متن حاضر از آنها استاد همدانی
استفاده شده است.
زندگینامه

استاد حسین دستخوش معروف به استاد حاجی حسین همدانی،
نقاش قهوهخانهای و شاگرد اســتاد محمد مدبر ،در سال 1305
خورشیدی در محله قدیمی ورمزیار همدان دیده به جهان گشود.
پدرش زندهیاد استاد علی نظریالوندی نقاش و شمایلساز بود و
عالوه بر نقاشی روی شیشه ،در ساخت قلمدان و نیز طالکوبی جلد
قرآن مهارت داشت .او را میتوان رواجدهنده نقاشی روی شیشه
در اواخر دوره قاجار دانست .حسین در خانوادهای هنرمند پرورش
یافت و از همان اوان کودکی با رنگ و بوم و قلممو آشنا شد ،مقدمات
نقاشی را نزد پدر آموخت و در این کار ذوق و ابتکار نشان داد .او در
 8سالگی به همراه خانواده از همدان به تهران مهاجرت کرد و کار
نقاشی را در آنجا ادامه داد و طولی نکشید از پدر پیش افتاد .حسین
در تهران عالوه بر پدر نزد دیگر استادان نقاشی قهوهخانهای مانند
استاد حسین قوللر آقاسی و استاد محمد مدبر شاگردی کرد و در
 30سالگی استادی بینظیر شد .خودش میگفت« :بعد از اینکه
چند سال در محضر استاد حسین قوللر آقاسی کسب فیض کردم،
استاد بر اثر تنگی معاش مجبور به مسافرت به شهرهای ایران شد
و مدتی تهران را ترک کرد .بنابراین به محضر پرفیض استاد محمد
مدبر رسیدم و بیش از  20سال خوشهچین مکتب او شدم .هر چند
که او سراسر عصیان و خشم و درد بود و هیچ شاگردی چند صباحی
بیشتر در کنار او دوام نمیآورد ،در حق من استادی کرد و تمامی
رمز و راز این مکتب را به من آموخت و من هرچه دارم ،از او دارم و
تا عمر دارم به شاگردی او افتخار میکنم .او تنها زندگی کرد و تنها
رفت و در این تنهایی و غربت فقط شور نقاشی تسلیبخش او شد و

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

پست الكترونيكhamedan@hamshahri.org :

چاپ :جام جم (همدان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

مروری بر زندگی و فعالیتهای «حسین دستخوش»
معروف به «حسین همدانی» نقاش قهوهخانهای

امروزه آثار او از ارزندهترین آثار قهوهخانهای به شمار میرود ».استاد
همدانی همیشــه میگفت« :من عمری در کربال زندگی کردهام.
اگرچه هرگز پایم به خاک داغ کربال نرســیده است ،اما کربالیی
هســتم» و به حقیقت او کربالیی بود و از این رو او را نقاش عاشورا
لقب دادهاند .او باالخره به کربال رفــت و مدتی را در نجف ،کربال و
کاظمین به نقاشی گل و مرغ بر سقف حرمهای معصومین پرداخت.

آثار استاد همدانی در نمایشگاهها

از مجموع  700تابلو استاد همدانی تعدادی در فرانسه ،انگلستان،

از آنجا كه يكي از سياستهاي روزنامه همشــهري ،انعكاس مشكالت شهروندان در
حوزههاي مختلف است ،شــهروندان عزيزهمدانی مي توانند از اين پس از ساعت  11تا13
مسائل،ديدگاههاومشكالتخودراازطريقشمارههای021-88932308یا38260513
با ما در ميان بگذارند و يا آن را از طريق ايميل برای ما ارسال کنند.

