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بازگشت
پـاس بـزرگ
به تهران
نوروز 95
همه همیار طبیعت باشیم
در گفتگو با مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان همدان تأکید شد؛

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان:

اطالعات بانکی مردم از سال  95رصد میشود
قصه رسول نجفیان از کوچه خاطراتش در همدان

آوارخان هبیبیودردیکه"رسم زمونه" شد
یا مقلب القلوب و االبصار
للی
لن
یا دمرب ا ل و ا هار
یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال

سین هشتم
سالمتی آقا معلم

]

سرمقاله

]

]

ورزش و فرهنگ از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

علی ثقفی  /مدیرمسئول

من اعتقاد دارم ورزش برای
همه یک فریضه عمومی است.

(فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با
جمعیازمسئولین،قهرمانانوپیشکسوتان
ورزش کشور ،اسفند ماه )1391
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SPORT

در کار فرهنگی هیچ وقفه
و تعللی جایز نیست؛ چون
بیشترین تالش دشمنان بر
روی جامعه و ملت و کشور ما،
تالش فرهنگی است.

سرآغــاز

بوی بهار میرسد
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شکر و سپاس ایزد تعالی را که تحول ،تغییر
و نو شــدن بهمنزله تولد دوباره ،زنده شدن
پس از مرگ و امید به احیاء را در دل طبیعت
گنجاند تا الگویی برای ما انسانها باشد.
نوروز باســتانی و حرکــت از نو در طبیعت
خدادادی نوید بخش این اســت که انسان با
الهامپذیری از طبیعت میتواند به نو شدن،
تحول و شروع از ابتدا بیاندیشد.
بیشک همه ما در طول زندگی حوادث تلخ
و شــیرینی را تجربه کردهایم که شاید یاد و
خاطره برخــی از حوادث ناگوار تا مدتها از
ذهنمان دور نشده باشــد ،اما به هر ترتیب
روزبهروز از شدت آن در ذهن ما کاسته شده
و شاید روزی هم به فراموشی سپرده شود؛
علت این اتفاق این است که انسان هم خود
جزئی از طبیعت است و در سرشتش نو شدن
و تولــد دوباره چه در دنیا و چه پس از مرگ
تعریف شده است.
فرا رسیدن بهار ،طراوت و شادابی طبیعت،
شکوفایی درختان ،جاری شدن جویباران و
آوای پرنــدگان ،عالوه بر تبلور مباحث فوق
و اثبات فلسفه نو شدن ،فرح بخشی خاصی
را برای انســان ایجاد میکنند و خواسته و
ناخواسته ما را به ســمت خود میکشند تا
با دیدار از زیبایــی بیبدیل که یگانه خالق
هســتی برای ما آفریده ،از نشاط و شادابی
روح و جسم برخوردار شویم.
تعطیالت ابتدایی سال که از سالهای دور در
تقویم ایرانزمین پیشبینی شــده ،فرصتی
است برای دست کشــیدن از دغدغهها و
مشــغلههای روزمره در طول ســال و دل
سپردن به طبیعت و نو کردن وجود با کسب
آرامش درونی از این موهبت الهی است.
خداوند در قرآن بارها و بارها انســان را به
تفکر و تدبر در طبیعت فراخوانده است و به
جرأت میتوان این مدعا را داشت که یکی از
آسانترین و مطمئنترین راههای شناخت
خداوند و پی بردن به وجود الیزالش ،نگرش
عمیق در طبیعت و چگونگی حیات در بین
جانداران است .گذشتگان ما با توجه به همه
موارد گفتهشده ،آئین نوروز را برای آالیش
روح ،نزدیکــی به خدای تبــارک و تعالی،
یها،
درک مفهوم نو شدن ،دور ریختن پلید 
آغاز دوبــاره و ایجاد فرصت برای دل کندن
از درگیریهای روزمره بر پا میکردند که تا
امروز هم این فرخنده مناســبت در میان ما
ایرانیان ماندگار شده است و همه ایرانیان به
آن دلبسته و پایبند هستند.
نوروز برای ایران شــروعی دوباره در همه
زمینههاست؛ بر مبنای قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،رهبر بهعنوان عالیترین مقام
رسمی کشور در شروع سال نو ،با تعیین یک
شعار خطمشی کلی کشور یا شاید مهمترین
سرفصل فرارو در سال پیش رو را برای مردم
تعریف و تعیین میکند و این خود یعنی یک
شروع دوباره که با نو شدن ذهن ،تدبر تازه و
نگرش جدید که همان بازخورد طبیعت الهی
است ،تناسب دارد.
در ایران بهجز نو شــدن ســال و تغییرات
ملموس در زندگیهای شــخصی ،سیاست
کلی و نگاه مردم به رویکردهای کلی کشور و
منافع مملکت نیز بر اساس رهنمودهای رهبر
معظم انقالب تازه میشود؛ یک سال «اصالح
الگوی مصرف» یعنی امسال باید صرفهجویی
کنیم ،یک سال «حماسه سیاسی و حماسه
اقتصادی» یعنی امسال سال حماسه سازی
مردم است ،یک سال «دولت و ملت؛ همدلی
و همزبانی» یعنی باید با دولت همراه و همدل
شویم و ...
باید منتظر باشــیم و ببینیم امسال تکلیف
چیســت و باید در چه راهی گام برداریم تا
ضمن نو گرایی در فکر ،زندگی و برنامه ،برای
همراهی با سیاســتهای کالن کشور نیز نو
شویم تا در این حوزه نیز بهخوبی نقشآفرین
باشیم.
آب زنید راه را هین که نگار میرسد
مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد

(بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در
دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت
دولت)1385/06/06

سـالمتی آقا معلم ،سـین هشتم
سفره عید همدانیها

وقتــی در لحظه تحویل ســال نو چشــمانت را
میبندی و دســت بهســوی خدا بلنــد میکنی،
شاید اولین کلمهای که در خط مقدم ذهنت قرار
میگیرد "سالمتی" است و این کلمه و ارزش آن را
بیشتر از همه ،کسانی درک میکنند که با بیماری
در نبرد بودند و کمتر طعم سالمتی را چشیدهاند.
قــدرت و قــوت " ســامتی" را بیــش از همه
خانوادههایی درک میکنند که با چشــمان خود،
شــاهد دردهای سخت عزیزانشــان بودهاند و جز

دیــدن لبخند و قامت اســتوار عزیــز خود ،هیچ
معجزهای قلب آنها را تســکین نداده است .امروز
هم هستند کسانی که درد با تمام توان خود ،حس
سالمتی را از آنها به یغما برده و روز و شب خود را
با آرزوی سالمتی میگذرانند.
بازهم سال نو در راه است و پای سفره هفتسین
لحظــه تحویل ســال  95خانوادههــای زیادی
هســتند که با صدایی بلندتر از هرسال سالمتی
خود و یــا عزیزانشــان را از خــدا میخواهند.

محمدرضا قادری که در جامعه ورزشی ،قهرمان
دوچرخهســواری و در جامعــه جهانی ،بهعنوان
قهرمان اســتقامت و مقاومت شــناختهشده و
شاید بســیاری از مردم دنیا امروز او را به خوبی
میشناسند ،برای درمان ســرطان ریه و بهبود
شــرایط جســمانی خود به آمریکا سفر کرده و
شاگردانش که با تراشــیدن موی خود ،قلبشان
را بــا آقا معلم یکی کردنــد و او را بهعنوان یک
قهرمان محبوب به مردم دنیا معرفی کردند ،حاال
برای سال نو آماده میشوند و شاید دعای تعداد
زیادی از این شاگردان ،شــنیدن دوباره صدای
ســوت آقا معلم باشــد و جامعه ورزش همدان
نیز منتظر قهرمانی اســت که پابهرکاب بهسوی
سالمتی پیش میرود.
سین هشتم و یا بهتر است بگوییم مهمترین سین
سفره هفتسین همدانیها در آغازین لحظات سال
 1395آرزوی سالمتی برای تمام قهرمانانی است
که با تمام توان خود ،درد را مغلوب میکنند و همه
منتظر هستند تا خداوند مدال سالمتی را بر گردن
این قهرمانان بیاویزد.
ماهنامــه فرهنگــی ورزشــی " اکباتــان" برای
محمدرضا قاری آقا معلم محبوب همدانی و تمامی
کســانی که با بیماری دســتوپنجه نرم میکند،
آرزوی صحت و سالمتی دارد.

یادداشت سردبیر

]

فرشته اکبری
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صدا،دوربین،حرکت
عمرمان به این قد نمیدهد که بگوییم یادش به
خیر  1395سال گذشت اما اگر به این فکر کنیم
که هزار و سیصد و نود و پنجمین قله را در تقویم
ایرانمان فتح میکنیم و با کمک تکنولوژی قرن،
دوربین به دست گرفته و لحظه تحویل سال نو
در کنار خانوادههایمان عکس سلفی میگیریم،
جای  1395بار شــکر خداونــد بهجای تمام
ایرانیانی است که بهار را سینهبهسینه و نسل
به نسل به دست ما سپردهاند.
بازهم طبیعت رخت و لباس نو خریده و منتظر
شــنیدن صدای «یا مقلبالقلوب و االبصار ،یا
مدبر اللیل و النهار ،یا محول الحول و االحوال،
حول حالنا الی احســن الحال» است و چیزی
نمانده تــا خداوند در اولین لحظه ســال نو
صدایمان بزند و صدا ،دوربین ،حرکت و ...شروع
سکانس .1395
همینجاست که باید شمع سال  94را با تمام
خاطرات تلخ و شیرینش فوت کنیم و آخرین
عکس امســال را به آلبوم خاطراتمان اضافه
کنیم؛ همینجاست که باید همچون برفی که با
فرارسیدن بهار ،آب شد فکر اقساط عقبافتاده
وامهایمان ،گرفتاریهای اقتصادی هرروزمان،
بدخلقیهای خود و اطرافیانمان ،دویدن و پشت
در ماندنهایمان ،قول دادن و بدقولیهایمان،
پشت در مدیر و مسئول نشستنها و خمیازه
کشــیدنهایمان و تمام اتفاقات سخت و تلخ
ســال را از ذهن بیرون کنیم و با رسیدن سال
نو از خداونــد بخواهیم که خــط قرمزی بر
تلخیهایمان بکشــد و به نقطهای برسیم که
گویا نوزادی هســتیم که در سال  1395چشم
به روی دنیا باز میکنیم؛ البته مرور لبخندهای
امسالمان موهبتی است که باید این بار از خدا
بخواهیم فراموشــی را از ما دور کند و تکرار
لبخندهایمان شروعی باشد برای تکرار روزهای
خوب.
این روزها در بین لحظهها و ثانیههای شلوغی
که همه از هیچ تالشی برای خریدهای عید و
خانهتکانیهای سالی یکبار دریغ نمیکنند و
وقتی از باال به شهر نگاه میکنی همه در حال
دویدن هستند و خیابانها را به خطوط مقاطع
تبدیل کردهاند ،باید در ذهن خود زمین سبزی
را رسم کنیم ،در نقطه پنالتی بایستیم و به این
فکر کنیم که چند توپ برای چسباندن به تور
دروازه در چنته داریم؟ باید حواسمان به ساعت
هم باشــد که داور کی سوت پایان را میزند و
چقدر فرصت داریم که توپ را به سمت دروازه
هدف بگیریم؟ باید لحظهای چشــمانمان را
ببندیم و به این فکر کنیم که در دویدنهای هر
روزمان و تنگنای سخت اقتصادی که روزبهروز
بیشتر از قبل گریبان همه را میگیرد و قدرت
تفکر به مسائل مختلف را به حداقل میرساند،
چگونه میتوانیم به اهدافی برســیم که شاید
هنوز ترسیمشان نکردهایم؟
شاید با نزدیک شدن به واپسین لحظات سال نو
و مرور روزهایی که گذشت ،به این نتیجه برسیم
که امسال هم فرقی با سالهای گذشته نداشت
و نود و پنجمین سال این سده نیز روزهایی را به
ارمغان میآورد که در گذشته تکرارش کردهایم
اما شاید تحویل سال  95نقطه شروعی باشد
برای تمام روزهایی که برایش لحظهشــماری
میکنیم اما دســت زیر چانه گذاشــتهایم تا
یک نفر بگوید :صدا ،دوربین ،حرکت ...و فیلم
زندگی ما در سال جدید شروع شود و همچون
سالهای قبل کارگردانی شود.
حاال ما هم در شهرمان «اکباتان» در انتظار بهار
نشستهایم تا شروع کنیم تحولی را که در لحظه
تحویل هرسال تصمیمش را گرفتیم و با گرمای
تابســتان و خزان پاییز و کوالک زمستان از
خاطرمان رفت اما همان افکار دوباره با شنیدن
نام عید دوباره در ذهنمــان همچون پاندول
ساعت به نوسان افتاده است.
در آخرین سکانس ســال بازهم به یاد همان
کسانی میافتیم که بهاران را برای ما به یادگار
گذاشتند و شــاید در ذهن آنها هم حرفی یا
حدیثی و یا شعری با این مضمون نقش بسته
بود:
دنیا گذرد ،محنت دنیا گذرد
چون باد صبا از لب دریا گذرد
بگذار بهار آید و عیشی بکنیم
صدسال بهار آید و بی ما گذرد

تلفن سفارش آگهی

38311155

09183114900

این هنرمند ســخنانش را اینگونه آغاز میکند :من در سال  1338در
چهارراه عزیز خان تهران به دنیا آمدم .پدر و مادرم در یکی از روستاهای
همدان به نام رباط در منطقه شورین متولد شدند .تبار ما به ایل بختیاری
برمیگردد که در دوره صفویه به همدان آمدند و در کوه الوند مســتقر
شدند.
ما طایفه گمار ایل بختیاری هســتیم که توسط سه برادر شکل گرفت و
مردم اطراف ،آن منطقه را گمار میدانســتند و امروز هم نام خانوادگی
بسیاری از افراد روستای رباط ،گمار است که همه از ایلوتبار ما هستند
و بــه نوعی میتوان گفت مردم این منطقه از نوهها ،نتیجهها ،ندیدهها و
نبیرههای آن سه برادر هستند.
با توجه به اینکه خواهرم و همســرش در همدان زندگی میکردند ،زیاد
به همدان و روســتایمان ســفر میکردم و مدت زیادی را بهویژه در ایام
تابســتان در همدان میگذراندم و تا اندازهای با این شــهر و محالت آن
آشنا هستم.

از الالییهای بیبی
تا بیقراری برای آقا معلم

از عالقه جوانان به ابتذال
کشورهای بیگانه تعجب نکنیم

بســیاری از روحانیون هســتند که به تئاتر و ســینما عالقه دارند؛
نمیتوان انتظار داشت که یک روحانی تئاتر اجرا کند اما این عزیزان
ازنظر محتوایی میتوانند حضور خوبی در هنر داشــته باشــند .هنوز
جوانــان ازلحاظ محتوایی به ادبیات ما که ادبیات روحانی اســت پی
نبردند و البته تقصیری هم ندارند .ما تعجب میکنیم که چرا جوانان
ما جذب ماهواره و ابتذال کشــورهای بیگانه میشوند درحالیکه ما
کمکاری کردهایم .امیدواریم بهگونهای عمل کنیم که حقانیت ادبیات
ما که پیر جهان اســت و حرف برای گفتن دارد روزبهروز بیشتر جلوه
گری کند و مردم ،انسانهای ارزشمند ادبیات کشور همچون موالنا و
فردوسی را بیشتر و بهتر بشناسند.
از رسول نجفیان در رابطه با دلیل شعله زدن شوق و عالقه موسیقی در
وجودش و تالش او در این عرصه میپرسم و او اینگونه پاسخ میدهد:

غمی که بیبی در الالییهایش
در گوشم میخواند

همانطــور که گفتم مادربزرگم در روســتای ربــاط زندگی میکرد و
خانوادهاش را در قحطی از دســت داده بود .بیبــی گلزار غم خود را با
صدای زیبایی که داشــت ،با زبان فارسی و ترکی در گوشم میخواند و
وقتی بزرگ شدم فهمیدم که بعضی از این شعرها از اشعار موالنا بود.
پدرم نیز بهواســطه ارتباطی که در همدان با عارف قزوینی داشــت
از اشــعار او برایم میخواند که در ذهن من ماندگار شــد .اشعاری از
عارف را در رادیو میخواندم و از من میپرســند که چطور این اشعار
را یاد گرفتهای چون تابهحال جایی پخش و یا منتشــر نشــده است.
مادربزرگ و پدرم ،ذوق و عالقه شعر و موسیقی را در من زنده کردند
و با عالقهمندی موسیقی را دنبال کردم هرچند حرفهای کار
نمیکردم تا اینکه شعر "رســم زمونه" را سرودم و مردم
ایــران پیش از اینکه مرا بهعنــوان کارگردان و بازیگر
بشناســند بهعنوان خواننده و سراینده رسم زمونه
میشناسند .

فرشته اکبری

آوار خانه کودکیها و دردی که
"رسم زمونه شد"

رسم زمونه یک لطف و فیض الهی بود که در فاصله بین  25تا  30سال
پیش در اوج خأل عزیزانم(پدر و مادربزرگم) که از دستم رفته بودند و با
مرور خاطرات کوچه پسکوچههای همدان و تهران ،سرودم.
من ســالها به خانهای که به خرابه تبدیلشــده بود ،میرفتم و آن را
زیــارت میکردم اما وقتی به خانهای که کودکیام در آن گذشــته بود،
رفتم و دیدم خانه تخریب و از نو ساختهشده چنان دردی بر من استیال
یافت که "رســم زمونه" بیاختیار به ذهنم خطور کرد .میخواستم این
حس را منتقل کنم که آن خانه و کوچه چه شد و آدمهای آن کوچه و
خانه کجایند؟ میخواستم بگویم که فقط خاطرات میماند و همه از بین
میروند .ابیات اشعار حافظ ازجمله "نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر،
جدال بر ســر عمر دون مکن درویش"" ،بدین رواق زبرجد نوشتهاند به
زر ،که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند" و ابیات اشعار فردوسی همچون
"به نیکی گرای و میازار کس ،ره رستگاری همین است و بس" و "نباشد
همی نیک و بد پایدار ،همان به که نیکی بود یادگار" بنمایههایی برای
سرودن "رسم زمونه" بود.
اگر بخواهم بگویم کدام بیت "رسم زمونه" را بیشتر میپسندم مثل این
اســت که بگویم کدام یک از اعضای بدنم را بیشتر دوست دارم چراکه
همه اعضای بدن ضروری هســتند .ابیات این شعر اعضایی هستند که
هرکدام یکگوشه از مفهوم را نقل میکنند اما ترجیعبند " کجاست اون
کوچه ،چی شد اون خونه ،آدماش کجان خدا می دونه" را بیشتر از دیگر
ابیات دوست دارم .یکی از اساتید رسول نجفیان در موسیقی عاشق حیدر
همدانی بوده که در رابطه با او می گوید :این روحانی بزرگوار در شرایط
عجیــب و غریبی نواختن تار را به من آموخت که البته باید تأکید کنم
که با عاشق حیدر که در همدان معروف بود و از نوار کاستهای او برای
یادگیری موسیقی استفاده میکردم ،متفاوت است.
مــا بهطور معمول روحانی را کســی میدانیم که لباس روحانیت بر تن
دارد درحالیکه لباسها نشــاندهنده وجه درونی انســانها نیســت.
عاشــق حیدر ،عزیزی بود که لباس روحانیت میپوشید و درعینحال
به موســیقی عالقهمند بود .او در آموختن موسیقی عرفانی به من تأثیر
بسیاری گذاشت.

داستان زبالههای 12قرانی
و تفسیر اشعار موالنا!

دیگر استاد من در تهران مردی بود به نام آقا مهدی که زباله جمع میکرد
و میفروخت و از این طریق امرار معاش میکرد و وقتی درآمدش به ۱۲
قران میرسید بارش را میبست و معتقد بود که بیش از آن حرام است
حتی اگر الماس هم پیدا میکرد  ۱۲قران خودش را میخواست .او تمام
اشعارحافظ و موالنا را حفظ بود.
من در مدرســه علمی ادبی بدیعالزمان فروزانفر تحصیل میکردم و آقا
مهدی در زیرزمین یک خرابه در نزدیکی مدرســه زندگی میکرد .من
بیش از اینکه از مدرسه ادبیات یاد بگیرم از آقا مهدی میآموختم .مدیر
مدرسه به من میگفت که حق نداری با این انسان رفتوآمد کنی چون
او ســیاهچرده ،بد اخم ،ولگرد و کارتنخواب است و نباید با او در ارتباط
باشی اما او انسان بسیار بزرگواری بود که در جمع مردم زندگی میکرد و
باکسی جز در موارد ضروری حرفی نمیزد.
هرروز از ساعت  5تا  7:30صبح که زنگ مدرسه میخورد،
به قهوهخانه میرفتم و کنار آقا مهدی از او شعر
میآموختــم و او به من یاد مــیداد و یاد
میداد .هر شعر و هر آیهای از قرآن را که
میخواند تفسیر میکرد.
از او در خصوص همدان و شــناخت

مردم دیگر اســتانهای کشور در مورد این شهر میپرسم که با تعاریف
رسول نجفیان از همدان ،میتوان به تعصب و عالقه او به این شهر پی برد.

گنجینهای از هویت همدان
در گنجنامه

نجفیان میگوید :همدان نهتنها در ایران بلکه در خارج از کشور بهعنوان
یک شهر و حتی یک کشور کهنسال از لحاظ بناها ،اشیاء باستانی و ابزار
و ادوات معروف اســت و به نوعی کهنترین کشور دنیا به شمار میرود.
همدان در مقابل کشــورهای بیهویت و مبتذلی است که بیش از 200
سال قدمت ندارند و برای خود اعتبار میتراشند .در همدان اگر گنجنامه
را ببینیم همهچیز در آن مشخص است و میتوان به قدمت دیرینه این
ســرزمین پی برد .همدان مردمان اصیل و فهیــم دارد و عالوه بر ابزار و
ادوات و بناها ،هنرمندان و ادبیاتی دارد که نسل به نسل و سینهبهسینه
منتقلشده است.

مجنون با کمک مسئوالن
به لیلی نمیرسد!

او به حمایت مســئوالن از هنرمندان میپردازد و تأثیر حمایت آنها بر
پیشرفت هنرمندان را محدود میداند.
این هنرمند همدانی معتقد اســت که هیچ هنری نبوده که بهواسطه
حضور و یا عدم حضور مسئوالن ،تجلی پیداکرده است .هنرمند نباید
نگاهی به مســئول و توجه او داشته باشــد و باید هنر خود را تا مرز
مرگ ادامه دهد چون هنر برای او تقدس اســت .درســت مثلاینکه
بگوییم اگر مجنون میخواهد به لیلی برســد باید مسئوالن کمک و
تالش کنند تا مجنون به عشق خود برسد .مجنون سوار شتر میشود
و به ســمت لیلی مــیرود و همین باید برای هنرمند درس باشــد.
هنرمند وظیفه دارد که بســوزد و هنر خود را بســازد.البته مسئوالن
نیز باید حمایت داشــته باشــند و در مــواردی میتوانند به هنرمند
توانمندی که شاید بضاعت مالی چندانی برای عرضه هنر خود ندارد
کمــک کنند که اگر انصاف را در نظــر بگیریم در این موارد حمایت
نیز صورت گرفته و مســئوالن مقابل هنر قرار نگرفتند .درهرصورت
هنرمند نباید توجهی به این مســائل داشته باشد و باید با تمام توان
خود هنرش را دنبال کنــد .عارف قزوینی هنرمندی بود که روزهای
پایانی عمر خود را با گرســنگی دستوپنجه نرم میکرد اما تحت هر
شرایطی کارش را انجام میداد.
در مواردی نیز مســئوالن از هنرمندان حمایــت میکنند اما وقتی آن
هنرمند جان خود را از دســت میدهد هنرش نیز با او دفن میشــود
بنابراین به اعتقاد من هنرمند بایــد تالش خود را انجام دهد تا هنرش
به بطن اقشار و تودههای مختلف مردم نفوذ کند و هنر او کارایی داشته
باشد مثل موالنا .هنر هنرمند باید دل را صیقل بدهد و کینهها و زنگارها
را از دل بشر دور کند .هنر باید طوری روح و دل انسان را صیقل دهد که
همچون روح و دل علی (ع) بدرخشد.
اینکه هنرمندی بگوید چون مسئولین از او حمایت نکردند به مرز نابودی
رسیده برای من قابل قبول نیست و این استدالل را نمیپذیرم.

عالقهای که دغدغههایم را
کارگردانی میکند

رســول نجفیان از اولویــت عالقهمندیهایش میگویــد :من همواره
کارگردانی و موســیقی را بیش از هر چیز دیگری دوســت داشــتهام.
کارگردانی به لحاظ اینکه آرزو دارم تمام داستانهای شاهنامه و مثنوی
موالنا را به تصویر بکشم که البته پنج داستان مهم شاهنامه را تاکنون به
تصویر کشیدهام .کارگردانی را فرای همه دغدغههایم دوست دارم چون
هم موسیقی ،هم تئاتر ،هم نویسندگی و هم تمام دغدغههای ذهنی مرا
در بر میگیرد.

وقتی سوداگری نام مرا
از "حسنکچل" حذف میکند

ترجمه اثر پینوکیو و نوشتن کتاب حسنکچل را هم در سابقه نویسندگی
خود دارم که هنوز هم به فروش میرســد اما متأســفانه نام من از این
داستانها حذفشده و شاید به دلیل سوداگری ناشر است هرچند ناشر
اصلی در ایران نیســت و ناشر فعلی شاید از این موضوع نگران است که
من ادعایی داشــته باشــم و مبلغی از آنها بخواهم چون این داستانها
هنوز پرفروش است.
از وقتیکه نام من از کتاب حذفشده بهشدت معترض هستم و این کار
بدون رضایت من انجامشــده است اما بااینوجود خوشحالم که اشعار و
نوشــتههای من به گوش مردم برسد همانطور که اجر تالش من برای
آموختن الفبا به کودکان به خودم برمیگردد.
رســول نجفیان برخالف بســیاری از هنرمندان بهخوبی به سؤاالت
خبرنگاران و رسانهها پاســخ میدهد و همین بهانهای است که از او
در رابطــه با علت برقراری ارتباط با رســانهها و فرار دیگر هنرمندان
از خبرنگاران ســؤال کنم که در این رابطه می گوید :من ســالها در
مجله فیلم ،طنز مینوشــتم و با رســانه در ارتباط هستم و خودم را
با رســانه نزدیک میدانم اما بارها دچار دردســرهایی شدم که دیگر
هنرمنــدان نیز دچار همان ماجراها شــدهاند .در مواردی خبرنگار یا
روزنامهنگار برداشت شــخصی خود را از سخنان فرد مصاحبهشونده
دارد و همین موضوع مشکالتی را ایجاد میکند که شاید یک هنرمند
باید سالها تالش کند تا اثر سخنانی که از زبان او و با برداشت اشتباه
منتشرشده ،پاک شود.
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گفت و گوی ویژه

رسول نجفیان بر آزادگی و شــرافت خانواده خود و تأثیری که در رشد
و موفقیت او داشــتند ،تأکید میکند :پدر و مادر من انسانهای شریف
و آزادهای بودند .پدرم همیشــه تالش میکرد که عالقههای خودش را
به فرزندانش تحمیل نکند و من با تشــویق و پشتیبانی پدرم ،عالیقم را
دنبال کردم .ذوق و عالقه من در خوانندگی از الالییهایی شروع شد که
مادربزرگم در گوشم میخواند .بیبی گلزار صدای بسیاری خوبی داشت
و با صدای زیبایش برایم شــعر میخواند و همین بهانه و انگیزهای برای
ورودم به دنیای موســیقی بود .البته پدرم نیز در این زمینه مرا تشویق
میکرد .او در همدان با عارف قزوینی و میرزاده عشــقی در ارتباط بود و
به همین واســطه خانواده ما اهلیت هنر داشت ،اما متأسفانه زود از این
دنیا رفت و موفقیتهای مرا ندید .من همزمان با اخذ مدرک لیســانس
در رشته روانشناسی ،در دورههای موسیقی و تئاتر نیز شرکت کردم و با
توجه به اینکه ما در ایران مدرک گرا هستیم میتوانم بگویم سه لیسانس
گرفتم .او اولین معلم را پدر و مادر میداند اما به لحظهشــماریهایش
برای شــروع کالس آقا معلم روحانی خود اشــاره میکند و این معلم را
عامل ورودش به تئاتر میداند :در فاصله ســنی  12تا  15ســالگی و یا
فاصله بین مقطع دبستان و دبیرســتان معلمی داشتم که روحانی بود
و هم داســتانهای مذهبی را ما یاد میداد و هم تأکید داشــت که این
داســتانها را در قالب نمایش اجرا کنیم و بهاینترتیب نویســندگی و
کارگردانی و بازیگری را تجربه کردم .همین شــرایط باعث شده بود که
من و همکالسیهایم برای شروع این کالس لحظهشماری کنیم .ایشان
همیشه ما را تشویق میکردند که تئاتر را یاد بگیریم.
همیشــه چهره نورانی معلم روحانیام را در یاد دارم .یادم میآید که لبه
آستین او همیشه پاره بود ،یک روحانی فقیر اما معلمی بسیار بزرگواری
که همیشه دعاگوی او هستم .او با برنامه کالسی خود ،تئاتر را در روح و
جان ما زنده کرد و من ،مرتضی اردستانی و کامران فیوضات از کالسهای
ایشان به سمت تئاتر رفتیم.

عجب زیبا میشــد اگر رسم قلم و کاغذ این بار تغییر میکرد و با هر واژهای که بر کاغذ مینشست صدایی نیز
برمیآمد و "رســم زمونه" راحتتر و عمیقتر بر دلوجان مینشست اما لحظهای میتوان چشمان را بست و
عمق کلماتی را که خاطرات لحظهبهلحظه زندگی را مرور میکند ،احساس کرد.
در کوچههای یکی از روستاهای شهر همدان باد خزان میوزد و خاک نشسته بر تسبیح مادربزرگ برمیخیزد
و همینجاست که قصه برگ و باد خزون با حسرتی که از خاطرات بیبی جون در دل مانده ،ترانهای را در ذهن
رسول نجفیان میسازد و مردم زمانه را با " رسم زمونه" همراه میکند و سالهاست که این اثر محبوب و ماندگار
با پر کشیدن عزیزانمان در ذهن مرور میشود.
حاال نوروز در راه اســت و شــاید در اولین لحظات تحویل سال نو با نگاه به تســبیح و مهر مادربزرگها و
پدربزرگهایمان و عیدیهایی که از الی قرآن با لبخند به ما هدیه میدادند ،رســم زمانه و گذر سریع زمان را
بیشــتر و بهتر از هر زمان دیگری درک کنیم و شاید در ذهن خود این بیت شعر رسول نجفیان را مرور کنیم:
"عجب رسمیه رسم زمونه ،قصه برگ و باد خزونه ،میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا می مونه"
نشــریه "اکباتان" در آستانه فرارسیدن سال نو ،پا به دنیای کارگردان ،بازیگر ،خواننده ،نویسنده و نوازندهای
گذاشته که بیش از تمام این هنرها ،نامش با اثر "رسم زمونه" عجین شده و مردم ایران او را با این ترانه ماندگار
میشناسند.
رسول نجفیان که خود را به نوعی همدانی میداند ،میهمان نوروزی "اکباتان" است و از خاطراتش در این شهر
و دنیای خوانندگی و کارگردانی میگوید.

از او در رابطــه بااینکه هنــرش در برخی فیلمها به نــام خودش ثبت
نمیشود ،میپرسم و نجفیان اینگونه پاسخ میدهد :من با کارگردانان
جوانی که چندان با دکوپاژ آشنایی ندارند همکاری میکنم و در مواردی
نیز نویسندگی انجام میدهم تا این جوانان بتوانند کار را ادامه بدهند و
اصراری ندارم که نام من نیز در اثر آنها بهکاربرده شود چون اعتقاددارم
که جوانان ما باید کار را آغاز کنند و ادامه بدهند همانطور که عزیزانی
نیز بودهاند که مرا کمک کردهاند تا پیشرفت کنم.
من کتاب و نوار موســیقی "الفبا را با شــعر و موســیقی به کودکانمان
بیاموزیــم" را با اســتفاده از تخصصم در روانشناســی منتشــر کردم
بهطوریکه انســانی که سواد ندارد وقتی نوار را گوش میکرد و کتاب را
میخواند بهراحتی الفبا را یاد میگرفت و شعر و موسیقی در یادگیری او
تأثیر زیادی میگذاشت.

امیدوارم بهروزی نرسیم
که خدا را هم تحویل نگیریم

بارها نیز به ما تأکید شــده که پاسخگوی سؤاالت خبرنگاران نباشیم اما
از طرفی دیگر نیز میتوان ارتباط هنرمندان با رسانهها را بررسی کرد .ما
هنرمندان معروف شدن خود را مدیون رسانهها هستیم چهبسا هنرمندی
پیش از اینکه شــهرت داشته باشــند منتظر این است که رسانهای با او
گفتگو کند تا به مردم معرفی و به نوعی معروف شود اما پس از شهرت
نهتنها به روزنامهنگار توجهی ندارد بلکه هیچکسی را تحویل نمیگیرد.
امیدوارم بهروزی نرسیم که خدا را هم تحویل نگیریم!
یکی از آخرین پرســشهای من از رسول نجفیان این است که بهترین
یادگاری او برای مردم چیست؟
او می گوید :شــگفتزدگی من این اســت که بسیاری از هنرپیشههای
معروف در روستاهای دورافتاده شناختهشده نیستند اما با لطف خداوند
این افتخار را دارم که در دورافتادهترین روســتاهای ایران "رسم زمونه"
و درنتیجه مرا میشناســند و خوشبختانه همین شــعر و ترانه تا امروز
ســه اعدامی را نجات داده اســت .مرا به خاطر این شعر میشناسند و
تأکید میکنم این فیض و لطف الهی بود که این اتفاق بیفتد .آرزو دارم
این کار من همچنان که در گوشــه گوشه کشــور که شاید مردم خود
مرا نمیشناســند و ترانهام را به خاطر سپردهاند ،ماندگار باشد .در موارد
بســیاری اگر عزیزی از جمع خانوادهای میرود این شعر در ذهن آنها
مرور میشود و امیدوارم "رســم زمونه" همچنان هم شور داشته باشد
و هم شعور.

خسیس باشیم!

آخریــن جمالت خالق اثر محبوب "رســم زمونه" و گفتگوی صمیمانه
"اکباتان" با رســول نجفیان به آرزوهای نــوروزی او برای مردم همدان
و ایران ختم میشود.
من همیشــه این شعر حافظ را میخوانم هرچند شاید ظاهر غمانگیزی
داشته باشد اما باطنی پر از امیدواری دارد.
"نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که تو از اینهمه غافل باشی"
قدر زندگی را بدانیم و بدانیم که عمر جاویدان نداریم .زندگی ما موقتی
است و این زندگی موقتی ارزش انجام بسیاری از کارها را ندارد .باید با دو
دست زندگی را بچسبیم و وقت را غنیمت بدانیم حتی ثانیهها را در نظر
داشته باشیم .خساست ویژگی اخالقی خیلی بدی است اما خسیسی در
زمان بهترین نعمت است و امیدوارم خداوند این خساست را درگذشت
زمان و ثانیهها به همه عطا کند.
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در جهان امروز ورزش با تبدیل شدن به صنعتی پولساز نهتنها هزینه
ادامه حیات خود را تأمین میکند بلکه در رشــد و شکوفایی اقتصاد
کشورها نیز تأثیرگذار است .در کشورهای توسعهیافته ورزش رقیب
جدی فعالیتهای نفتی ،صنعتی و علمی برای جذب ســرمایهگذار
اســت؛ چنان که در ســالهای اخیر صاحبان قدرتمنــد و پرنفوذ
شرکتهای نفتی ،صنایع بزرگ و تاجران سرشناس الماس و جواهر
بخشی از سرمایه هنگفت خود را به ورزش آوردهاند و همواره از این
سرمایهگذاری ابراز رضایت میکنند.
از ســوی دیگر این صنعت یک مؤلفه جدی در رشــد اقتصاد ملی
کشورهای توســعهیافته نیز قلمداد میشود .تأثیر مثبت میزبانی از
مســابقات مهمی چون المپیک ،جام جهانی یا بازیهای قارهای که
هجوم گردشــگران و عالقهمندان به مســابقات ورزشی و همچنین
درآمدزایی از پخش تلویزیونی و شرکتهای تبلیغاتی را در پی دارد
بر تولید ناخالص ملی کشــور میزبان غیرقابل انکار است .همچنین
برخی دیگر از کشــورها با صادرات فنآوری ورزشی از جمله صدور
انواع تجهیزات و ادوات ورزشــی و صدور مربی و ورزشــکار به نقاط
دیگر جهان از این راه اشتغالزایی کرده و درآمد ملی خود را افزایش
میدهند که از این دســت میتوان به صادرات ادوات اسکی از کشور
ســوییس ،صادرات لباس ورزشــی و توپ از کشور آلمان و صادرات
بازیکن و مربی از کشور برزیل اشاره کرد.

ارتزاق ورزش ایران از منابع دولتی

ورزش و جوانان

تبعیض؛ پیامد ناگوار ورزش دولتی

به عقیده کارشناسان تبعیض یکی از مهمترین تبعات منفی ورزش
دولتی است؛ چرا که استانهای برخوردار از افراد ذینفوذ در دولت و
نمایندگان قوی در مجلس که میتوانند برای افزایش بودجه ساالنه
ورزش اســتان خود و یا دریافت کمکهــای دولتی رایزنی کنند و
همچنین شهرهایی که از شرکتها و صنایع بزرگ بهره میبرند در
فعالیتهای ورزشی بهویژه در ورزش قهرمانی و حرفهای با سرعتی
چشمگیر از استانها و شهرهای محروم پیشی خواهند گرفت؛ اتفاقی
که در یک دهه اخیر شاهد آن بودهایم و همچنان روند آن نیز ادامه
دارد؛ برای مثال باشگاههای ورزشی در استانهای اصفهان ،آذربایجان
شرقی ،تهران و خراسان رضوی با کمک صنایع ،شرکتها و بنگاههای
اقتصادی مهم و بزرگ مســتقر در استان خود و همچنین عضویت
افراد ذینفوذ در هیات مدیره ،مجالی برای عرض اندام باشــگاههای
اســتانهای محرومی مثل چهارمحال بختیاری ،ایالم و سیستان و
بلوچستان در ورزش حرفهای نگذاشتند.

ورزش همدان
محروم از حامی مالی قدرتمند
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اســتان همدان نیز از جمله استانهایی است که از داشتن صنایع و
شــرکتهای بزرگ محروم است .از سوی دیگر در چهار سال اخیر
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی بهویژه نمایندگان شهر
همدان نتوانســتند آنطور که باید در زمان تصویب الیحه بودجه از
حق استان و شهر همدان دفاع کنند و آنچه در این مدت از اعتبارات
ملی و اســتانی به همدان اختصاص یافته ،کفاف مخارج فعالیت در
ورزش قهرمانی و حرفهای را نداده اســت؛ بیتردید همین دو عامل
مهم دستبهدســت هم داد تا ورزش همدان در این مدت علیرغم
برخورداری از جوانان مستعد عرصه رقابت را در کارزار نابرابر ورزش
حرفهای به رقبای پولدار خود واگذار کند.
در ســالهای اخیر هیچیک از تیمهای استان در رشتههای مختلف
ورزشــی از حامی مالی قوی برخوردار نبودنــد و اداره کل ورزش و
جوانان هم برای تأمین بودجه تیمهای حرفهای استان در لیگ برتر
یا دســته یک با منع قانونی مواجه است و اگر هم منعی در این راه
نبود بودجه محدوداین ادارهکل دردی از این تیمها دوا نمیکرد؛ از
اینرو امسال اســتان همدان در رشتههای انگشتشماری در لیگ
برتر نماینده دارد و نمایندگان اســتان در لیگ دسته یک یا دو نیز
با مشــکالت زیادی روبرو هستند .همچنین در رشتههای پرطرفدار
و جذابی مثل والیبال و بســکتبال همدان نمایندهای در هیچیک از
لیگهای کشور ندارد و نمایندگان فوتبال استان نیز هرسال با افت
محسوسی مواجه میشــوند؛ چنان که امسال پاس درخطر سقوط
به لیگ دسته دو قرار دارد و الوند نیز به لیگ دسته  3سقوط کرد.