پاسخ مسئول

پیرو درج مطلبی با عنوان «آسانسورهای بیمارستان شهید بهشتی» در تاریخ
 96/6/12در ستون صدای همشــهری الزم به توضیح اســت در تاریخ مذبور
آسانسورهای بیمارستان شهید بهشتی سالم بوده و هیچگونه نقص فنی نداشته
است اما تا زمان اخذ گواهی استاندارد ساعاتی از شبانهروز از جمله ساعت پیک
بار به دلیل پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و نیز کاهش استهالک ،دستگاه
مذبور موقتا از مدار خارج میشود .بالفاصله بعد از اخذ گواهی مذکور به جهت
اطمینان از ایمنبودن دستگاه ،آسانسورهای فوق در ساعات مذبور نیز در مدار
قرار خواهند گرفت.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علومپزشکی همدان

نقاشی حسین همدانی در تاریخ 1334پرده درویشی

آمریکا و ترکیه اســت که از آن جمله تابلوی فتحعلیشــاه قاجار
اثر معتبر اســتاد در موزه لوور پاریس نگهداری میشود .تعدادی
دیگر از آثارش در موزههای کاخ ســعدآباد و رضا عباسی تهران به
نمایش درآمده اســت که از آن جمله میتوان از تابلوهای «جنگ
خیبر»« ،جنگ چالدران»« ،تاجگذاری منوچهر»« ،روز عاشورا» و
«خلوت درویشان» نام برد .عالوه بر اینها ،تعدادی از آثار استاد در
مجموعههای شخصی نگهداری میشود.
استاد حسین همدانی نخستین نمایشگاهش را در تهران و دومین
آن را در بیرجند برپا کرد ،ســپس چند نمایشــگاه دیگر از جمله
نگارخانههای «مهــر» و «آفتاب» در تهران آثــارش را به نمایش
گذاشتند .استاد پیش از پیروزی انقالب نیز نمایشگاه مشترکی با
استاد بلوکیفر در پاریس برپا کرد.
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

یکی از اثار استاد حسین همدانی با موضوع زندگی حضرت
علی(ع) در موزه رضا عباسی

صدای همشهری

h a m e d a n @ h a m s h a h r i . o r g

از گفتههای استاد

اســتاد درباره وضعیت کنونی نقاشی قهوهخانهای در
کشور در زمان حیات و در گفتوگو با مجله «نقش»،
ویژهنامه خبری دبیرخانه دومین نمایشگاه دوساالنه
نقاشی ایران ،گفته بود« :نقاشی قهوهخانهای در گذشته
بسیار فعالتر از امروز بود و تعداد بیشتری به کار نقاشی
قهوهخانه میپرداختند ولی اکنون کمتر از  10نفر در
سراسر کشور در این رشته کار میکنند و علت عمده
این محدودیت آن اســت که در گذشته گچبریهای
پیشساخته نبود و ما روی گچبریها کار میکردیم ،اما اکنون این
زمینه کاری از بین رفته است .اگر در زمینه هنر نقاشی قهوهخانهای
حمایتهای الزم به عمل آید ،میتوانیم این هنر را که هنر اصیل
ایرانی است ،زنده نگه داریم».

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در همــدان:
احسانمدی -نشانی :همدان،خيابانطالقاني،باالترازكتابخانه
آزادي ،كوچه شبنم ،پالك ،13سرپرستي روزنامه همشهري-
تلفــن - 081-38330333 :فکــس081-38332333 :

استاد همدانی در سال  1383به دریافت مدرک درجه یک هنری
(معادل دکتری) از سوی شورای ارزشــیابی هنرمندان هنرهای
سنتی نائل شد .متاسفانه در اواخر عمر نیمی از بدن این هنرمند
بزرگ بر اثر سکته مغزی دچار فلج شد با وجود این ،با شور و اشتیاق
و تنها با دست چپ نقاشی میکرد و به برآوردن  4پرده از شاهنامه
مشغول بود که در آن زمان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به او واگذار شده بود .این  4تابلوی نفیس عبارتند از« :به آتش رفتن
سیاوش»« ،چاه بیژن»« ،بزم فردوسی با پهلوانان و نامداران ایران»
و «انقالب کاوه آهنگر» .استاد حسین همدانی در نهایت  9آبانماه
 1384جان به جانآفرین تسلیم کرد .از او  2فرزند (یک پسر و یک
دختر) باقی است و شاگردانی که رهرو استاد بودند و هستند و آثاری
که نقش قلم حسین بود بر پردههای راوی تاریخ ما.