مشکالت مالی؛
گریبان گیر هیاتهای ورزشی استان

در بعد قهرمانی نیز هیاتهای ورزشــی اســتان برای اعزام تیمهای
خود به مســابقات قهرمانی کشــور و پذیرفتن میزبانی مســابقات
همواره با کمبود منابع مواجهاند؛ تا جایی که یا در برخی از مسابقات
حاضر نمیشوند ،یا تیم کاملی اعزام نمیکنند و یا از زیر بار برعهده
گرفتن میزبانی مسابقات شــانه خالی میکنند .روسای هیاتهای
ورزشی استان در گفتوگو با اکباتان از کمبود منابع مالی به عنوان
ت خود یاد میکنند و معتقدند تا دخل و خرج
بزرگترین مشکل هیا 
هیاتها تراز نباشد توسعه ورزش در استان میسر نخواهد شد.
رئیس هیات اتومبیلرانی و موتورســواری اســتان در رابطه با تأثیر
مشکالت مالی و کمبود بودجه بر توسعه این رشته ورزشی در همدان
به اکباتان میگوید :از آنجا که اتومبیلهای آفرود پالک نمیشــوند
برای جابجایی این اتومبیلها هیات باید تریلی اجاره کند؛ اما چون
هزینــه اجاره تریلی زیاد اســت هیات و حتی ورزشــکاران توانایی
پرداخت این هزینه را ندارند و به همین دلیل در بسیاری از مسابقات
از جمله مسابقات قهرمانی کشور در قشم شرکت نکردیم.
رئیس هیات هندبال استان نیز در گفتوگو با اکباتان اظهار میکند:
هیات هندبال از معدود هیاتهای اســتان اســت که در لیگ برتر
نماینده دارد؛ اما مشکالت مالی ما ب ه اندازهای است که بازیکنان تیم
در بسیاری از مسابقات از جمله بازی با مس کرمان مجبور شدند در
اتوبوس بخوابند.
رئیس هیات دوچرخهسواری هم عنوان میکند :ما از جمله هیاتهایی
هستیم که همه تیمهای خود را در طول سال به مسابقات قهرمانی
کشور اعزام میکنیم ،اما  70درصد بودجه اعزامها را شخصاً پرداخت

گزارش اکباتان از وضعیت مالی ورزش استان همدان در سال 94

هزینه  7سال فعالیت پاس برابر با
 93سال اعتبارات استانی ورزش
میکنم .رئیس هیات والیبال با بیان اینکه آنچه والیبال همدان را آزار
میدهد نداشــتن حامی مالی است به اکباتان میگوید :برای حضور
نمایندهای از استان در لیگ برتر بیش از  2میلیارد تومان و در لیگ
یک در حدود یک میلیارد تومان بودجه الزم اســت که نه هیات ،نه
ادارهکل ورزش و جوانان و نه بخش خصوصی اســتان توانایی تأمین
آن را ندارند .وی خاطرنشــان میکند :به دلیل آنکه والیبال استان
نمایندهای در لیگ کشوری ندارد والیبالیستهای همدانی برای ادامه
فعالیت حرفهای خود به استانهای دیگر کوچ کردهاند.
همچنین دبیر هیات شمشــیربازی استان عنوان میکند :مسابقات
شمشــیربازی در  3اسلحه برگزار میشود و اگر هیات بخواهد همه
تیمهــای خود را در دو بخش بانوان و آقایان به مســابقات قهرمانی
کشــور اعزام کند نیاز به بودجه کالنی اســت که ما از پس تأمین
آن برنمیآییم .وی ادامه میدهد :به همین دلیل امســال نتوانستیم
تیمهای مردان استان را به مسابقات قهرمانی کشور اعزام کنیم و در
مسابقات بانوان نیز فقط در یک اسلحه شرکت کردیم.
رئیس هیات بســکتبال استان همدان نیز با اشاره به وجود تبعیض
در تخصیص اعتبارات دولتی به اکباتان میگوید :درحالیکه بسکتبال
همدان از پس تأمین  500میلیون تومان بودجه برای شرکت دادن
تیمی در مسابقات لیگ دسته اول برنمیآید استان خوزستان  3تیم
در لیگ برتر فوتبال و  2تیم در لیگ برتر بسکتبال دارد.

تقسیمناعادالنه
اعتبارات دولتی در استان

اما طنز ماجرا جایی اســت که در داخل استان نیز اعتبارات محدود
دولتی ورزش بهصورت ناعادالنه بین رشــتههای ورزشی و باشگاهها
تقسیم میشود .رئیس هیات فوتبال استان در این رابطه به اکباتان
میگوید :در فوتبال همدان منابع دولتی ناعادالنه تقسیم میشوند.
هزینه برگزاری هر مسابقه فوتبال در سطح استان به  700هزار تومان
میرســد که با توجه به تعداد بازیها در طول ســال باشگاهها باید
هزینه سنگینی صرف حضور در مسابقات کنند.
عیوقیان میافزاید :به همین دلیل بســیاری از باشگاهها از حضور در
مسابقات مختلف و لیگهای استانی انصراف میدهند و این در حالی
است که به برخی از تیمهای استان بودجههای میلیاردی اختصاص
مییابد.
وی عنوان میکنــد :در تخصیص اعتبارات بانکی نیز عدالت رعایت
نمیشــود .بانکهای اســتان از دادن وام به باشگاههای فوتبال سر
باز میزنند و بیشــتر اعتبارات را در اختیار باشگاههای بدنسازی و
ایروبیک که دارای مکان و تجهیزات هستند میگذارند.
دبیر هیات فوتبال استان همدان نیز در گفتوگو با اکباتان از هزینه
 650میلیاردی اســتان برای باشگاه پاس از زمان انتقال این تیم به
همدان پرده برمیدارد .بوجاریان میگوید :روند نزولی نتایج تیم پاس
بعد از انتقال به همدان ارتباطی با مشــکالت مالی ندارد و مسووالن
استان همدان از لحاظ بودجه برای این باشگاه کم نگذاشتند.

بودجهپاسسالی 90میلیاردریال،اعتبارات
استانی ورزش همدان 7میلیارد ریال

در حالی که در مدت  7ســال از فعالیت تیم پاس در استان همدان
 650میلیارد ریال برای این تیم هزینه شــده است ،معاون توسعه
منابع مالی و نیروی انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
اعتبارات اســتانی ورزش همدان را در ســال  94چیزی در حدود 7
میلیارد ریال اعالم میکند که با یک حســاب سر انگشتی میتوان
نتیجه گرفت به اندازه  93سال از اعتبارات استانی ورزش همدان در
طول  7سال هزینه باشگاه پاس شده است.
حسن دارششدر در گفتوگو با اکباتان با بیان اینکه در سال جاری
بودجه ورزش استان نسبت به سالهای گذشته افزایش خوبی داشته
است اظهار میکند :ابتدا اعتبارات دولتی ورزش استان  5میلیارد ریال
بود که با مساعدت استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
به  7میلیارد ریال افزایــش یافت .همچنین بودجه اختصاص یافته
از ادارهکل ورزش و جوانان نیز نســبت به گذشته افزایش مناسبی
داشته است.
وی در پاســخ به این ســؤال که در صــورت افزایش بودجه ورزش
استان چرا هیاتهای ورزشی با کمبود اعتبار مواجهاند عنوان میکند:
افزایش هزینههای جاری هیاتها نسبت به گذشته بسیار چشمگیر
بوده است و این در حالی است که بودجه ورزش استان افزایش زیادی
نســبت به باال رفتن هزینهها نداشته اســت؛ به عنوان مثال بودجه

امسال ورزش استان نسبت به سال  90فقط یک و نیم برابر افزایش
داشــته ،اما هزینه اعزامها شامل هزینه ایاب و ذهاب ،اسکان ،خورد
و خوراک بازیکنان نسبت به همین سال  10برابر بیشتر شده است.
دارششــدر ادامه میدهد :با وجود فعالیت  38هیات استانی و 350
هیات در شهرستانهای استان بودجه ناچیزی به هیاتهای ورزشی
اختصاص مییابد و با توجه بــه افزایش هزینهها دخلوخرج آنها
تراز نیســت و انتظار هیاتها برای دریافت اعتبارات بیشتر به
حق است؛ با این حال با کمک روسای هیاتها کمبودهای
موجود را در سال جاری مدیریت کردیم.
وی به هیاتهای ورزشــی پیشــنهاد میکند با جذب
حامی مالی و همچنین درآمدزایی از فضاهای اختصاصی
خود بخشی از هزینههایشان را تأمین کنند.
معاون توســعه منابع مالی و نیروی انســانی ادارهکل
ورزش و جوانان استان همدان با رد برخی اظهار نظرها
در مورد تأثیر حضور پاس در اســتان همدان بر کاهش
بودجه هیاتهای ورزشی استان تأکید میکند :منابع تأمین
اعتبارات پاس منابعی جدا از بودجه هیاتهای ورزشی
است و بودجه هیاتها بهصورت کامل به خودشان
تعلق میگیرد.

ماده  53قانون الحاقی به
نفع زیرساختهای ورزشی

دارششــدر در رابطه با ماده  53قانون الحاقی
و تأثیر آن بر بودجه ورزش اســتان به اکباتان
میگوید :این قانون در سال گذشته به تصویب
مجلس شورای اســامی رسید و بر اساس آن
دســتگاههای اجرایی اجازه دارند یک درصد از
بودجه خود را به فعالیتهای ورزشی اختصاص
دهند .مشکلی که کارشناسان حوزه ورزش به
این قانــون وارد میدانند بحث مجاز بودن
دســتگاهها در ســرمایهگذاری در ورزش
اســت؛ چرا که معتقدند دستگاهها باید
مکلــف بــه اختصاص یــک درصد از
بودجه خود به ورزش میشــدند و با
این شرایط زیر بار این کار نمیروند.
وی بــا بیــان اینکه اجــرای این
قانون بیــش از آنکه به نفع ورزش
قهرمانــی و حرفــهای باشــد به
توسعه زیرســاختهای ورزشی
کمک خواهد کرد خاطرنشــان
میکنــد :بر اســاس متن ماده
 53قانــون الحاقــی اگــر یک
دســتگاه اجرایی مجاب شــود
یک درصــد از بودجه خود را به
ورزش اختصــاص دهد از این رقم
باید  40درصــد را صرف ورزش
کارمندان خود بکند 30 .درصد
به اداره ورزش و جوانان تعلق
میگیرد کــه آنهم فقط باید
صرف پروژههای عمرانی شود.
 30درصد باقیمانده نیز برای
ساخت فضای ورزشی مدارس
در اختیــار آموزشوپــرورش
گذاشته میشود؛ با این حساب
از این قانــون ورزش قهرمانی
و حرفــهای فقط زمانی بهره
میپرد که آن دستگاه اجرایی
بخواهد بخشی از  40درصد
بودجــه ورزش کارمنــدان
خود را به عنوان حامی مالی
در اختیار تیمهــای ورزش
بگذارد.

محمد حسامی

با همه این اوصاف ورزش در ایران به دالیل مختلفی از جمله ضعف
در زیرساختها ،دخالت دولتها و جریانهای سیاسی و سهمخواهی
آنهــا از موفقیتهای ورزشــی ،نبود قوانین مرتبــط با کپیرایت،
نداشــتن درآمد از پخش تلویزیونی ،بهــره نگرفتن از متخصصان
بازاریابی ورزشــی و از همه مهمتر مشکالت حاکم بر اقتصاد کشور
که برخی از آنها حاصل تحریمها و برخی دیگر ناشی از بیتدبیری
و ضعف در برنامهریزی است ،نه تنها درآمدزا نیست ،بلکه برای ادامه
حیات خود از بودجه و اعتبارات دولتی ارتزاق میکند .از سوی دیگر
معدود ســرمایه گذران بخش خصوصی نیــز که پا به عرصه ورزش
کشور گذاشتند یا با نیت پولشویی سرمایه خود را وارد ورزش کردند
و یا پس از مدتی از این ســرمایهگذاری پشــیمان شده و با ضرری
هنگفت عطــای کار را در این عرصه به لقایش بخشــیدند تا خون
حیات در رگ ورزش کشــور با بودجه ساالنه وزارت ورزش و کمیته
المپیک ،اعتبارات استانی ،یارانههای گاه و بیگاه دولت و همچنین
اجبار شرکتها و بنگاههای خصولتی (نیمهخصوصی -نیمهدولتی) به
سرمایهگذاری در باشگاهها جریان یابد.

تالش برای افزایش اعتبارات استانی ورزش
در سال 95

معاون توســعه منابــع مالی و نیروی انســانی اداره کل ورزش و
جوانان اســتان با اعالم اینکه به دســتور استاندار همدان کمیته
اجرایی ماده  53قانون الحاقی در اســتان تشکیلشــده اســت
میگوید :در این مدت مکاتبات زیادی با دستگاههای
اجرایی اســتان انجام دادیم ،اما تــا این لحظه
اعتباری از این قانون محقق نشــده اســت؛ با
این حال امیدواریم در سال آینده با توجه به
بهبود وضعیت اقتصادی کشور دستگاههای
اجرایی استان برای سرمایهگذاری در ورزش
مجاب شوند.
دارششــدر در رابطــه با بودجه ســال 95
ورزش اســتان نیز میگویــد :ما از  3ماه
پیش رایزنی خود را با مسووالن
ارشد استان و نمایندگان
اســتان همــدان در
مجلــس شــورای
اســامی آغاز
کردهایم و
به همین
منظو ر

شا خصها یی
بــرای
را
مســو و ال ن
ســا ز ما ن
مدیریــت و
برنامهریــزی
تعریف کردیم
و آمــاری از
فعا لیت هــا ی
ورزشــی را در
طول ســال در
ا ختیا ر شــا ن
گذاشتیم.
وی اضافــه
میکند :به این
ســا ز ما ن
و

تر تیــب
مدیریــت
برنامهریزی
مجــاب شــد
هزینه ورزش اســتان
بیــش از آن اســت که
در بودجه پیش بینی شــده
اســت .از ســوی دیگر ســال 95
ســال المپیک اســت و طبق ارزیابیهای
ادارهکل ورزش و جوانان  17ورزشــکار استان
بخت کسب ســهمیه المپیک را دارند .ادارهکل برای
این ورزشــکاران مبلغــی به عنوان کمــک هزینه به صورت
در نظر گرفته و هیاتهای ورزشی نیز
ما هیا نــه
برای حمایت از این ورزشکاران
نیاز به بودجه ویژه دارند؛ به
همین دلیــل امیدواریم در
ســال آینده بودجه خوبی
به ورزش استان اختصاص
یابد.

سال رو به پایان ،شهر آماده خانهتکانی و گوشه گوشه شهر منتظر لباس
نو به تن کردن شده است .شهرداری و سازمان زیباسازی شهرداری نیز
همچون سالهای گذشته در تکاپوی رنگ و لعاب بخشیدن به خیابانها،
میادین ،پارکها و اماکن مختلف هســتند که یکــی از ابزار رنگ و لعاب
بخشیدن به شهر در آستانه نوروز ،المانها و نمادهایی است که بتواند
نوروز را جلوه گری کند .با نزدیک شــدن به ســال نو ،هنوز هم وقتی پا
به خیابانهای شــهر میگذاریــم ،تعدادی از نمادهای نــوروز  94پابرجا
مانده و رخنمایی میکنند و همین نمادها و المانها در طول ســال مورد
بحث و نقد کارشناســان و صاحبنظران قــرار گرفت و در کنار تقدیری
که از تالش نهاد متولی زیباسازی شهر برای نصب المانهایی که تفاوت

المانهای شهری باید متناسب
با ماهیت اسالمی همدان باشد

هنرمند باید به این موضوع توجه داشــته باشــد که در چه جامعهای
قرارگرفته و چه آثاری را میتواند ارائه دهد .ما در یک جامعه اســامی
آثاری را با ویژگیهای متناسب نیاز داریم.
همدان یک شهر اسالمی است البته نمیتوانیم ادعا کنیم که آیا همدان
ایدهها و آرمانهای یک شهر اسالمی را محقق میکند یا خیر؟ اما باید
این موضوع را در نظر داشته باشیم که المانها ،نمادها و حجمهایی که
در این شهر به کار گرفته میشود ماهیت اسالمی دارد و یا آیا مباحث
روانشناسی در فضای شهر به کار گرفتهشده یا خیر؟
نمیتوانیم آثار هنری را که بافت غربی دارد در کشور و شهری اسالمی
اســتفاده کنیم و باید جوانب کار و مســائل مختلف را در نظر داشته
باشــیم .بیتوجهی به این موضوع را میتوان در باغموزه دفاع مقدس
همدان دید .مجسمه آقا یا خانمی که بهعنوان نماد در موزه قرارگرفته
المان و نماد غربی و برگرفته از یونان است و آیا به این موضوع توجهی
شــده که میتواند نماد موزه دفاع مقدس باشد؟ دفاع مقدس برای ما
ایرانیها اهمیت فراوانی دارد اما بهراحتی میخواهیم با یک نماد غربی
آن را معرفی کنیم که این موضوع جای تأمل دارد.
توجه به مســائل مختلف در ساخت و جانمایی المانها نیاز به مطالعه
دقیق و عمیق در حوزههای مختلف ازجمله روانشناسی دارد و در مبانی
نظری هنر اسالمی میگنجد و به اعتقاد من تا زمانی که فرد صرفاً با اتکا
بر فن ساخت ،شروع به ساخت آثار هنری شهری میکند آثارش موفق
نخواهد بود .در چهارراه پژوهش ریتونی را با شخصی که روی ریتون در
حال مطالعه است میبینیم که هیچگونه تناسب هندسی در آن وجود
ندارد .اگر روانشناســی ،علم محیط ،علم فضا و مطالعه مکانی که اثر با
مختصات هندســی خود در آن قرارگرفته را کنار بگذاریم ،هیچگونه
تناسب هندسی را که عامل اصلی جذابیت یک اثر هنری است ،در آن
نمیبینیم .بهطور قطع یک اثر برای تأثیرگذاری نیاز به رعایت تناسبات
دارد اما در این اثر شاهد انحناهای تند هستیم.

فرشته اکبری

طرحهای ساده اثرگذار
و آثار حجمی نامتناسب در همدان

من معتقدم که گاهی آثاری در ســطح شهر دیده میشود که علیرغم
ســادگی و هزینه کم تأثیرگذار است اما متأسفانه آثاری که بهصورت
برجســته ساخته و در شهر نصبشده ،ناسنجیده است و عناصری که
باعث نامطلوب جلوه کردن این اثر شــده ،نتیجه عدم حس درست در
فضا یابی آن است.
اگر بخواهم به مثال دیگری اشــاره کنم شاهد این بودیم که در میدان
سپاه که در حال حاضر برای اجرای پروژه عمرانی تخریب شده ،ظرفی
باستانی قرار دادهشده بود که ساختار هندسی بسیار خوبی داشت اما
فضایی که برای آن در نظر گرفتهشده بود مناسب نبود.
در مواردی نیز شاهد این هستیم که نمادها و المانهای عامیانه را در
میادین و خیابانهای شهر قرار میدهند که بهعنوان نمونه میتوان به
نماد "بز" اشاره کرد که در نوروز  94در سطح شهر دیدیم .استفاده از
این نماد هیچ مشکلی ندارد اما همانطور که تأکید کردم هنرمندی که
در محیط شهری فعالیت میکند باید از تکنیکها و علوم مختلف بهره
بگیرد تا بتواند اثری منحصر به فرد و تأثیرگذار را به مردم عرضه کند.
با توجه به این مثالهــا میتوان معیارهایی را در نظر گرفت که با آن
عملکرد دستگاههای متولی را در ساخت المانها سنجید.

هنرمند باید درجه ذوق و سلیقه
مخاطبان را باالتر ببرد

ما ضمن اینکه باید متناســب باذوق و سلیقه مخاطب اثر بسازیم باید
ذوق و ســلیقه آنها را یک درجه باالتر ببریم و هرچه اثر ما سادهتر و
صریحتر باشد شاید ارتباطگیری را آسانتر کند اما بر مخاطب چندان
تأثیری ندارد .یکی از ویژگیهای هنر این اســت که مخاطب را درگیر
خود کند .اینکه با توجه به منصوب بودن یک سال با عنوان یک حیوان،
نمادی از آن را بسازیم و در هر گوشهای از شهر نصب کنیم اثرگذاری و
کارایی چندانی ندارد .اگر به یک فرد عامه بگوییم المان نوروزی برای ما
بسازد اولین ایده برای کسی که از هنر اطالعات چندانی ندارد ساختن
مجســمه همان حیوان نماد سال است و بهنوعی میتوان گفت چنین
نمادهایی به ذهن همگان خطور میکند و تالش یک هنرمند باید بر
این باشــد که آثاری خالقانه ،با ایدههای نو و اثرگذار خلق کند .کسی
که چنین ایدهای ارائه میدهد و المان یک حیوان را میســازد نشان
میدهد که ذهن او در هنر چندان پیشرفته نیست و احتیاج به تکامل،
پیشرفت و بررسی آثار دیگر دارد .او باید مطالعات الزم را انجام دهد و
البته خصوصیات شهر اسالمی را نیز در نظر داشته باشد.

برخورد با هنرهای تجسمی
مثل برخورد شاعران باشد

برخورد ما با هنرهای تجسمی باید همچون برخورد شاعران با عناصر و
پدیدههای مختلف باشد؛ ببینیم شاعران ما همچون موالنا با نوروز چه
برخوردی دارند .موالنا نوروز را بستری برای تحول آدمی میداند باشد،
اما هنرمند باید به دنبال این باشــد که اثر خود را بهصورت تجسمی
بیان کند.
اینکه ماهی ســفره هفتســین را بهصورت حجم بــه یک اثر تبدیل
کنم نشان میدهد که ســازنده اثر ،تکنیک ساخت این حجم را دارد
اما ایــده پردازی را نادیده گرفته و تخصصــی در آن ندارد .البته باید
گفت که ایدهها بر اساس مطالعات ،شکل میگیرد اما اگر سادهترین و
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سرراستترین ایدهای را که به ذهن ما میرسد تبدیل به اثر هنری کنیم
اثر ما جذابیت و اثرگذاری نخواهد داشت.
شورای اسالمی شهر درگذشته تصمیم داشت پژوهشکدهای با حضور
متخصصان درزمینههای مختلف و استفاده ازنظرات کارشناسی آنها
تأسیس کند؛ از اینکه این پژوهشــکده ازنظر متخصصان در تصویب
طرحها استفاده کرد یا خیر ،خبر چندانی ندارم اما به اعتقاد من سازمان
زیباسازی شــهرداری باید زیر نظر نهادی باشد که به مطالعات نظری
بهای بیشــتری بدهد و توجه بیشتری قائل باشد و باید از تجربه دیگر
شهرها و دیگر هنرمندان استفاده کند.

وقتی زیباسازی شهری
شکست میخورد

به اعتقاد من زیباسازی شهر در قالب برگزاری مسابقات نوعی شکست
محسوب میشــود؛ در یاد دارم که ســالها پیش ساخت المانهای
نوروزی در قالب مسابقات انجام میشد که این مسابقات یکی از عوامل
شکست ساخت المانهای هنری است .وقتی مسابقه برگزار میکنیم
یعنی نمیخواهیم هزینه کنیم درست مثل مسابقه نقاشی دیواری که
دیوارها در سطح شهر به هنرآموزان و هنرمندانی سپرده شده که شاید
تجربیات و تخصص چندانی نداشتند.
وقتی در چنین مواردی مســابقه برگزار میشود یعنی اینکه آن نهاد
میخواهد با کمترین هزینهای ،یک طرح را به مســابقه بگذارد و کار
را اینگونه به سرانجام برساند .طبیعی است که در چنین مواردی آثار
ناسنجیده ،نتراشیده و ناپخته ساخته میشود .اگر سازمانها بهجای این
اقدام به هنرمندان برجسته و مورد تأیید جامعه هنری از مدتها قبل
از نوروز ،سفارش دهند تا فرصت تفکر و تأمل داشته باشد نتیجه کار
بسیار بهتر و اثرگذارتر خواهد بود اما مادامیکه طرحها مسابقهای اجرا
شود چندان نتیجهبخش نخواهد بود.

شهرداری ریسک نکند

شهرداری و نهادهای متولی باید هزینه کنند و ریسک نکنند .به داوری
گذاشتن طرحها ریسک است شــاید هزینهها کمتر باشد اما سیمای
شهری به هم میریزد و احیای دوباره سیمای شهری هزینه مضاعفی را
به دنبال خواهد داشت بنابراین بهتر است طرحها سفارشی و تخصصی
باشد و ساخت آثار به هنرمند متخصص سفارش داده شود.
من آشنایی چندانی با هنرمندان شهر همدان ندارم و با قصد و غرض
اظهار نظر نمیکنم بلکه دیدگاه من از نگاه مخاطبی است که فضای
شهری را میبیند و عالقهمند به بهبود فضای شهری برای رشد فکری
مردم ،خانوادهها و فرزندانمان اســت .ما باید جامعهای بانشاط و پر از
شادابی در شهری اسالمی ایجاد کنیم که یکی از این ابزارها هنر شهری
و محیطی است و متولیان باید در این زمینه به فکر باشند.
نمیتوان با قاطعیت به این پرسش که آیا المانهای نوروز  94توانست
رنگ و لعاب خوبی به شهر ببخشد یا نه ،پاسخ داد و اگر دیدگاهی نیز
در خصوص ساخت و جانمایی آنها مطرح میشود با دید علمی باشد
اما اگر بخواهیم بازخورد مردمی را در رابطه با موفقیت در اجرای طرح
المانهای نوروزی داشته باشیم باید نظرسنجی انجام دهیم تا در نهایت
بتوان در خصوص تأثیرگذاری آن مباحثی را مطرح کرد.

المانها مردم همدان را خسته نکند

شــاید برخی نمادها صرفاً جهــت اینکه بتوانیــم در کنار آن عکس
یادگاری بگیریم ،جذابیت داشــته باشند اما باید بر تأثیرگذاری آن نیز
توجه داشت .اینکه ببینیم چند نفر با نمادی عکس یادگاری میگیرند

استاد دانشکده هنر
و معماری دانشگاه
بوعلی سینا:

نمیتوان در رابطه با موفقیت یا عدم موفقیت یک طرح قضاوت کرد و
باید نظرسنجی میدانی انجام داد.
شاید گردشــگرانی که با المانهای نوروزی عکس میگیرند چند روز
میهمان همدان باشــند ،اما این نمادهــا در معرض دید مردم همدان
نیز هست و باید نمادهایی به کار گرفته شود که موجب ماللت خاطر
مردم نشود و نگاهها را خسته نکند .باید در این خصوص بامطالعه پیش
رفت و در خصوص هنر شهری و محیطی ایران بهطور خاص تحقیق و
پژوهش انجام داد تا به نتیجه رسید و نباید سطحی نگرانه در مورد آثار
سخنانی را مطرح کنیم.
در نوروز  ،94هم آثار موفق و هم آثار ناموفق در سطح شهر دیده میشد
که بودجه ،فرآیند تصویب ،پیمانکاران اجرای طرح را باید مورد بررسی
قرار داد تا در خصوص روند موفقیت طرح قضاوت کرد.
در رابطه با وظیفه اساتید و متخصصان در برابر هنر شهری باید بگویم
که دانشکده هنر و معماری متولی این موضوع است که در خصوص آثار
واکنش نشان دهد و وظیفه غیررسمی ما این است که نظرات خود را
در خصوص آثار هنری اعالم کنیم.
نگاه ما باید علمی و توأم با تفکر ،اندیشه و هنر و اندیشه ایرانی اسالمی
باشد؛ شاید در مرحله اجرا دشواریهایی مشاهده شود اما میتوان این
نگاه را در ساخت آثار به کار برد .مسئوالن نیز در به کار بردن این نگاه
علمی باید تالش خود را انجام دهند .تا جایی که در یاد دارم قرار بر این
بود که کمیته منتخبی از دانشکده هنر و معماری در تصویب طرحها با
شهرداری همکاری کند اما بر اساس آنچه شنیدم و تا جایی که اطالع
دارم فکر میکنم این طرح ناتمام ماند .هرچند اســاتید این دانشکده
ادعایی در این زمینه ندارند و اگر هم پیشنهادی داشته باشند در مرحله
طرح است و در اجرا دخیل نیست.

هنر در شهر

در ابتدا باید به اهمیت هنر محیطی و شهری پرداخت و در این رابطه
باید بگویم که هنر شــهری و المانها بحث پیچیدهای است که نباید
ساده به آن نگاه کرد و نیاز به نگاه علمی و مطالعات عمیقی دارد .کسی
که میخواهد در این زمینه فعالیت کند عالوه بر تکنیک و فنی که در
هنر دارد باید آگاهیهایی نیز نسبت به جامعه ،علم روانشناسی و محیط
فضایی که اثر هنری در آن ظاهر میشود ،داشته باشد.
زمانی میخواهیم المانــی را در یک پارک که محلی برای توقف افراد
ن در جادهها ،روگذر و زیرگذرها
است نصب کنیم و زمانی دیگر نیز الما 
و میادین که محل گذر مردم است ،نصب میشود و نوع المانها در این
دو عرصه متفاوت اســت .در سرتاسر دنیا بیشتر از وقتیکه برای انجام
کار صرف میکنند برای مطالعه آن میگذارند ،اما در کشور ما چندان
زمانی برای مطالعه صرف نمیشــود .وقتی میخواهیم یک اثر هنری
را در پارک که محلی برای ســرگرمی اســت ،نصب کنیم باید طرح و
ایدهای متفاوت در ساخت آن داشته باشیم .کسی که به پارک میآید
وقت بیشتری دارد و اثری که در نظر گرفته شده باید تأمل و کنکاش
ذهنی او را به دنبال داشته باشد اما اگر اثری در محل گذر و در مسیر
نصب شود ،فضا کام ً
ال متفاوت است ،در اینجا مخاطبی که با آن روبهرو
هستیم وقت چندانی ندارد و در حال عبور است لذا اثر هنری باید بتواند
با مخاطب ارتباط برقرار کند و در او تأثیرگذار باشد.

را در نگاه مردم به شهر ایجاد میکرد ،نقدهایی را نیز نسبت به طرحها
و ایدهپردازی در ســاخت المانها را به دنبال داشــت .در میان نظراتی
کــه از ســوی عامه مردم مطرح میشــد ،نگاه اســاتید و متخصصان هنر
شــهری نیز به نمادهــا و المانهای نــوروزی با نقدهایی همــراه بود که
بــا توجه به ایــن موضوع "اکباتان" به ســراغ یکی از اســاتید و اعضای
هیئت علمی دانشــکده هنر و معماری دانشــگاه بوعلی ســینا رفت تا با
دیدگاه تخصصی ،المانهای شهری را در همدان بررسی کند که ماحصل
گفتگوی "اکباتان" با علی ســلمانی دارای مدرک دکترای فلســفه هنر و
مــدرس دانشــگاه را در رابطه با نمادها و المانهای شــهری همدان در
ادامه میخوانید:

جدایی علم و عمل نه به نفع هنر است
نه به نفع شهر

اگر قرار اســت این دو مجموعه باهــم کار کنند باید با تفاهم و تعامل
بیشتر کار را پیش ببرند و جدایی شهرداری و دانشکده هنر و معماری
نه به نفع هنر و نه به نفع شهر خواهد بود.
فضای شهر همدان در نوروز  94با ساخت این نمادها شاهد تفاوتهایی
بود و کســی که پس از چند ســال ،به همدان وارد میشد تفاوت در
ساختار و زیبایی شهر را احساس میکرد اما برخورد اولیه با نگاه عمیق
متفاوت است .فضا نسبت به قبل متفاوت بود و برخی طرحها نیز زیبایی
خوبی به شهر بخشــیده بودند و اثرگذاری خوبی نیز داشتند اما باید
بررســی و مطالعه بیشازپیش صورت میگرفت و کارها موفقتر انجام
میشد .به نظر من پیمانکاران زیباسازی در شهر همدان تخصص کافی
در ســاخت را دارند امــا در ایده پردازی و طرح باید با مشــاهده آثار
قضاوت کرد.
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جای طرح خوب
در المانهای
نوروزی همدان
خالی است

اميدواري سرپرست هيات سهگانه به كسب سهمیه المپيك ريو؛
ابتدا درخصوص مســابقات قهرماني كشور
كه اخیرا ً در جزيره قشم برگزار شد ،صحبت
ميكنيد؟ این مسابقات از تاریخ  26تا  28بهمنماه در جزیره قشم
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برگزار شد که ورزشكاران در ردههای سنی نوجوانان،
امید و بزرگساالن به رقابت پرداختند .در این دوره از
مســابقات  128ورزشکار از  24استان حضور داشتند
که از همدان ،تیمی  5نفره متشکل از  3ورزشکار ،یک
مربی و بنده بهعنوان سرپرست در آن حضور داشتيم.

محمودي:سهگانههمدان
در سطح ملي و فراملي پرآوازه است

گويا نتايج كسب شده هم رضايتبخش بوده
است؟

سه گانه

02

مسابقات در  3روز برگزار شــد که بعد از پذیرش در
روز نخست و شناسایی و توضیحاتی پیرامون چگونگی
برگزاری رقابتها ،ورزشكاران در روزهاي دوم و سوم به
رقابت پرداختند که در رده سني بزرگساالن ،سلمان
تیموری برای چهارمین ســال متوالی موفق به کسب
عنوان قهرمانی شد .بهجز اين ورزشكار باتجربه که از
آمادگی الزم برخوردار بود سایر شرکتکنندگان بیشتر
کســب تجربه کردند تا در رقابتهــای بعدی بتوانند
موفقتر عمل كنند .البته از کمبود تجهیزات الزم جهت
تمرین و به خصوص دوچرخه نباید چشمپوشی کرد
که نقش اساسي در آمادهسازي ورزشکار دارد.

به تجهيــزات اين ورزش اشــاره كرديد.
درخصــوص امكانات و تجهيزات ســهگانه
صحبت ميكنيد؟

03
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پس در اين زمينه مشكل داريد؟
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چند سالی است که بيشتر ورزشــکاران این رشته با
محدودیت در داشتن پیست دوچرخه ،دو و استخر شنا
مواجه هستند که با توجه به هزینهبر بودن برنامههای
تمرینــی ،امکان فراهم آوری محیطی مناســب برای
تمرین کمی دشــوار اســت .عالوه بر اين باید هزینه
باالی خرید دوچرخههای حرفهای را هم به موارد فوق
اضافه كنيم ،از طرفی شاهدیم که در چند سال اخیر با
رشد تکنولوژی ،شاهد ورود دوچرخههایی حرفهایتر و
گرانتر هستیم که اين وسيله نقش مکمل در موفقیت
سهگانه را ایفا میکند.

05

ورزش سهگانه رشته جدیدی است که از سال  85در
ایران و در قالب انجمن ،ورزشــکارانی را به خود جلب
کرد که با تبدیل شــدن آن به فدراسیون ورزشكاران
عم ً
ال به صورت حرفهای به فعالیت پرداختند .در اين
ورزش ،فرد باید آمادگی باالیی در  3رشــته ترکیبی
دو ،دوچرخه و شــنا داشته باشد که حفظ و به دست
آوردن این آمادگی نیاز به تمرینات شدید و البته تغذیه
و آرامــش دارد که به هر حال فراهــم آوردن آن کار
مشکلی است .امیدواریم با مساعدت فدراسیون و اداره
کل ورزش و جوانان به این امر دست یابیم .درخصوص
تجهیزات هم که ورزشــكاران بهتر و بيشتر به مسائل
واقف هستند.

حرف پاياني؟

بايد ضمن تقدیر و تشــکر از مســئوالن
قبلــي هیات ،به این نکته اشــاره کنم که
هیات ســهگانه اســتان به هــر دلیل در
چند ســال اخیر فعالیت کمتری داشــته
و اگر هــم موفقيتي در ورزشــکاران این
رشــته شــاهد بودیم خودجــوش بوده و
متأسفانه فعاالن این رشــته به هر دلیلی
متفرق شدند که سعی ما بر این است که
مجددا ً ضمن اســتعدادیابی ،آنها را گرد
هم آورده و بتوانیم در مســابقات ردههای
مختلف حضور تیمی را تجربه كنيم.
بايد از حضور بانوان در مســابقات دوگانه هم
بهرهمند شويم تا نام همدان با حضور در سطح
ملی و بینالمللی همچنان پرآوازه باشد .اين
موضــوع را هم تأکید ميكنم كه مســابقات
قهرمانی آسیا در ژاپن پیشروست.
امیدواريم با درخشــش ســلمان تیموری
بتوانیــم ســهمیه المپيــك  2016ریو را
كسب كنيم و تا در ســالهای بعد عالوه
بر تک ســتارهای کــه داریم نســبت به
شکوفايی سایر مستعدین قهرمانی تالشی
وافر داشته باشیم.

رشته ورزشی سهگانه در سالهاي اخير موفقيتهاي زيادي كسب كرده
و بیتردید اين رشــته با وجود اینکه مثل برخي ورزشها چون فوتبال
و كشــتي نامآشنا نيست اما عناوين خوبي در ويترين افتخارات ورزش
همدان جاي داده است.
اين ورزش به لطف موفقيتهاي سلمان تيموري يكي از آوازههاي ورزش
همدان در سالهای اخير عناوين ارزندهاي كسب كرده كه در اين عرصه
بیشک حمايتهاي مسووالن نيز بیتأثیر نبوده است.
سیدناصر محمودي كه چند ماهي است به عنوان سرپرست هيات ورزشي
سهگانه همدان انتخاب شده سخت در تالش است تا روند موفقيتهاي
اين ورزش سنگين تداوم داشته باشد .متن گفتوگو با سرپرست هيات
ورزشي سهگانه در ذيل از ذهنتان ميگذرد:

بازگشت پاس به تهران

پس از انتقال موفق پاس به همدان و کسب عناوین متعدد قهرمانی (جام سه جانبه سرداران)،
حسابی حسادت پیشکسوتان این تیم و البته یک بانک متمول نظامی را برانگیخته و در جهت
اســتفاده از افتخارات  8ساله پاس در صدد انتقال پاس به تهران هستند که از قضا مدیریت
ارشد اســتان نیز در راستای حمایت خودش از دیگر رشتههای ورزشی و توجه میلیاردی به
آنها ،با این انتقال موافقت کرده است و پاس به زودی به خانه قبلی خود ،دستگردی تهران
انتقال خواهد یافت.

صعود الوند به لیگ دسته یک

امام(ره) ،توسعه اصولی کشتی در همدان ،حضور  5کشتیگیر در بین اعزامیهای المپیک ریو
و ...اشاره کرد.

صف کشیدن تیمهای فوتبالی برای انتقال به همدان

پس از انتقال موفق پاس به همدان ،ده تیم لیگ برتری کشور ،اعم از تراکتورسازی ،سپاهان،
فوالد خوزستان ،ذوبآهن ،پرسپولیس ،سایپا ،استقالل ،ملوان و ...برای انتقال به استان همدان
درخواســت دادهاند .این تیمها برای کسب تجربه و استفاده از دانش همدانیها در تیم داری
ن تیمها به همدان شدهاند .البته مدیریت ارشد استان که سابقه حمایتهای
حاضر به انتقال ای 
بینظیری را از ورزش اســتان در کارنامه دارد ،بر آن شــده است تا این تیمهای قدرتمند را
پذیرفته و آنها را در بین شهرستانهای خودش تقسیم کند.
گویا مقرر شــده است تا پرسپولیس به مریانج ،اســتقالل به نهاوند ،تراکتورسازی به مالیر،
سپاهان به تویســرکان ،ذوبآهن به رزن ،سایپا به کبودرآهنگ ،فوالد به اسدآباد و ملوان به
بهار انتقال پیدا کنند.

الوند همدان تنها برند بومی فوتبال استان با حضور قدرتمند خودش در لیگ دسته دوم باعث
شد تا به لیگ دسته اول باشگاههای کشور صعود کند .انتشار شایعاتی که خبر از سقوط این
تیم به لیگ دسته دوم داده بود واقعیت ندارد زیرا کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال کشور
به اشــتباه جدول مسابقات را وارونه به چاپ رســانده و این نشانگر این است که اگر جدول
برعکس شود این الوند همدان است که قهرمانی و صعود خود را مسجل میکند.

الگوبرداری استانها از شورای ورزش و رسانه همدان

پس از حضور پایدار تیمهای بســکتبال ،والیبال ،هاکی ،فوتبال ،فوتسال ،کشتی و ...در لیگ
برتر کشور ،مدیریت ارشد استان بر این شد تا حمایتها میلیاردی خودش از ورزش را به دیگر
رشــتهها اختصاص دهد و در اولین گام درصدد این است تا  100تیم لیگ برتری را در همه
رشتهها راهی لیگهای معتبر ورزشی کند.

کسب رتبه نخست انجمن ورزشی نویسان همدان در کشور

حضور  100تیم از همدان
در لیگهای برتر کشور

8مسابقه جهانی هاکی در همدان

کشتی همدان ،برترین هیئت کشور

هیئت کشــتی همدان با توجه به پشتوانه سازی خوب و استفاده از مربیان با دانش در چند
سال اخیر برای دهمین سال پیاپی بهعنوان هیئت برتر کشور انتخاب شده است .از افتخارات
هیئت کشــتی همدان میتوان به معرفی سالیانه  20ورزشکار نخبه به تیمهای ملی ،کسب
عناوین متعدد قهرمانی در لیگ و قهرمانی کشــور ،حضور موفق در جامهای تختی و یادگار

استخرهای شنا به روی هیئت شنا باز خواهد شد

باالخره قرار است یک استخر هم که شده برای نمونه به هیئت شنا واگذار شود تا این هیئت
بینوا نیز دارای امکانات سختافزاری اختصاصی شود .البته در این میان هیئت نجاتغریق و
غواصی بسیار ناراحت است که چرا باید یکی از استخرهای زیرمجموعه آن به هیئت دیگری
واگذار شود.
گفتنی اســت که استخرهای اســتان همدان در یک اقدام مشخص همگی در اختیار هیئت
نجاتغریق بوده و هیئت شنا سرش بیکاله مانده و گویا دستگاه ورزش استان نیز برنامه دارد
تا دیگر هیچ استخری را به بخش خصوصی واگذار نکند و به جای پر کردن جیب آقایان که به
اسم بخش خصوصی پول خوبی کسب میکنند و اجاره بهای کمی پرداخت میکنند ،هزینه
واقعی آن به حساب خزانه این ادارهکل وارد شود.
در پایان باید بگوییم در این مطلب سعی شده است مشکالتی را که در ورزش استان به چشم
میخورد با چاشــنی طنز و همان دروغ سیزده به رشته تحریر درآوریم و پیشاپیش به اطالع
میرسانیم که کلیه مطالب وجه طنز دارد و نگارنده قصد توهین و اهانت به کسی را نداشته
است .امیدواریم با درک کامل مطلب نسبت به برطرف کردن آن تالش و کوشش شود.