نقل خاطرهای از استاد نقی صباغ

اســتاد نقی صباغ پردهخــوان و نقاش و از مرشــدان و
باســتانیکاران قدیمی و صاحب زنگ همدان است .او
از حضور زندهیاد اســتاد همدانی در سفرهخانه سنتی
بهارستان واقع در ابتدای خیابان شهدا (شورین) اینگونه
نقل میکند« :زندهياد حسين همداني چند وقتی پیش
از درگذشت به همدان آمد .به سراغ من هم آمد .در اين
قرار ،ديداري هم پس از  60ســال بين زندهياد همداني
و قدير مداحي از نقاالن و پردهخوانان قديم همدان رخ
داد .هر دو همديگر را بعد از اين همه وقت شــناختند و
در آغوش گرفتند.
زندهياد همدانــي تقاضاي نقل پردهاي كــرد .من هم
پردهاي كشــيده بودم .گفتم اين پرده را به ديوار بزنيد.
همانجا هم پرده را به اسم حسينآقا زدم و نقل پرده را
براي او خواندم .اربعين بود و اشكهاي زندهياد همداني
هم جاري .عكس و فيلم اين پردهخواني هم توسط صدا
و سيماي همدان برداشته شــد كه چندبار تاكنون وقت
محرم پخش شده است .بعد هم وقت خداحافظي زندهياد
همداني از من خواست كه بروم و كارهاي نيمهتمامش را
تمام كنم .يك هفته بعد از بازگشتش به تهران متاسفانه
اجل مهلت نداد و ايشان جان به جانآفرين سپرد .استاد
همداني استاد بينظيري بود و افتخار ما همدانيها .پدر
ايشان هم استاد بينظيري بود كه نقاشي با ابريشم روي
شيشــه انجام ميداد .اگر از كارهايش پيدا شود بسيار
ارزشمند است».

گره کور ترافیک در همدان

در کوچه شهید محمدی یا پارکینگ شــهید محمدی (سرپل یخچال) هر روز
آنقدر خودرو پارک میشــود که جای راهرفتن نیست .این کوچه را با نردههای
آهنی بنبست کردهاند و نرسیده به پاساژ هما ،داخل همین کوچه هم در حال
ساخت و سازند و رفت و آمد به سختی میسر میشود .خیابانهای اصلی یکییکی
در حال بسته شدن هستند و شلوغیها یا ترافیک به کوچههای اطراف انتقال پیدا
کرده است .آیا راه چارهای هست؟

بهخیال  -همدان

در محضرآرتیمانی
فلک دگر نتواند گشود کار مرا
کرشمهای نتواند کشید بار مرا
چه طرف بندم از این آسمان که همچون خود
نهاده است به سرگشتگی مدار مرا

آموزش

 ٣٦٠٠دانشآموز در مدارس خاص همدان
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان اعالم کرد 3691 :دانشآموز
دارای شرایط خاص و تلفیقی از شرایط آموزش و پرورش استثنایی استفاده میکنند.
پروین قربانیان در گفتوگو با ایسنا با اشــاره به اینکه سنجش سالمت دانشآموزان
همچنان ادامه دارد ،اظهار کرد :در فصل تابســتان  22هزار و  552نفر مورد ارزیابی
سنجش سالمت جســمانی و آمادگی تحصیلی بدو ورود به دبستان قرار گرفتند که
از این تعداد 19هزار و  992نفر به مدارس عادی و  2560نفر به ارزیابی تخصصی راه
یافتند.
وی با بیان اینکه  63مدرســه استثنایی در سطح اســتان فعال است ،افزود :در سال

گذشته  1481دانشآموز دارای شرایط خاص در مدارس استثنایی مشغول به تحصیل
بودند که آمارگیریهای انجام شــده تا کنون نشان میدهد برآورد امسال نیز همین
اســت .قربانیان درباره اردوگاه امیرالمومنین(ع) شــهر همدان نیز خاطرنشان کرد:
عملیات احداث این اردوگاه از سال  85آغاز شده است که در سال  89به علت مشکالتی
عملیات آن متوقف شــده بود اما با پیگیریها انجام شــده بهزودی به بهرهبرداری
میرسد.
وی در پایان یادآور شد :این اردوگاه به منظور تقویت فعالیت فرهنگی و آموزشی برای
دانشآموزان استثنایی مناسبسازی شده و دارای نمازخانه ،فضای بازی و  ...است.

جمع آوری کمک های مردمی برای جبهه های دفاع مقدس
سال  1363خورشیدی-مسجد جامع همدان
منبع :مدیریت اسناد و کتابخانه ملی
منطقه غرب کشور( همدان)