مجتبی دی آبادی

بازگشت

پاس
بزرگ
به تهران

شماره 3نوروز 1395

همدان میزبان المپیک 2024

پس از ساخت دهکده المپیک همدان در مجاورت فرودگاه این شهر ،شورای المپیک دنیا راسا
از مدیران ورزش کشور برای قبول این میزبانی درخواست کرده است که مدیران ارشد ورزش
کشــور نیز نسبت به ســاخت این دهکده المپیک مدرن در همدان به این درخواست جواب
مثبت داده و همدان میزبان مسابقات المپیک و پاراالمپیک  2024شده است .البته شایعات
منتشر شــده در خصوص فروش مزایدهای آهن آالت و میلگردهای این دهکده کذب بوده و
روند ساختوساز این دهکده تا قبل از المپیک  2020به اتمام خواهد رسید.

طی مراســمی که در پایتخت برگزار شد از زحمات یکساله انجمن ورزشی نویسان همدان
مبنی بر رفع مشکالت خبرنگاران و حمایت از آنان بهخصوص در برابر بعضی از مدیران ،رفع
مشکل مالی و معیشتی ،ایجاد رفاه و آسایش و صد البته کسب نتایج درخشان با تیم فوتبال و
فوتسال خود در مسابقات متعدد از جمله شیرینسو و نهاوند ،تجلیل به عمل آمد.
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هیئترئیسه فدراسیون جهانی هاکی ،با میزبانی استان همدان برای برگزاری هاکی روی چمن
موافقت کرده و علت آن را هم چمن مصنوعی فوقالعاده این شــهر دانسته است که سالیان
متوالی میزبان ورزشــکاران بوده است و در حاشیه این مسابقات نیز فدراسیون جهانی هاکی
برگزاری کارگاهی از تکنولوژی ســاخت و البته نحوه ماست مالی کردن سوخته شدن چمن
مصنوعی این زمین ،برای روسای فدراسیونهای هاکی دنیا برگزار میکند.

ادارات کل ورزش و جوانان استانهای کشور طی درخواستی از مدیرکل ورزش و جوانان استان
همدان خواســتار الگوبرداری از شورای ورزش و رسانه این استان شده است .شورای ورزش و
رسانه استان بهقدری در ورزش همدان تأثیر مثبت داشته است که دیگر استانها را به داشتن
این شورا مجاب کرده است .یکی از نکات بارز عملکرد این شورا را میتوان به ارائه گزارش کار
مدیرکل در آن اشاره کرد که همین موجب شکوفا شدن ورزش در این شورا میشود.

هســتند که دوباره جشنواره فیلم کودک و نوجوان را میزبانی
کنند.
نیکبخت در طول دو ســال اخیر تالش کــرد که با دعوت از
مســئوالن و دولتمــردان به همدان و معرفــی ظرفیتهای
بیشمار اما مغفول این استان ،مشکالت و کاستیها را پیش
روی آنها قرار دهد تا بلکه توجه مسئوالن کشور را به استان
همدان که شاید در طول سالهای اخیر کمرنگ بوده به استان
جلب کند و بتواند اقتصاد همدان را که دوای درد بســیاری از
مشکالت است ،ترمیم کند.
پس از گذشت دو ســال و چهار ماه از مسئولیت محمدناصر
نیکبخت به عنوان اســتاندار همدان و فــراز و فرودهایی که
استان با حضور او شاهد بوده و با وجود اینکه بر اساس دیدگاه
برخی کارشناســان و رســانهها ،توان و تالش نیکبخت برای
بهبود وضعیت اســتان در بخشهای مختلف ،چندان اثرگذار
و یا ملموس نبوده اســت ،حاال تیم دولت یازدهم در همدان
به ریاست استاندار به استقبال ســال  95میرود و در انتظار
این است که بتواند پرونده بسیاری از مشکالتی را که در طول
این دو سال به دلیل تنگنای اقتصادی و تحریمهای بیرحمانه
رفع نشده بود ،ببندد و کارنامه قابل قبولی را از خود در تاریخ
سیاسی همدان به ثبت برساند.
محمدناصر نیکبخت در واپســین روزهای سال در جلسات
مختلف ،مســئولیت و مدیریت گوشــه گوشــه اســتان و
میزبانی شایسته و درخور شــأن از مسافران و گردشگران
را بــه مدیرانش واگذار میکند و تأکید دارد که فرمانداران،
معاونانشان و مدیران دستگاههای خدمات رسان در همدان
بماننــد و بهطور جدی و دقیق بر امور رســیدگی و نظارت
کننــد؛ هرچند به گفته خود تمام مســائل و اتفاقات را در
اســتان پیگیری میکند اما به دنبال این است که همدان
را در نــوروز  95با خاطرات خوش در اذهان گردشــگران
ثبت کند.
ماهنامه "اکباتان" بهرسم شوخطبعی رسانهها در آستانه نوروز،
مدیر ارشد استان را مورد هدف قرار داد و خداحافظی نوروزانه
محمدناصر نیکبخت با همدان برای گذران تعطیالت عید به
سوژه دروغ  13تبدیل شد .استاندار همدان در روزهای پایانی
ســال پس از واگذاری امور به مدیران به دنبال این است که با
خیالی آسوده با همدان خداحافظی و تعطیالت نوروز را در کنار
خانوادهاش سپری کند و با توان مضاعف ،خود را برای سال 95
و برنامههای پیش روی آن آماده کند.

داغــا داغ

استاندار همدان ،همدانی نیست اما به واسطه حضور چندساله
در این اســتان امروز خود را به نوعــی همدانی میداند و اگر
دورنمایی به ســخنانش در محافل و مجامع مختلف داشــته
باشــیم ،میتوانیم به تعصب لســانی و یا شاید ذاتی او به این
استان پی ببریم.
محمدناصر نیکبخت پس از چند ســال حضــور در همدان
بهعنوان معاون علیاصغر زبردســت استاندار دولت هشتم و
همچنین معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بهروز مرادی
اســتاندار وقت دولت نهم ،با پایان دوره اول ریاست جمهوری
دولت احمدینژاد و معارفه اســتاندار جدید از همدان رفت و
پس از چهار سال اینبار بهعنوان استاندار دولت تدبیر و امید
به استان بازگشت.
حکــم انتصاب نیکبخــت به عنوان اســتاندار همدان پس از
ســه ماه از آغاز به کار دولت جدید ،در هشــتم آبان ماه سال
 1392به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیئتوزیران ابالغ
و با برگزاری مراســم تودیع علیمحمد آزاد اســتاندار سابق،
محمدناصر نیکبخت به عنوان استاندار جدید به مردم استان
همدان معرفی شد.
نیکبخــت با ورود خود به همــدان از همان ابتدا اولویت خود
را بر اساس سیاســتهای دولت و ریاست جمهوری بر محور
رونق اقتصاد ،بهبود معیشــت مردم و توسعه اقتصادی استان
در بخشهای مختلف قرار داد و در طول دو ســال گذشــته
بهراحتی با مرور ســخنان او میتوان بــه این موضوع پی برد
که اقتصاد از دیگر اولویتها در ذهن نیکبخت پیشی گرفته و
در خط مقدم برنامههای او قد علم کرده است؛ چهبسا با توجه
به پیشــینه محمدناصر نیکبخت به عنوان مدیرکل اقتصادی
استان هرمزگان و تهران توجه به این حوزه طبیعی و منطقی
به نظر میرسد.
با وجود تحریمهای ســخت و وضعیت بحرانی اقتصاد در دو
سال اخیر که از سوی اســتاندار همدان بهطور مکرر شنیده
میشود و یکی از دالیل کندی حرکت توسعه به شمار میرود،
تالشهایی با محوریت توســعه اقتصادی در اســتان از سوی
اســتاندار انجام شده اســت؛ هرچند ثمر بخشیدن آن نیاز به
گذر زمان دارد و به گفته برخی صاحبنظران نتایج بخشــی
از فعالیتها چندان ملموس نبوده اما با توجه به تأکید رئیس
دولت یازدهم بر سرمایهگذاری ،اقداماتی نیز در استان همدان
بهویژه در سال گذشته صورت گرفت و باید منتظر بود تا نتایج
آن به مرور زمان رخ نشان دهد.

از جملــه مباحثی که از ابتدای حضور نیکبخت در همدان از
دغدغههای اصلی او به شــمار میرفــت و بارها در قالب تیتر
رســانهها به کلماتی نامآشنا برای اقشار مختلف مردم تبدیل
شده بود ،احیای  600واحد تعطیلشده به دلیل معوقات مالی
و نداشتن سرمایه در گردش بود که از گذشته برای استان به
یادگار مانده بود و نیکبخت با پافشاری و تأکیدات جدی خود
به بانکها و دستگاههای مرتبط ،موجبات احیای بیش از 300
واحد را فراهم کرد و با وجود کارشکنیها و ناهماهنگیهایی که
ایجاد شد ،تالش قابلتوجهی در این زمینه صورت گرفت و بر
اساس گفته استاندار و آمار ارائهشده از سوی تأمین اجتماعی،
ماهانه یک هزار نفر وارد چرخه اشتغال شدند.
برگــزاری همایش بینالمللی ســرمایهگذاری و حضور جمع
قابلتوجهی از سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این همایش
شــاید یکی از بزرگترین رویدادهایی بود که پای وزیر کشور،
وزیر اطالعات ،رئیس بانک مرکزی و دیگر مسئوالن بلندپایه
را به همدان باز کرد و فرصتهایی برای انعقاد تفاهمنامههای
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف فراهم شد و هرچند تعداد
طرحهایی که در این همایش مورد موافقت قرار گرفت بهندرت
نتیجهبخش بود اما تا اندازهای توانســت نوع نگاه به همدان و
تفکر مردم این استان به سرمایهگذاری را تغییر دهد.
یکــی دیگر از مهمترین اولویتهــای محمدناصر نیکبخت و
کلماتی که بارها به گوش مردم رسیده است ،زدودن گردوغبار
از چهره گردشــگری و جان تازه بخشــیدن به ظرفیتهای
بیشــمار تاریخی ،فرهنگی و تفریحی استان همدان بوده و
با وجود اینکه شــاید از تعدد به کار بردن کلمات تأکیدی در
زمینه گردشگری و محوریت آن بهعنوان مهمترین رکن توسعه
استان از زبان اســتاندار در طول مدت اخیر ،کاسته شده اما
هنوز هم نیکبخت ،محور توسعه استان همدان را گردشگری
میداند و در این راســتا طرحهایی نیز در قالب سرمایهگذاری
کمی تا قسمتی به نتیجه رسیده و کلنگ چند هتل به زمین
زده شده است.
دیگر اتفاق خوشــی که تا حدی توانست موجبات خرسندی
فرهنگ دوستان همدانی را فراهم کند ،تقسیم جشنواره فیلم
کودک و نوجــوان بین اصفهان و همدان بود و با وجود موانع
بســیار و سرسختی اصفهان برای بخشــیدن جشنواره فیلم
نوجوان ،استاندار همدان با پیگیریهای خود توانست جشنواره
فیلم کودک و نوجوان را البته نصفه و نیمه به استان بازگرداند
و دوباره هنرمنــدان همدانی به تکاپو افتادند و به امید روزی

فرشته اکبری

خداحافظی استاندار با همدان!
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مدیرکل امور مالیاتی استان همدان:

اطالعات بانکی مردم از سال  95رصد میشود
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مالیات معامله و یا معادلهای است که از مردم شروع میشود و بنا بر
تعاریف موجود ،نتیجه این معادله نیز به مردم باز میگردد.
به گزارش "اکباتان" ،بنا بر تعاریفی که از مالیات وجود دارد ،میتوان
آن را هزینهای اجتماعی دانســت که تمام اقشــار جامعه موظف به
پرداخت آن در راســتای بهرهوری از امکانات و منابع کشور هستند
و اگر این معادله از ابتدا بهخوبی برای مردم تجزیهوتحلیل میشود،
میتواند موجبات بخشی از رشد و توسعه کشور را فراهم آورد.
مردم باید آگاه باشــند که با پرداخت مالیات که البته بخشی از آن با
خدمات دولت به آنها باز میگردد ،میتوانند زمینه رشد خدمات و
افزایش امکانات و منابع را فراهم کنند که رسیدن به این مقصود به
همت دولت و تالش دولتمردان برای بهبود شرایط معیشتی مردم بر
میگردد و بهنوعی میتوان گفت با بهبود شــرایط اقتصادی و ایجاد
اشتغال میتوان میزان وصول درآمد مالیاتی را افزایش داد.
با توجه به اینکه اشــخاص حقیقی و حقوقی هرساله باید اظهارنامه
مالیاتی تکمیل کنند" ،مالیات" واژهای نامآشنا است و اقشار مختلف
مردم به هر شکل با مالیات سروکار دارند.
با نزدیک شــدن به ایام پایانی ســال ،نوبت بهحساب و کتاب درآمد
مالیاتی استانها میرسد و در واپسین روزهای سال باید میزان درآمد
عمومی هر استان مشــخص و به خزانه دولت واریز شود" ،اکباتان"
شنوای سخنان مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در رابطه با روند
وصول مالیات و فرهنگ مالیاتی در استان بود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان در ابتدای سخنان خود به ارائه
گزارش عملکردی از تالش این اداره کل برای تسهیل شرایط وصول
مالیات و اجرای طرح جامع مالیاتی از ســال  1391تا امسال سخن
گفت.
محمد خلیفه بابیان اینکه از خردادماه سال  1391تا به امروز یکی از
اولویتهای ما وصول مالیات بوده است ،اظهار داشت :مالیات تأمین
بخشی از هزینههای دولت در بخش جاری و سرمایهای است.
وی افــزود :ما بــرای اینکه بتوانیم به رویکــرد وصول مالیات قوت
ببخشــیم در ابتدای امر سهمیه را بر اساس ادارات جزء تقسیم و بر
اساس شاخصها و معیارها اقدام به جداسازی معاونت ارزشافزوده،
تکلیفی و حقوقی کردیم.
خلیفه بابیان اینکه بر اساس معیارهای سنجشی ،عملکرد معاونتها
هر  10روز یکبار ارزیابی میشد ،خاطرنشان کرد :هر ماه یکبار به هر
بخش بر مبنای میزان موفقیت پاداشهایی اختصاص مییافت که در
نظر گرفتن پاداش هم بر تالش افراد برای عملکرد بهتر و هم بر وصول
اهداف در نظر گرفتهشده اداره کل امور مالیاتی استان تأثیرگذار بود.
وی با اشــاره به آمادگی تهران ،اصفهان و کرمانشاه در سال  91برای
اجرای طرح جامع مالیاتی ،اظهار داشــت :پس از این سه استان ،با
توجه به سابقه من در امور مالیاتی و همکاری با شرکتهایی در کانادا
و فرانسه ،با موافقت رئیسکل سازمان امور مالیاتی ،حکم اجرای طرح
جامع مالیاتی در آذرماه سال  92به استان همدان ابالغ و در راستای
سازماندهی امور مالیاتی در استان این طرح آغاز شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه یادآور شد :اولین اقدام
ما در راســتای اجرای این طرح ،تغییرات فیزیکی در ساختمانها و
استانداردســازی فرآیندهای مالیاتی ( )PSDبود که اجرای مرحله
اول این طرح از دیگر شهرســتانهای اســتان آغاز و به شهرستان
همدان ختم شد.
وی افزود :ســالن پاســخگویی به مؤدیان یکپارچهسازی و بهصورت
پیشخوان طراحی شد و شــبکههای ارتباطی با مخابرات نیز ارتقاء
یافت و تا امروز بالغبر  98درصد از فیزیک ساختمانها در کل استان
اصالحشده است.

محمد خلیفــه همچنین تصریح کرد :بیش از  80درصد سیســتم
شــبکهای نیز ارتقاء یافته و رســیدگی به امور نیز تحت این شبکه
یکپارچهسازی شده است.
این مقام مســئول بابیان اینکه با پایان این مرحله ،استان همدان
وارد اجرای فاز دوم طرح جامع مالیاتی( )DMSشــده اســت،
گفــت :با اجرای ایــن مرحله و مکانیزه شــدن و ایجاد فایلهای
الکترونیکی ،استفاده از سیســتم سنتی و کاغذ بهتدریج کمرنگ
و پروندههــای مالیاتی بهصورت الکترونیکی و اســکن شــده در
شبکه مورد رســیدگی قرار میگیرد که هم باعث سهولت در کار
کارشناســان و کارکنان امور مالیاتی استان میشود و هم پس از
تکمیــل طرح ،مردم میتوانند با مراجعه به ســامانه ،اطالعات را
دریافت و مشاهده کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد :سیستم ( )ITSطرح جامع مالیاتی نیز
در برخی بخشها آغاز و اجرایی شده و جمعآوری اطالعات درآمدی و
انجام خرید در دستگاههای دولتی وارد این سامانه میشود.
خلیفه همچنین تصریح کرد :تمام اطالعات مالی و بانکی شــخصی
مردم از ســال آینده بهطور دقیق از سوی این سامانه رصد میشود و
میزان عایدی و انتقال وجه نیز ثبت میشود.
وی بابیان اینکه در مواردی همچون خرید امالک و تقســیم ارث و
غیره ،در صورت لزوم پرســشها و توضیحاتی از مردم انجام خواهد
شد ،گفت :در این ســامانه برنامه بهگونهای است که باید بدانیم که
افراد نسبت به فعالیت اقتصادی خود چه میزان درآمد کسب کردهاند
و عایدی داشتهاند تا بتوان مالیات را بهتدریج شفافتر انجام داد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان با اشاره به اینکه در کنار طرح
جامع مالیاتی ،از سال  92تمرکز زدایی در بخش افزوده در استان آغاز
شد ،خاطرنشان کرد :برحسب تعداد پرونده و وضعیت شهرستانها،
نیروی انسانی بخش ارزشافزوده تقسیم شد و در مالیر ممیز تعریف
شد و در برخی شهرستانها همچون تویسرکان و نهاوند سرممیزی
ایجاد شــد که مشتمل بر ســر ممیز و دو یا سه کمک ممیز و دو یا
سه ممیز است.
وی در ادامه یادآور شــد :درمجموع میتــوان گفت که پروندههای
مالیات بر ارزشافزوده شهرستانهای اسدآباد ،بهار ،تویسرکان ،نهاوند
و کبودرآهنگ از همدان منتقل شده و تنها پروندههای رزن و فامنین
هنوز منتقل نشده است.
محمد خلیفه بابیان اینکه با تمرکز زدایی و انتقال پروندهها ،دسترسی
مؤدیان به پروندهها تسهیل شــد ،خاطرنشان کرد :بازدید و بررسی
واحدهای مکلف به پرداخت مالیات بر ارزشافزوده نیز در شهرستانها
بهراحتی انجام میشود و نیازی به اعزام نیروی انسانی از مرکز استان
به شهرستانها نیست.
وی افزود :هنگام ورود من به استان در سال  91میزان وصول درآمد
مالیاتی استان همدان بالغبر  110میلیارد تومان بود اما امسال توقع ما
 420میلیارد تومان بود که البته به  380میلیارد تومان کاهش یافت.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان بابیان اینکه در صورت فراهم
نبودن شــرایط ،وصول به این میزان درآمد محقق نمیشد ،گفت :با
اضافه شدن نیروهای انسانی جدید و آموزش آنها ،برنامهریزی این
اداره کل بــر این اســت که بهتدریج تمام طرحهــا را در قالب طرح
( )ITSبررسی کند.
وی همچنین خاطرنشــان کرد :در نظر داریــم که بهزودی برقراری
ارتباط این سامانه با سامانه خرید و فروش هموارتر و اسکن پروندهها
نیز بهصورت الکترونیکی انجام و بررسی شود.
خلیفه ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح جامع مالیاتی و پیگیری
برنامههای در نظر گرفته شده ،اداره کل امور مالیاتی بتواند به رشد و

شکوفایی برسد.
وی بابیان اینکه نزدیک به  200نفر نیروی
انسانی از ســال  92به تعداد نیروهای امور
مالیاتی اســتان همدان اضافه شده ،اظهار
داشت :نزدیک به  600نیروی انسانی در این
اداره کل مشغول به کار هستند.
این مقام مســئول با اشــاره به تحقق 90
درصدی درآمد مالیاتی استان تا به امروز خبر
داد و افزود :امید میرود که با هماهنگیهای
صورت گرفته به تمام درآمد پیش بینی شده
دسترسی پیدا کنیم تا بخشی از هزینههای
دولت را که بر اســتان تکلیف شده ،تأمین
شود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان بابیان
اینکه در سال گذشته میزان درآمد مالیاتی
اســتان را  275میلیارد تومان عنوان کرد و
گفت 99 :درصد درآمد مالیاتی اســتان در
ســال گذشته محقق شد که در سال جاری
 28درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد :در سال جاری میزان افزایش
مالیات مســتقیم  27درصــد و مالیات بر
ارزشافزوده  32درصد بوده است.
خلیفه یادآور شد :درآمد عمومی استان نیز
در سال جاری  52درصد افزایش یافته است.
وی پیشبینی کرد که میزان درآمد مالیاتی
اســتان در سال آینده نسبت به سال جاری
 25درصد افزایش یابد.
این مقام مســئول بابیان اینکه بخشــی از
وصولــی مالیات بر ارزشافزوده بهحســاب
شهرداریها واریز میشود ،خاطرنشان کرد:
اگر شــهرداری بتواند یک خیابان ،میدان یا
پارک را با عنوان "مالیات" نامگذاری کند و
به مردم بگوید که بخشی از درآمد مالیاتی به
شهرداری پرداخت میشود ،نمود عینی دارد
و در بخش عمرانی شهر نیز هزینه میشود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان گفت:
شــهرداریها میتوانند در افزایش ســطح
فرهنگ مالیاتی در استان اثرگذار باشند و با
عملکرد خود در این زمینه ،انگیزه مردم برای
پرداخت مالیات را افزایش دهند.
وی با اشــاره به همکاری رسانهها در ترویج
فرهنــگ مالیاتی در اســتان ،یادآور شــد:
رسانههای مجازی ،مکتوب و صداوسیما در
طول سال عملکرد خوبی در اطالعرسانی به
مردم در خصوص پرداخت مالیات دارند.
محمد خلیفه بابیان اینکه اشخاص حقیقی
در خردادماه و اشــخاص حقوقی در تیرماه،
اظهارنامــه مالیاتــی تکمیــل میکننــد،
گفــت :ســامانه  169بهصــورت مکــرر و
صورتوضعیتهای ارائهشــده در هر فصل
میتواند در جمــعآوری اطالعات و تکمیل
مستندات مالیاتی استان اثرگذار باشد.

تمــام اطالعات مالی
و بانکــی شــخصی
مردم از سال آینده
بهطــور دقیــق از
ســوی این ســامانه
رصــد میشــود و
میــزان عایــدی و
انتقــال وجــه نیــز
ثبت میشود

هــر ایرانــی هفت
درصــد مالیــات
پرداخــت میکنــد
و همــکاری مــردم
همدان در پرداخت
مالیــات کمتــر از
نیمــی از میانگیــن
کشوری است

اگــر شــهرداری
بتوانــد یک خیابان،
میــدان یا پــارک را
با عنــوان "مالیات"
نامگــذاری کنــد و
بــه مــردم بگویــد
کــه بخشــی از
درآمــد مالیاتــی به
شهرداری پرداخت
میشود ،نمود عینی
دارد و در بخــش
عمرانــی شــهر نیز
هزینه میشود

وی با اشاره به افزایش همکاری مردم در پرداخت
مالیات ،خاطرنشان کرد :با ارتقاء سیستم پرداخت
مالیات ،همکاری مردم نیز بیش از گذشــته است
و با پرداخت الکترونیکــی ،درصد همکاری مردم
افزایش یافت.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان تأکید کرد:
هرچه شــرایط برای پرداخت مالیات برای مردم
تسهیل شــود ،به نفع سازمان امور مالیاتی کشور
خواهد بود.
خلیفه با اشــاره به عملکرد امور مالیاتی استان در
بخش جرائم مالیاتی ،اظهار داشــت :در شرایطی
که به دلیل وضعیتهــای بحرانی مالی و دالیلی
از این قبیل ،در پرداخت مالیات تأخیر ایجاد شود،
حداکثر همکاری انجام میشود.
وی افزود :در صورت مشاهده تخلف ،فرار مالیاتی
و به تأخیر انداختن پرداخــت مالیات برای بهره
شخصی ،برخوردهای الزم انجام و پیگیری از سوی
مراجع قضایی دنبال خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت :برخورد
با متخلفان مالیاتی بهصورت بســتن حسابهای
بانکی ،ممنوعالخروج کردن افراد از کشور و توقیف
اموال و در برخی موارد برخوردهایی ســنگینتر
صورت میگیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد :ماهیانه بین  20تا
 30پرونده تخلف مالیاتی بررسی میشود.
خلیفه با اشاره به تعداد پرداختکنندگان مالیات
در اســتان همدان ،بیان کرد :در بخش اشخاص
حقیقی نزدیک به  160هــزار پرونده و در بخش
اشــخاص حقوقی  12هزار پرونده در اســتان در
جریان است.
وی ادامه داد :اشــخاص حقیقی باید در خردادماه
اظهارنامه مالیاتی تکمیل کنند که توصیه میشود
تا پایان امسال وضعیت مالی خود را بررسی کنند.
خلیفه گفت :اشخاص حقوقی همکاری خوبی در
پرداخت مالیات دارند و منضبطتر و دقیقتر عمل
میکنند.
وی ســهم پرداخــت مالیات اســتان همدان در
کشــور  6/0درصد عنوان کرد و افزود :هر ایرانی
هفت درصــد مالیات پرداخت میکند و همکاری
مردم همدان در پرداخت مالیات کمتر از نیمی از
میانگین کشوری است.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان تأکید کرد:
هرچه به دولت کمک کنیم بــه عمران و آبادانی
شهر و منطقه خود کمک کردهایم.
وی در پایان بابیان اینکه در پرداخت مالیات ،اعتماد
در سرلوحه کار قرار بگیرد ،یادآور شد :تقاضای ما
این است که آنچه میزان درآمد است با استفاده از
ابزارهایی که در صندوقهای فروش برای سنجش
مالیات در نظر گرفتهشده و همچنین ارائه صورت
فصلها به اداره کل امور مالیاتی اســتان میتواند
به شفافیت در عملکرد کمک کند تا دولت نیز از
درآمد خوبی بهرهمند شود.

خواب

میشه شی؟
ماخام شی کنم مگه؟
دیه بسه هر چی شب عیدی درودم!

علی ثقفی

سال هستند و قبل از مسافرت ،خرید اغلب احتیاجات خود مخصوصا
در ایام نوروز پوشاک نو را به مقصد سفر موکول میکنند که این مساله
نقش بســزایی در فروش بازارهای شهرهای مقصد سفرهای نوروزی
دارد .در همدان اما این فرهنگ ابدا جا نیافتاده است! بازار همدان در
ایام نوروز در خاموشــی مطلق به سر میبرد؛ بازاریان همدان در ایام
قبل از نوروز درآمد مورد نظر خود را کسب و اغلب برای نوروز کرکره
را پائین کشیده و برنامه ریزی میکنند تا بخشی از مبالغ اندوخته را
در ســایر شهرهای کشور یا حتی کشــورهای دیگر هزینه کرده و به
تفریح بپردازند.
ایــن اتفاق یعنی مرگ اقتصادی! فرهنگ عامیانه بازاریان همدان که
با الفاظ "میشــه شی؟ ماخام شــی کنم مگه؟ دیه بسه هر چی شب
عیدی درودم!" عجین شده ،موجب آسیبرسانی به اقتصادی استان
میشود و هیچ نهادی نیز متاسانه برنامهای برای فرهنگسازی در این
زمینه ندارد.
به عنوان مثال یکی از جاذبه های گردشگری شهرهای قدیمی کشور
مانند اصفهان و همدان ،بازار سنتی است؛ نگارنده پیشنهاد میکند در
روزهای اولیه سال نو سری به بازار سنتی همدان بزنید ،شاید از هر 30
مغازه تنها یک مغازه باز باشد که آن هم فردی تنها و افسرده است که
مکان و محلی برای شادی و در کنار دیگران بودن در ایام نوروز نداشته
و به محل کســب و کارش روی آورده که چهره درهم و عبوس او نیز
هیچ مســافر و خریداری را راضی به حضور در محل کسب و پیشه او
برای پرسیدن قیمت یک کاال نمیکند.
پاساژها و مجتمعهای تجاری مدرن همدان هم خیلی متفاوت نیستند
و اغلب چند مغازه درمیان در ایام نوروز فعال و پاســخگوی مراجعین
هستند! حال اینکه اگر بازاریان همدان اقصادیتر فکر کنند و فرهنگ
الزم در ایــن زمینه را پیدا کنند که فروش ایام نوروز به مســافران و

اندوختن درآمد ناشی از درآمد مسافران که در سایر استانها حاصل
شده ،چقدر در جابهجایی وجوه و کاسته شدن نقدینگی از آن استان و
افزایش آن به استان ما تاثیر گذار است ،قطعا شاهد تعطیلی اینچنینی
بازار همدان به خصوص در ایام اولیه سال نخواهیم بود.
در شهرهایی که مسافرخیز هستند و گردشگری در آنها رونق دارد،
کســبه برنامه ریزی و ایام نوروز را بین همکاران خود تقسیم بندی
میکنند که مثال در فروشــگاهی که اعضای خانواده با هم آن را اداره
مینمایند در چه روزهایی به عنوان مثال کدام یک از برادران در مغازه
باشد و دیگر براداران به دید و بازدید عید بپردازند یا به سفر بروند و این
شیفت بندی را به نحوی انجام میدهند که مغازه برای تمام ساعات
فعالیت روزانه باز باشد؛ حال ساعات روزانه را تقسیم بندی و یا طول
تعطیالت را به صورت روزانه بین هم تعیین شیفت میکنند.
در همدان اما این فرهنگ و این تفکر که جذب درآمد از محل وجوه
مربوط به مسافران که در استانهای دیگر کسب شده ،چقدر میتواند
موثر باشد ،تعریف نشده و کسی هم در پی توجیه این نیست.
مواردی که گفته شده در سفرهای نوروزی برای همه ما همدانیها به
اســتانهای دیگر و شهرهایی چون اصفهان ،شیراز ،تبریز و  ...مشهود
بوده و هست ،اما هنوز هم به این فکر نکردهایم که چقدر کسب درآمد
از مسافران برای استان و شهرمان مفید است!
خوشرویی فروشندگان در استانهای دیگر نیز موردی است که باید
روی فرهنگ برخورد کسبه با گردشگران اندیش ه و برنامهریزی کرد اما
در همدان فرشندگان و کسبه خیلی بر این مساله همت نمیگمارند و
به فروش بیشتر یا کمتر ،آن گونه که باید اهمیت نمیدهند.
مسافران اغلب دست به جیبتر و ولخرج تر از افراد بومی هستند .حتی
همدانیها هم در سفر بهتر از شهر خود خرج میکنند و شاید بتوان بر
این مطلب صحه گذاشت و میزان درآمد حاصل و سود ناشی از فروش

یک مقدار کاالی ثابت به مسافران نسبت به همشهریان بیشتر ،باالتر
و بیدردسرتر است؛ عودت و تعویض کاال ،چانه زنی و  ...به مراتب نزد
گردشگران کمتر اتفاق میافتد.
از آن طرف بازاریان همدان در ایام نوروز وجوه حاصل از درآمد کسب
شده از محل هزینههای هم استانیها را به راحتی در شهرها ،استانها
و کشورهای دیگر خرج کرده و به نوعی میتوان گفت ،وجه نقد درون
استان را به استانها و یا کشورهای دیگر نقل میدهند تا به هر ترتیب
نقدینگی در استان کاهش پیدا کند.
منظور نگارنده هرگز این نیست که بازاریان همدانی نباید به سفرهای
خارج از اســتان بروند ،بلکه منظور این است که مانند دخل و خرج
انسان که باید از تساوی یا افزونگی دخل بر خرج برخوردار باشد ،کسبه
همدان نیز باید میزان درآمد حاصلهشان از سایر استانها یا به عبارت
دیگر  ،بیشتر از چیزی باشد که صرف هزینه سفر و گشت و گذار در
مناطقی غیر از استان همدان مینمایند.
از ســویی دیگر پویایی و زنده بودن بازار در ماندگاری و دوام مســافر
بسیار موثر است؛ این درســت که جاذبههای گردشگری ،تفریحی و
تاریخی عامل اصلی جذب گردشــگر در هر منطق ه است اما همواره
گردشگران عالقه زیادی به بازدید و خرید از بازارهای مناطق مختلف
دارند؛ چرا که سنت ،صنایع دستی و دستاوردهای آن منطقه که نشان
دهنده آئین و سنت خاص آن مکان میباشد ،معموال در بازارها ارائه
میشود.
حال با توجه به همه آنچه گفته شد باید دید راهکار چیست؟
در برخی شــهرهای توریستی از سوی صنوف مختلف به کسبه الزام
میشــود و برنامه داده میشــود که الزاما باید در ایام تعطیالت فعال
باشــند و پاسخگوی مســافران باشــند ،اما در همدان از آنجایی که
برخالف شــعارها خیلی نگاه توســعهای به مبحث گردشگری وجود
ندارد ،صرفا این الزام مشــمول مشاغلی میشود که نیازهای اساسی
مسافران را رفع کند؛ مانند نانواییها ،داروخانهها ،درمانگاهها و مواردی
از این دست
حل این مســاله در همدان و تغییر عملکرد بازاریان همدان نسبت به
این مقوله مستلزم فرهنگ ســازی اساسی و در نهایت تغییر نگرش
آنها به مبحث بازار نوروزی بعد از نوروز و ایام تعطیالت رسمی است.
امیدواریــم مســئولین و متولیان امر از جمله کارگروه گردشــگری
استانداری به جای پشت میزنشینی و مصوبات بیاثر ،برنامههای مدون
برای حل مشکالت اینچنینی که ریشه در فرهنگ جامعه دارد تنظیم
کرده و پیگیر رفع آن در ســطح جوامع هدف یعنی بازاریان استان
همدان باشند.
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فرهنگ اقتصادی

کهــن دیار ایران زمیــن ،پایتخت تاریخ و تمدن ،ســرزمین الوند و
نخســتین پایتخت ایران زمین این ظرفیت را دارد که مقصد اصلی
بسیاری از ســفرهای نوروزی باشد که هر سال شاهد افزایش حضور
مسافران نوروزی در همدان هستیم.
ســتاد تسهیالت نوروزی همه ســاله تدابیر زیادی را برای رفاه حال
مسافران نوروزی میاندیشــد ،هرچند برنامههای انجام شده به هیچ
وجه کافی نبوده و مشــکالتی نظیر ظرفیت کم و پائین اسکان ،عدم
وجود برنامه ای مدون برای ماندگاری مسافران ،نبود بولتن جامع در
سطح انبوه برای راهنمایی مسافران جهت بازدید از جاذبههای استان
و نه تنها همدان و همچنین عدم فرهنگ ســازی برای جلوگیری از
تعطیلی بســیاری از فضاهای مورد نیاز مسافران در ایام نوروز را همه
ساله همچنان شاهد هستیم.
در خصــوص فراهم نبودن زیرســاختها یا بیتدبیــری در جذب و
ماندگاری مســافر بحث بسیار اســت و در گذشته نیز شاهد نگارش
مقاالت و یادداشــتهای زیادی در رسانههای استان در این خصوص
بودهایم اما نکته ای که در این یادداشــت قصد داریم به آن بپردازیم،
فرهنــگ اقصادی بازاریان و کســبه همدان برای ایام نوروز اســت؛
مسالهای که میتواند تاثیر بســزایی در رونق اقتصادی استان داشته
باشد و همه از آن غافل هستند.
اگر استانهای کشــور را نسبت به یکدیگر مانند کشورهای مختلف
در کنار هــم در نظر بگیریم؛ یکی از عمده ترین اهداف و تالشهای
کشورها همواره بر این محور استوار است که ارز آوری بیشتری داشته
باشند و در عین حال مانع از خروج ارز از کشور و قلمرو خود شوند تا
اقتصادشان رشد روز افزون داشته باشد.
در این راســتا؛ صادرات بیشــتر و واردات کمتر ،جذب گردشــگر،
خودکفایی اقتصادی و مواردی از این دست تاثیر بسزایی در ارزآوری
برای کشورها داشته و دارد.
اما در مورد اســتانها؛ جدای از مباحث صــادرات و واردات کاال که در
مقوله مباحث اقتصادی میگنجد ،بحث رونق گردشگری در هر استان
و ورود هرچه بیشتر مســافران میتواند کمک بسیار زیادی به رشد
اقتصادی هر استان داشته باشد.
هر چقدر جذب گردشــگر و ماندگاری مسافر در استان بیشتر باشد،
میتواند رونق اقتصادی را برای اســتان در پی داشته باشد .به عنوان
مثل استانهای شمالی کشور را در نظر بگیرید؛ اشتغال پایدار ،معضالت
اجتماعی پائینتر ،رضایت مردم ،آرامش و رفاه اجتماعی و زندگی آرام
مردم ثمره حضور مستمر مسافران و گردشگران در این خطه از ایران
به شمار میآید.
در هنگام مسافرت معموال گردشگران دست به جیبتر از سایر اوقات

همه ســاله در کشور بیشترین آمار مسافرتهای داخلی و حتی خارجی به ایام نوروز
مربوط میشــود و از آنجاییکه تعطیالت رسمی متوالی با تغییر وضعیت آب و هوایی
و فرا رسیدن طبیعت مقارن میشود ،مردم فرصت خوبی برای گردش و تفریح و سفر
پیدا میکنند تا خستگی کار و فعالیت یکساله را در تعطیالت نوروز از تن به در کنند.
در میان استانها و شهرهایی که از جاذبههای طبیعی ،تاریخی و به طور کلی گردشگری
مناسبی را داشته باشــند ،میتوانند به عنوان مقصد سفرهای نوروزی گردشگران از
مناطق مختلف کشور تعیین شوند.
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بـــــــازار
در
شروع بهار
بازار همدان در ایام نوروز در خاموشــی مطلق به سر میبرد؛ بازاریان همدان در ایام قبل از نوروز درآمد
مــورد نظــر خود را کســب و اغلب برای نوروز کرکره را پائین کشــیده و برنامه ریزی میکنند تا بخشــی از
مبالغ اندوخته را در ســایر شــهرهای کشــور یا حتی کشــورهای دیگــر هزینه کرده و به تفریــح بپردازند
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رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان همدان خبر داد:

ســالمت

انجام بيش از  30هزار مأموريت
در  12ماهه سال جاري

ماهيانه بين  10تا  14مورد اقدام به خودكشي در همدان به ثبت ميرسد
رئيس مركــز مديريت حوادث و فوريتهاي
پزشكي اســتان همدان از انجام بیش از 30
هزار مورد مأموريت ميان شهري ،جادهاي و
بين بيمارســتاني طي  12ماهه سال جاري
توسط اين مركز خبر داد.
به گزارش "اکباتــان" ،حبيب معصومي در
نشستي كه با حضور خبرنگاران برگزار شد،
با اشــاره به اينكه مركــز مديريت حوادث و
فوريتهاي پزشكي دانشــگاه علومپزشكي
همدان در حال حاضر با  45باب پايگاه زيني
و اورژانس هوايي با  81دستگاه آمبوالنس و
 340نفر نيروي انساني در حال خدمترساني
است ،گفت :اين مركز همچنين يك دستگاه
اتوبوس اتاق عمل  EOCســيار و يك باب
بيمارســتان صحرايي  25را نيز در راستاي
خدمترساني در اختيار دارد.
وي افــزود :از مجمــوع مأموريتهاي انجام
شده توســط اين مركز در استان22 ،هزار و
 830مورد مأموريت شهري 5 ،هزار و 798
مورد مأموريت جادهاي و  888مورد مأموريت
انتقال اين مراكز انجام شده است.
وي در خصوص مأموريتهاي انجام شــده
توســط اورژانس هوايي نيــز گفت :طي 18
ماه برخورداري ايــن مركز از هليكوپتر ،در
مجموع  72مورد امدادرساني هوايي به انجام
رسيد كه در پارهاي از اوقات اين امدادرساني
استانهاي مجاور را نيز در برگرفته است.

ماهيانه  34هزار تماس با مركز
فوريتهاي پزشكي همدان
به ثبت ميرسد
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دكتر معصومي در بخش ديگري از سخنان
س هماســتانيهاي
خود در خصــوص تما 
نيازمند با اين مركز ،گفت :در 12ماهه سال
جاري در مجموع  395هزار تماس با مركز
مربوطه به ثبت رسيده كه به طور ميانگين
ماهيانه  33هزار تماس توســط شهروندان
انجام شده است.
وي با اعالم اينكه هماكنون شهرستان همدان
با دارا بودن هشــت خط بــه طور همزمان
پاسخگوي درخواستكنندگان است ،اظهار
داشت :در ســاير شهرســتانهاي تابعه ،با

گرفتن شــماره تلفن  115به طور همزمان
چهار نفر روي خط پاسخگو باشند.
رئيس مركــز مديريت حوادث و فوريتهاي
پزشكي استان همدان ضمن ابراز گاليهمندي
از مزاحمتهاي تلفنــي ،عنوان كرد :اگرچه
پيشــگيري اينگونه مزاحمتها از ســوي
مراجــع قضايــي در حال انجام اســت ،اما
متأسفانه باز هم شاهد اينگونه مزاحمتها
هســتيم كه در اين رابطه ضــروري مردم
همكاريهاي الزم را با اين مركز در راستاي
خدمترساني هرچه بيشتر داشته باشند.

ميانگين مدت زمان حاضر شدن
بر بالين مصدوم در حوادث
درونشهري  5دقيقه است

وي در ادامه ســخنان خود با اشاره به اينكه
مهمتريــن بحــث در ارائه خدمــات مركز
فوريتهاي پزشــكي ،مدت زمــان حضور
بر بالين مصدوم اســت ،عنوان كرد :در اين
رابطه ميانگين مدت زمان حضور در حوادث
شــهري  5/91دقيقه و در حوادث جادهاي
 7/77دقيقه ميباشد.
وي با توضيح اينكه  30درصد مأموريتهاي
انجام شــده توســط اين مركــز ،مربوط به
تصادفات است ،بيان داشت :در هشت ماهه
سال جاري در مجموع در استان  395نفر بر
اثر حوادث ترافيكي فوت شدند كه اين رقم
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با 17
مورد كاهش روند نزولي داشته است.
وي افزود :براســاس گزارشــات بحث شده،
 50درصد مصدومين حــوادث ترافيكي در
صحنــه تصادف 8 ،درصد در حين انتقال به
بيمارســتان و  42درصد نيز در بيمارستان
فوت ميكنند.
وي همچنين ضمن اشــاره بــه راهاندازي
«ســتاد هدايت» در راستاي ارتباط بخشي
ميان بيمارستانهاي ســطح استان ،خارج
از اســتان ،گفــت :در اين رابطــه  4هزار و
 128مورد پذيرش بيمار در مركز اســتان از
هشت شهرســتان تابعه داشتيم و  94بيمار
از بيمارستانهاي ساير استانها و  129بيمار
نيز از همدان به تهران انتقال يافتند.

وي خاطرنشــان كرد« :ســتاد هدايت» با
شماره تلفن  38258888پاسخگوي نياز هم
بيماران ميباشد.

افزوده شدن  21آمبوالنس به
مجموع آمبوالنسهاي مركز
از ابتداي سال جاري

دكتر معصومي در خصوص تجهيز مركز به
آمبوالنسها نيز عنوان كرد :از آنجا كه وزارت
بهداشــت و درمان مطابــق برنامه خود هر
 10ســال يك بار با صرف اعتباراتي اقدام به
نوسازي آمبوالنسهاي بيمارستاني ميكند،
امسال  2هزار دستگاه آمبوالنس به مركزيت
مديريــت حــوادث و فوريتهاي پزشــكي
همدان اختصاص يافت که تا پايان سال اين
تعداد به  81دستگاه افزايش یافت.
وي در بحث آموزش به پرسنل بيان داشت:
در  12ماهه ســال جاري60 ،دوره آموزشي
براي پرسنل اورژانس استان به انجام رسيد
كه طي اين مــدت  3هزار و  700نفر تحت
آموزش قرار گرفتند.
وي همچنين از  430هزار بازديد از سايت
مربــوط به ايــن مركز خبــر داد و اظهار
داشت :اين رقم نسبت به مدت مشابه سال
گذشته با افزايش چشمگيري مواجه بوده
است.
وي ضمن اشــاره به شــاكيان از مجموعه
اورژانس  115بيان داشــت :بيش از  3هزار
مأموريــت در ماه اتفــاق ميافتد كه در اين
خصــوص  28مورد شــكايت مردمي نيز به
ثبت رسيده است.

پوشش پايگاههاي مركز فوريت
حوادث به  100درصد
خواهد رسيد

وي در بحث احداث ســاختمان پايگاههاي
وابسته به مركز فوريتهاي پزشكي ،با اشاره
به اينكه طراحي  9پايگاه عالوه بر پايگاههاي
موجود در نقاط مختلف اســتان پيشبيني
شــده اســت ،گفت :با راهاندازي پايگاههاي
مذكور پوشــش ما به صورت كامل عملياتي
خواهد شد.

ماهيانه  10تا  14مورد اقدام
به خودكشي در استان
گزارش ميشود

رئيس مركــز مديريت حوادث و فوريتهاي
پزشــكي در ادامه اين نشســت در پاسخ به
سؤال خبرنگار ما در خصوص آمار خودكشي
در استان ،گفت :براســاس گزارشات مراكز
مرتبط با ما ،به طــور ميانگين ماهيانه بين
 10تا  14مورد اقدام به خودكشي از استان
گزارش ميشــود كه از اين تعداد بين  6تا 8
نفر موفق به خودكشي ميشوند.
وي با اعالم اينكه آمار اقدام به خودكشــي
در اســتانهاي غربي كشور باالست ،عنوان
كرد :موارد خودكشــي در استان همدان در
شهرستانهاي اسدآباد و نهاوند بيشتر ساير
نقاط استان ميباشد.
وي تصريح كرد :براســاس تحقيقات انجام
شده توســط مجموعه علومپزشكي ،موارد
اقدام به خودكشــي در اســتانهاي غربي
كشور به طور معناداري باالست و در همدان
حلقآويز كــردن مرگ بر اثر مســموميت
دارويي رايجترين روشهاي اقدام ميباشند.
وي خاطرنشان كرد :در سال جاري مجموع
مأموريتهاي مرتبط با خودكشي در استان
 120مورد بوده است.

مسموميت با گاز  COدر سال
جاري افزايش يافته است

وي در نهايت ضمن اشاره به مسموميتهاي
ناشــي از گاز  COدر زمستان سال جاري
گفت :متأســفانه طي  50روز اخير شــاهد
افزايش گزارشات در بحث مسموميت باز گاز
 COبوديــم اگرچه همه اين موارد به مرگ
منتهي نشدند.
این مرکز در روز هــای آینده به طرح امداد
نوروزی وارد شده که در کنار سایر یگانهای
امدادی و خدمات رســان با تمام قوا به این
طرح ورود پیدا نموده و با اســتقرار در نقاط
تردد گردشــگران در مبادی استان و سطح
شهر آرامش خاطر مسافران را ایجاد خواهد
نمود  .از ســوی دیگر استقرار  11ایستگاه
ســامت در مبادی ورودی شهرستانهای 9
گانه استان همدان از دیگر خدمات اورژانس
 115استان همدان خواهد بود.
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وي همچنين ضمن اشــاره به سخت بودن
زمســتان پيشرو مطابــق پيشبينيهاي
اخيــر ،عنوان كرد :در همين راســتا تمامي
بيمارســتانهاي سطح اســتان به مشعل
دوگانهســوز و سوخت ذخيره دوم آب و برق
اضطراري مجهز شدهاند و پايگاههاي اورژانس
نيز طي بازرسيها آمادگيهاي الزم را كسب
كردهاند.
وي تصريح كرد :همچنين در همين خصوص
داروخانه ســيار با پوشــش  320قلم دارو
راهاندازي شده است.
وي در خصــوص تخصيــص اعتبــارات در
راستاي ايجاد پد فرود بالگرد اورژانس هوايي
نيز خاطرنشان كرد :در اين رابطه تاكنون 10
تا  20ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته،
اما عليرغم تجهيز مركز فوريتهاي پزشكي
به هليكوپتر هنوز هم برخي بيمارستانها
در ســطح اســتان فاقد پد فرود هستند كه
اميدواريم با جذب اعتبارات اين بيمارستانها
نيز تجهيز شوند.
وي همچنيــن يادآور شــد :در حال حاضر
مجموع دانشگاه علومپزشكي همدان مجهز
به  12دستگاه موبايل ماهوارهاي است كه در
مواقع بحران كه مجموعه مخابرات با مشكل
مواجه ميشود از اين امكانات بهره خواهيم
جست.
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مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان همدان با تشریح طرح ملی نوروز
سازمانهای امداد و نجات جوانان گفت :جمعیت هاللاحمر جمهوری
اسالمی ایران با احساس خأل ارائه خدمات امداد و نجات در جادههای
پرتردد و پر خطر کشور مبادرت به استقرار پستهای موقت و سیار
در قالــب طرح ملی امداد و نجات بهویژه طرح نوروزی با بهکارگیری
آمبوالنس ،خودروی نجات و نیروهای عملیاتی در جادههای پرتردد
و مبادی ورودی شهرها بهمنظور اجرای سریع عملیاتهای نجات و
امدادرســانی در حوادث جادهای و سایر حوادث و سوانح احتمالی در
محدوده عملیاتی پایگاهها و پستهای مذکور نموده است.
دکتر بهروز کارخانهای با اشاره به برنامهها و فعالیتهای شانزدهمین
مرحله طرح مســافران نوروزی با عنوان " طرح ملی ایمنی سالمت
مسافران نوروزی" اظهار داشت :شانزدهمین مرحله طرح ملی ایمنی و
سالمت با هدف پیشگیری از تصادفات و داشتن سفری ایمن وسالم
در ایام نوروز با همکاری سازمانهای مرتبط و نیز تالش  20هزار نفر
از داوطلبان جوان به مرحله اجرا در میآید.
بهمنظور تمرکز فعالیتها به امر سالمت و ایمنی مسافران و با هدف
پیشــگیری از تصادفات و داشتن ســفری ایمن و سالم در ایام نوروز
شانزدهمین مرحله طرح نیز همچون سال گذشته با عنوان "طرح ملی
ایمنی و ســامت مسافرین نوروزی و با شعار "بیگدار به جاده نزنیم
ظریف برانیم!" از  26اسفند  94تا  14فروردین  95برگزار میشود.
وی بــا ارائه توضیحاتــی در خصوص مهمتریــن فعالیتهای طرح

گفــت :در  18روز اجرای طرح بیش از بیســت هــزار نفر از اعضای
جوان سازمان با برپایی 700 پست ثابت ،در ورودی ،خروجی و نقاط
پرجمعیت شهرها و  300اکیپ ســیار در محدودههای حادثهخیز
استانها مستقر و به مسافران نوروزی مراجعه کننده به فضاهای ایجاد
شده خدمات مختلف امدادی و بشردوستانه ارائه میکنند.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اســتان همــدان ازجمله مهمترین
فعالیتهای طرح را شامل برپابی  700پست ثابت و  300پست سیار
در سراســر کشور و ارائه خدمات به مســافران در ایام نوروز ،ارتقای
سایت اینترنتی سفر ســالم  ،www.safaresalem.irبرگزاری
کمپین (بسیج اطالعرسانی) پیشگیری از تصادفات ،برگزاری سومین
جشــنواره ملی عکس و فیلم بشردوستی با تأکید بر اهداف سازمان،
فضای دوســتدار کودک ،تهیه بسته آموزشی امدادی  -بشردوستانه
– ترافیکی ،برپایی ایســتگاههای ســامت برای انجام تســت قند
خون ،کنترل فشارخون ،اعزام اکیپهای سیار پیاده و سواره سحاب
(سامانه حرکتهای امدادی و بشردوستانه) ،نصب خیمههای نماز و
برپایی نماز جماعت و ارائه خدمات ویژه در استانهایی که در مسیر
کاروانهای راهیان نور هستند.
وی افزود :دســتورالعمل طرح ملی امــداد و نجات نوروزی  395 1با
رویکــرد عملیاتی و تکیه بر وظایف و شــرح خدمات مصوب ابالغی
مطابق قوانین مذکور و مصوبات کارگروههای تخصصی تهیه و به تمام
استانها ابالغ میشود.

کارخانهای ابراز امیدواری کرد که با اســتعانت از خداوند متعال و
توجهات حضــرت ولیعصر (عج) و خدمات ایثارگرانه تمام عوامل
عملیاتی بــه ویژه امدادگران پرتــاش جمعیت هاللاحمر گامی
مؤثر در جهــت ارائه خدمات بهینه امــداد و نجات به هموطنان
عزیزمان برداریم.
دکتــر کارخانهای با بیان اینکه دســتگاههای همکار شــامل تمام
دســتگاههای عضو مدیریت بحران (در حوادث و ســوانح ) و دخیل
در اجــرای طرح امداد و نجات نــوروزی ١٣٩۵از قبیل پلیس راهور
ناجا ،اورژانس ،راهداری ،امداد خودرو و  ....هستند ،اظهار داشت :طرح
امداد و نجات نوروزی به مدت ٢٠روز با اســتقرار پستهای موقت و
سیار امداد و نجات و آمادگی کامل تمام پایگاههای ثابت در محورهای
مواصالتی مطابق با تاریخ ابالغی توســط کمیسیون ایمنی راهها و
پلیس راهنمایی و رانندگی کشور از تاریخ  25اسفندماهآغاز و تا پایان
روز  15فروردینماه ادامه مییابد.
وی با اشاره به مقررات اجرایی پایگاهها گفت :جمعیت استان باید در
سراسر استان .روز قبل از زمان آغاز طرح نوروزی نسبت به راهاندازی
و استقرار پستها ،نیروهای عملیاتی ،امکانات و تجهیزات اقدام و روز
بعد از پایان طرح ،نســبت به جمــعآوری کلیه امکانات ،تجهیزات و
نیروها اقدام کند.
جمعیت استان موظف است یک روز قبل از آغاز طرح را روز استقبال
از بهار نامیده و در جهت بازبینی امکانات رفاهی و تجهیزات عملیاتی
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رديف

نام پايگاه (قدیم)

شهرستانمسئول

پایگاههای فعال ،کلیه اقدامات بازبینی و اجرا ،را در راستای آمادگی
به عمل آورد.
تمام جمعیتهای استان و شعب شهرستان موظفاند در صورت وقوع
برف و کوالک شــدید یا سیل و حوادث ترافیکی سنگین و ضرورت
بسته شدن مســیر قبل از گرفتار شدن هموطنان حوادث و سوانح،
موارد را ســریعاً به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و
نجات اطالعرسانی کنند.
بهمنظور جلوگیری از تداخل اقدامات و انجام مصاحبههای گوناگون
و ارائه گزارشــات ضد و نقیض در عملیات منطقهای (عملیاتی که با
حضور شعب و استانهای مختلف اجرا میشود) ،فرماندهی عملیات
امداد و نجات به عهده رییس شعبه شهرستان حادثه دیده بوده و تمام
عوامل و نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه عملیات موظف به پیروی
کامل از فرمانده عملیات هستند.
پستهای ثابت باید در محورهای پر تردد و پرحادثه و حتیاالمکان
در فضاهای ساختمانی کانکس و در مجاورت سازمانهای همکار در
اجرای طرح ازجمله پلیسراه ،سازمان راهداری حملونقل جادهای و
اورژانس مستقرشوند.
وی نظارت مستمر در طول اجرای طرح و مسؤولیت اجرای عملیاتی،
تدارکاتی و بازرســی دائمی را به عهده مدیرعامل استان دانست و با
تبریک ســال جدید ،تعطیالت نوروزی توأم با آرامش و ســامت را
آرزو کرد.

13

EKBATAN
REPORT

امــداد

و
ر
و
ز
ا
م
س
ا
ل
ت
ب
ه
ال
ه
ل
ا
ک
ح
م
م
را
س
ت
ا
ک
ن
م
ه
م
س
ا
ف
دان:
ر
ا
ن
بیگدار
م

ی
آ
به جاده نزنیم،
ی
د
ظریفبرانیم!
م
د
ی
ر
عا
م
ل
جمعی

14

EKBATAN
SPORT

حسن کوچکی دارای مدارک بینالمللی مربیگری و داوری جهانی از دانشگاه  IFBBامارات متحده در سال ،2010مدارک بین المللی  G,B,Nعلم تمرین.تغذیه.مکمل زیر نظر
بهترین فیگوریست حرفهای جهان و مستر المپیا  KING KAAMALIدر سال  ،2012مدارک تغذیه و مکمل شناسی از همایش برگزار شده در سال 2013زیر نظر دکستر
جکســون قهرمان 2008مســتر المپیا ،مدارک بینالمللی برنامهنویســی ،آناتومی ،حرکات اصالحی زیر نظر پرفســور انتون ویکر رئیس دانشگاه بین المللی سالزبورگ اتریش،
مدارک  A.B.Cمکمل شناســی ،سیســتمهای تمرینی ،حرکت شناســی زیر نظر فدراســیون ورزشــی جوانان ایران ،مدارک آکادمیک تربیت مربی زیر نظر اســتاد عطا ا ...محمد
علینژاد و مدارک مربیگری از فدراســیون ورزشــی ایران ،بیش از ده ســال ســابقه در رشته ورزشی کشــتی و دارای بیش از  40دوره قهرمانی استان همدان ،تهران ،کرج،
سنندج و  ...در رشتههای پرورش اندام ،بادی کالسیک ،پاورلیفتینگ و فینالیست دو دوره مسابقات کشوری در پرترافیکترین دسته وزنی با حضور مطرحترین قهرمانان این
رشته است.
وی که دانشجوی مقطع کارشناسی رشته تربیتبدنی است حدود  12سال در رشته کشتی فعالیت داشته و حدود هشت سال است در رشتههای مختلف فعالیت دارد او یکی
از ورزشکارانی است که در همه حوزههای این رشته مقامآور بوده است.

پرورش انـدام

اکباتان -لطفا خودتان را معرفــی و توضیحاتی در مورد
تجربه ،سوابق ورزشی و مربیگری خود بیان کنید؟
بنده متولد  1364در شهرهمدان هستم و از سال 1391
به بعد پس از رقابتهای متعدد در اســتانهای مختلف
تصمیم گرفتم در سطح باالتر یعنی مسابقات کشوری حضور پیدا
کنم و در سال  92برای اولینبار خودم رو در مسابقات پروش اندام
کشــور که به میزبانی همدان برگزار شد محک بزنم .متاسفانه به
دلیل محرومیت ورزشی ناخواســتهای که از طرف اداره ورزش و
جوانان استان همدان برای حضور در مسابقات استان داشتم برای
ورود به مسابقات کشوری در مسابقات جایزه بزرگ تهران و کرج
شرکت کردم و در رقابتی سنگین و شلوغ توانستم مقام قهرمانی
کسب کنم و در مسابقات کشوری به میزبانی همدان شرکت کنم
در حالی که بنده اص ً
ال امتیاز میزبانی استان را نداشتم در بین بیش
از  30ورزشکار که اکثر آنها از ورزشکاران مطرح و مقامآور آسیا و
کشور بودند به فینال و در بین  7نفر برتر برسم اما با رأی ناعادالنه
و ناداوری که همه شاهد آن بودند و باعث انتقاد شدید تماشاچیان
و ورزشکاران قرار گرفت ،در عین ناباوری همگان نتوانستم در بین
ســه نفــر برتر قرار بگیرم و اما ســال بعد و پــس از اتمام زمان
محرومیت در مسابقات انتخابی استان شرکت کردم و در بین بیش
از  140ورزشــکار به عنوان تنها منتخب اســتان از طرف هیات
پرورش اندام استان برای شرکت در مسابقات کشوری انتخاب شدم
ولی به دلیل نداشتن مربی و همراه داشتن رنگ بدنی نامطلوب با
رقابت در بین بیش از  40شرکتکننده قوی بین  7نفر برتر رقابت
کردم و بعد به دلیل نداشتن رنگ بدن نامناسب از راهیابی بین سه
نفر برتر باز ماندم و سال بعد تصمیم گرفتم در مسابقات پاورافتینگ

معصومه علیزاده

کشوری شرکت کنم.
بعد از شرکت در مسابقات انتخابی استان و ثبت رکوردهای نزدیک
به نفرات برتر کشور متاسفانه در حین تمرینات شدیدا ً آسیب دیده
از مســابقات کشوری بازماندم و شانس شرکت به عنوان ورزشکار
در مسابقات کشوری را از دست دادم و بعد از گذشت این مدت تا
به حال هنوز هم تحت درمان هستم و در این مسابقات به عنوان
مربی تیم راهی مسابقات شدم و با این مربی تیم موفق به کسب
نتایج بسیاری شدم.
این ورزشکار که درعرصه تربیت شاگردانه توانمند به موفقیتهای
خوبی دست یافته ،امیدوار است به درجهای که حقش بوده و قب ً
ال
به دالیل بدشانسی و موارد ذکر شده به آن نرسیده دست یابد که
حداقل آن کسب مقامهای کشوری است و همچنین در مسابقات
برونمرزی سال آینده شایستگی خود را نشان دهد.
اکباتان -وضعیت پرورش اندام اســتان را چگونه ارزیابی
میکنید؟
وضعیت پرورش اندام اســتان در سالهای اخیر بهبود
چشمگیری داشته و افراد بیشــتری به فعالیت در این
رشته عالقهمند شدند.
اکباتان -تاکنون در فعالیتهای ورزشی خود با چه افرادی
کار کردید؟
در پرورش اندام و بادیکالسیک با قهرمان سنگین وزن
جهان آقای مجتبی نوترکــی عزیز و همچنین مرحوم
بیتا ...عباسپور ،استاد محمود ساواالن و علی تبریزی و در حوزه
پاورلیفتینگ با برادران فاطمی در ارتباط هستم.
اکباتان -در ابتدا فعالیت ورزشی خود را در رشته ورزشی

کشتی آغاز کرده و بعد ورزش پرورشاندام روی آوردید؛
چه چیزی عامل اصلی گرایش شما به این ورزش بوده؟
عالقهمندی به داشــتن بدنی قدرتمند و زیبا که مورد
قبول عموم و تایید ورزشــکاران باشــد و فراهم دیدن
شرایط بدنی خود با بخشهای مختلف این رشته ورزشی موجب
عالقمندی من به ورزش پرورش اندام شد.
اکباتــان -در خصوص حضور خود بــه عنوان مربی تیم
پاورلیفتیگ استان در مسابقات کشوری به ویژه اسفندماه
سال جاری در شیراز توضیح دهید؟
من شاگردان زیادی را در سطح کشور تربیت کردم و در
آخرین مسابقات پاورلیفتینگ که در شیراز برگزار شد به
عنوان مربی تیم اســتان با  13ورزشکار در این مسابقات شرکت
کــردم و به لطف خداوند  5مدال طــا 6 ،مدال نقره و یک مقام
چهارمی و یک عنوان اوورالی کسب شد و از من به عنوان یکی از
مربیان برتر مسابقات تجلیل شد و تیم با اسپانسری مدیر شرکت
مبل سادلی دو کاپ تیمی به دست آورد.
کســب مقتدرانه مدال طال توسط شــاگردم محمد رضا احمدی
(قهرمان  15دوره کشــور ،نایب قهرمان آسیا و بهترین لیفتراسیا
در سال  )2013که در اوج آسیبدیدگی رکوردشکنی  55کیلویی
در رده سنی جوانان از اتفاقات مهم و دلنشین این مسابقات بود.
وی از ورزشــکاران آینــدهدار این رشــته در جهان اســت که از
دوران کودکی تحت نظر بنده بوده و در مسابقات آسیایی 2016
ترکمنستان حضور خواهند یافت.
اکباتان -االن خودتان در عرصه ورزش ومربیگری در کجا
فعالیتمیکنید؟

در باشــگاه خودم با نام باشــگاه الماس واقع در خیابان
شــریعتی ،باالتر از خیابان کبابیان ،جنب مسجد حاج
احمد در حال پیگیری تمرینات خود و شاگردانم هستم .این باشگاه
به تازگی از نظر دستگاهای موجود دکوراسیون و امکانات داخلی و
ایجاد فضای بســیار خوب به شرایط استاندارد و خوبی ارتقا پیدا
کرده و آماده ارائه خدمات به همه عزیزان عالقهمند است.
اکباتان -با توجه به هزینهبر بودن این رشته ،آیا مشکلی در
تأمین هزینههای این ورزش دارید؟
من ازجمله ورزشــکارانی هســتم که از ابتدای ورود به
ورزش هیچ پشتوانه مالی نداشتهام زیرا همه درآمد پدرم
هزینه مخارج خانواده و درمان ایشــان میشــد و بنده همیشه با
مشکالت مالی برای تأمین هزینهها مواجه بودم و با کمترین هزینه
در این مسابقات موفقیت کسب کردم.
اکباتان -کالم پایانی؟
بنده ازجمله ورزشــکارانی بودم که دستیابی به علم این
ورزش و شــرکت در کالسهای تربیت مربی بیشــتراز
کسب مقام برایم مهم بوده و همچنان برای اثبات شایستگیهای
خود در عرصه ملی تصمیم و فرصت دارم .از تمام کسانی که مشوق
من بودند از جمله برادر عزیزم که از ورزشکاران مطرح و ملی اسبق
رشــتههای رزمی بوده و همچنین اســاتید عزیزم ازجمله آقای
نوترکی و علــی تبریزی و حامیان و زحمت کشــان این ورزش
ازجمله آقای مرتضی خدابندهلو (رئیس هیات پرورش اندام استان
و همچنیــن آقای حمید اکبری (مســئول کمیته پاورلیفتینگ
استان) صمیمانه تشکر میکنم و به رسم ادب دست این عزیزان رو
میبوسم.

مربی خوب
ورزشکار بدشانس
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مهربانی و آشتی با طبیعت

نوروز 95
همه همیار
طبیعتباشیم

در گفتگو
با مدیرکل
منابع طبیعی
و آبخیزداری
استان همدان
تأکید شد؛

آبوخــاک و پوشــش گیاهی در زمیــن ثروتهای
خدادادی است که خداوند برای ادامه حیات و زندگی
بشر در اختیار انسان گذاشته است .این منابع محدود
هستند و انسان ضمن اســتفاده صحیح و منطقی از
این منابع ،باید به گونهای از آنها بهرهبرداری کند که
قدرت زایش و تجدید نسل در آنها در بستری صحیح
فراهم شود.

مهندس همتی با اشــاره به اینکه ســرانه فضای سبز
استان  230مترمربع است ،تصریح کرد :سطح جنگل
کاری دست کاشــت در این استان چهار هزار و 307
و مســاحت اراضی جنگل طبیعی آن 35هزار و 176
هکتار میباشد.
وی ادامه داد :سطح جنگل طبیعی یک هزار و 441و
مساحت ذخیرهگاههای جنگلی استان دو هزار و 795
هکتار میباشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان
افزود :یک هزار و  526هکتار از جنگلکاری اداره منابع
طبیعی جهت نگهداری بــه ارگانهای دیگر از جمله
شهرداری ،دانشگاه و  ...واگذار شده است.
همتی با اظهار تأسف از اینکه 65هزار هکتار از اراضی
اســتان در منطقــه قهاوند در شهرســتان فامنین و
کبودرآهنگ به دلیل کمبود شدید منابع آبی و برداشت
بیرویه آبهای سطحی و زیرزمینی در دو دهه اخیر
به اراضی بیابانی تبدیل شده ،تصریح کرد :این وضعیت
نگران کننده است.

زمینخواری به معنای واقعی
در استان وجود ندارد

سرانه فضای سبز استان
حدود  230مترمربع است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با
اذعان به اینکه زمینخواری بــه معنای واقعی که در
کشــور مطرح است در استان وجود ندارد ،اذعان کرد:
در تصرف اراضی ملی کشــاورزان به دلیل ناآگاهی یا
طمع اراضی ملی محصوالت کشاورزی خود را کشت
کردهاند.
وی با اظهار اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه
 685فقره پرونده تخریب و تصرف به مساحت یک هزار
و 58هکتار تشکیل شده است ،گفت :درزمینه مقابله
و رفع تصرف مجموعاً  545فقره پرونده به مســاحت
508هکتار تشکیل شده است.
همتی به تشکیل  226فقره پرونده در خصوص چرای
غیرمجاز دام اشاره کرد و ادامه داد :این تعداد پرونده با
واحد دامی  32هزار و  125واحد بوده است.

ساالنه یک هزار پرونده
در زمینه حفاظت تشکیل میشود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان
در ادامه با بیان اینکه ســاالنه یک هزار پرونده در بعد
حفاظت تشکیل میشود ،اظهار کرد 500 :مورد مربوط
بــه چرای غیرمجاز دام و  500مورد در بحث تصرفات
میباشد.
وی افزود :در روســتاهای اطراف همدان با ارائه اسناد
قولنامه عادی ادعای مالکیت زمین وجود دارد که اگر
اصالت آن تأیید گردد دادگاه رأی خود را صادر کرده و
در غیر این صورت رأی به نفع دولت خواهد بود.
همتی اضافه کرد :نزدیک به 95درصد آرا به نفع دولت
بوده که نشانگر مبارزه با زمینخواری به نفع مطلوب
میباشد.

فرهنگسازی و مشارکت
با مردم راه نجات منابع طبیعی

مرکزی ،جنوبی ،شمالی و ارتفاعات استان وجود دارد،
خاطرنشان کرد :شهرستانهای رزن ،همدان ،اسدآباد،
نهاوند و مالیر دارای مراتع خوب و متراکم میباشند.

وجود بیش از یک هزار و  500گونه
گیاهی در استان همدان

تعیین تکلیف 51هزار و  655هکتار
از عرصههای ملی

وی بــا بیان اینکه در  70هــزار هکتار از منابع ملی با
اداره اوقاف اختالفاتی داشتیم ،گفت 51 :هزار و 655
هکتار از عرصههای ملی کــه مورد اختالف بوده رفع
تکلیف شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود20 :
هزار هکتار از منابع ملی باقی ماند که در دســتور کار
قرار گرفته است.

میزان فرسایش در استان همدان
 8تا  12تن در هکتار میباشد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با
بیان اینکه فرســایش از ده تا  30تن در هکتار برآورد
شده است ،گفت :در اســتان همدان بهطور میانگین
حدود  8تا  12تن میزان فرسایش برآورد شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه 600هزار هکتار مطالعه
تفضیلی صورت گرفتــه ،اذعان کرد 270 :هزار هکتار
آبخیــزداری و آبخــان داری انجام شــد که وضعیت
مطلوبی داشــتهایم و  300هزار هکتار نیز در دســت
مطالعه قرار دارد.

افزایش مصرف زغال چوب
نگرانکننده است

مهندس همتی با اظهار اینکه  14میلیون مترمکعب
ســالیانه چوب مصرف میشود ،تصریح کرد :مابقی یا
قاچاق است یا از کشورهای دیگر وارد میشود و باید
اضافه کرد با توجه به افزایش تمایل مردم به استفاده از
زغال برای پخت کباب متأسفانه مصرف زغال افزایش
یافته و نگران کننده است.
وی افزود :طرح" زراعت چوب " با هدف تأمین چوب
مورد نیاز کشور با جایگزین کردن اکالیپتوس و صنوبر
به جای درختان جنگلی اجرایی شده و در حال توسعه
است.
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مهندس همتی با اظهار اینکه اســتان همدان یکی از
قطبهای مهم تولید و صدور گیاهان دارویی به نقاط
مختلف کشــور است ،یادآوری کرد :بیش از یک هزار
و  500گونه گیاهی در اســتان یافت شــده که بیش
از 350گونه آنها دارای مصــارف خوراکی ،دارویی و
صنعتی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان
با اشــاره به اینکه با افزایش دما آتشســوزی مراتع و
جنگلها از مشکالت عمده محسوب میشود ،تصریح
کرد :با شناسایی مناطق آسیبپذیر اکیپ ثابت و سیار
مناطق را رصد میکنند.
مهندس همتی به ایجاد آتشبــر و ایجاد فاصله بین
ردیف درختان و حاشیه جادهها اشاره کرد و ادامه داد:
این امر هنگام آتشسوزی از سرایت آتش به بخشهای
دیگر جلوگیری میکند.
وی با تأکید بر اینکه در جنگلهای استان آتشسوزی
قابل توجهی رخ نداده ،خاطرنشان کرد :در سال گذشته
میانگین آتشسوزی  5هکتار بود که این میزان در سال
جاری به سه هکتار رسیده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با
اذعان به اینکه در سال آینده در مناطقی از استان پد
هلیکوپتر ایجاد میگردد ،تصریح کرد :این کار در اقدام
سریع برای کاهش خسارات مؤثر خواهد بود.
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وی ابراز کرد :در چنین شرایطی با در نظر گرفتن این
ظرفیتها و این تهدیدات به نظر میرسد تنها اقدامی
که میتواند به صورت زیربنایی در رفع این مشکالت و
موانع مؤثر باشد" ،فرهنگسازی" است ،از آنجا که تمام
مردم بهنوعی به منابع طبیعی وابسته هستند و از آن
بهرهمند میشوند باید تالش کنیم تا هرکس به سهم
خود در اصالح این روند و حفظ منابع طبیعی موجود
و ادامه حیات این منابع نقش ایفا کند و طبیعی است
که الزمه این ایفای نقش ،آشنایی با ضرورت و اهمیت
این منابع و تعریف وظیفه هرکس در ارتباط با حفظ و
نگهداری از آن است و در غیر این صورت شدت تخریب
و از بین رفتن این منابع قابل جبران نخواهد بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با
بیان اینکه بیش از شش هزار همیار طبیعت در استان
همدان فعال هســتند ،گفت :همیاران طبیعت در سه
گروه محافظ ،مروج و دانشآموز به فعالیت پرداخته و

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با
اظهار اینکه 400گونه گیاه دارویی در ســطح استان
شناسایی شده اســت ،بیان کرد :به دلیل بهرهبرداری
بیش از حد از مراتع حیات گونهها به خطر افتاده است
و باید فشــار بر مراتع کاهش یابد تا دوباره گونههای
گیاهی دارویی احیا شود.

وی در ادامه با اذعان به اینکه استان همدان یکمیلیون
و 959هزار و  53هکتار مساحت دارد ،گفت :عرصههای
آبخیز آن از سرشــاخههای ســد وفرقــان ،کرخه و
سفیدرود محسوب میشود ،اذعان کرد :میزان رسوب
خروجی از سه حوزه قره چای ،گاماسیاب و سفیدرود
بالغبر سه میلیون تن در سال میباشد.
مهندس همتی افزود :حجم آب خروجی از این ســه
حوزه  910میلیون مترمکعب برآورد میشود.

خطر آتشسوزی جنگل و مراتع
با افزایش دما

طبیــعت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان
با بیان اینکــه منابع طبیعی امانتی در دســت همه
نسلهاست و ما بهعنوان نسل فعلی باید امانتدار خوبی
باشیم ،گفت :ایام پرخیر و برکت نوروز ،فرصت مغتنمی
برای مهربانی و آشتی با طبیعت است و در این ایام که
طبیعت ،طراوت و زیبایی خود را به رخ میکشد ،ما نیز
باید تالش کنیم تا هرچه بیشتر با گیاهان و حیوانات
مهربانی کرده و قدر منابع ارزشــمند خود را بدانیم و
آنها را آلوده نکنیم تا خداوند متعال جلوههای بیشتری
از لطف و عنایت خود را به ما نشان دهد .ما باید از منابع
طبیعی بهعنوان موهبت و امانت الهی مراقبت نموده و
به نسلهای آینده برسانیم.
مهندس محمدرضا همتی افزود :منابع طبیعی شامل

از تمامی اقشار جامعه حضور دارند.
مهندس محمدرضا همتی در نشست خبری با اصحاب
رسانه به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
با اعالم اینکه مساحت عرصههای منابع طبیعی استان
همدان حدود 905هزار هکتار است ،اظهار کرد :از این
میزان  822هزار هکتار بهصورت مرتع میباشد.
وی با بیان اینکه مراتع اســتان همــدان 43درصد از
مساحت استان و کمتر از 1درصد مراتع کل کشور را
شامل میشود ،اذعان کرد 63 :هزار هکتار مراتع خوب،
 318هزار هکتار مراتع متوسط و  441هزار هکتار مرتع
فقیر و کم پوشش در استان همدان وجود دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با
اشاره به اینکه مراتع خوب و متراکم بیشتر در نواحی
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عادل برقعی را باید یکی از موفقترین
چهرههای ورزشــی اســتان در ســال
 94نامیــد .برقعــی رئیــس هیــات
تنیــس اســتان ،عضو هیات رئیســه
ســازمان لیگ فدراسیون فدراسیون
و داورنشــان برنز تنیس کشور است
 .وی عــاوه بر ایفای نقشــی موثر در
پیشــرفت ایــن رشــته ورزشــی در
کشــور و استان همدان با قضاوتهایی
خوب در مسابقات مختلف بین المللی
و انتخاب از ســوی فدراسیون جهانی
تنیــس بــرای قضــاوت در بازیهــای
المپیــک  2016ریو یکــی از بهترین
داوران کشور در ســال  94بود .اوج
درخشــش این داور تنیــس همدانی
قضــاوت در مســابقات جایــزه بزرگ
اســترالیا و حضــور در تیــم داوری
مســابقه نیمه نهایی بــود؛ اتفاقی که
نــام ایران را پــس از دهه  40و 50
شمســی که در این رشــته ورزشــی
حرف اول را در آسیا میزد یکبار دیگر
در دنیای تنیس بر سر زبانها انداخت.
او در گفــت و گویــی بــا اکباتــان از
قضاوت خود در مسابقات جایزه بزرگ
استرالیا ،حضور در المپیک و وضعیت
تنیس همدان میگوید.
محمد حسامی

داور بینالمللی تنیس:

امیـدوارم در المپیک ریو نماینده خوبی
برای تنیس ایران باشم

اکباتان :پایان ســال  94هجری شمسی با آغاز سال
 2016میالدی مقارن شد و شما در این مدت در داوری
مسابقات تنیس بســیار پرکار بودید؛ در چه مسابقات مهمی
قضاوت کردید؟
پیش از شــروع مسابقات جایزه بزرگ ملبورن در مسابقات ای تی پی
سیدنی قضاوت کردم که از سری مسابقات ساالنه ای تی پی تور است.
از  18تا  31ژانویه نیز به مدت دو هفته در مســابقات آزاد استرالیا که
به نام جایزه بزرگ ملبورن شناخته میشود حضور داشتم و پس از آن
هم در مسابقات ای تی پی چلنجر که در یکی از جزایر استرالیا به نام
تاسمانی برگزار شد قضاوت کردم.
اکباتان :حضور یک داور ایرانی در تیم داوری مسابقه
نیمه نهایی جایزه بزرگ ملبورن بازتاب گستردهای در
دنیای تنیس داشت؛ از حضورتان در این مسابقات و همچنین
مسابقه نیمه نهایی بین جوکویچ و فدرر ،دو تنیس باز برتر دنیا
بگویید.
مســابقات تنیس آزاد استرالیا یکی از چهار رقابت مهم تنیس جهان
است که با حضور بهترین تنیسورهای دنیا برگزار میشود .این مسابقات
نخستین جایزه بزرگ سال  2016بود و شبکههای تلویزیونی بسیاری
در سراسر جهان آن را پوشش میدادند .من در دو هفته برگزاری این
مســابقات قضاوتهای متعددی انجام دادم و به عنوان داور خط عضو
تیم داوری مسابقه نیمه نهایی هم بودم .این مسابقه اگر چه در مرحله
نیمه نهایی برگزار شد ،اما به دلیل رقابت جوکوویچ و فدرر دو تنیس
باز مطرح جهان مهمترین بازی این مسابقات بود و بیشتر کارشناسان
از ابتدا پیش بینی کرده بودند که رقابت نهایی این مسابقات بین این
دو تنیسور برگزار میشود که البته به خاطر شرایط جدول این دو نفر
در مسابقه نیمه نهایی به هم برخورد کردند و در نهایت جوکوویچ برنده
این مسابقه شد.
اکباتان :آیا قضاوت مسابقههای در این سطح با اتفاقی
خاص یا خاطرهای جالب برای شما همراه بود؟
این مســابقه مهمترین بازی جایزه بزرگ ملبورن بود؛ به همین دلیل
بهترین تیم داوری حاضر در این مســابقات را برای قضاوت این دیدار
در نظر گرفتند .حضور من به عنوان یک ایرانی در جمع بهترین گروه
داوری یکی از مهمترین مســابقات تنیس جهان اتفاق مهمی بود که
برایم در این مســابقات رخ داد .البته من در گذشــته نیز در بازیهای
بزرگان تنیس دنیــا از جمله فدرر ،نادال ،ماری و جوکوویچ ســابقه
قضاوت داشتم اما چون این مسابقات برای اولین بار از صدا و سیمای
ایران بخش مستقیم شد و هموطنان و هم استانیهای عزیزم به صورت
زنده شاهد حضور هم وطن خود در چنین سطحی از مسابقات تنیس
جهان بودند شیرینی خاصی برایم داشت.
اکباتان :در ســال  95چه مسابقه مهمی را در پیش
دارید؟
فدراسیون جهانی تنیس از من و علی نیلی دیگر داور ایرانی که مقیم
کشور آمریکا اســت برای قضاوت در مسابقات تنیس المپیک دعوت
کرده است .مسابقات المپیک مهمترین رویداد ورزشی جهان است و
امیدوارم به عنوان مهمترین مســابقاتی که در سال  95پیش رو دارم
نماینده خوبی برای کشورمان در این مسابقات باشم.
اکباتان :با توجه به جایگاه نازل تنیس ایران آیا قضاوت
شما در چنین مســابقات مهم و معتبری بر اساس

برنامههای فدراسیون ایران بوده یا نتیجه اقدامات شخصی و
تالشهای خودتان است؟
شروع کار من در داوری تنیس با شرکت در کالسهای فدراسیون بوده
است اما بعد از آن دیگر فدراسیون حمایت کافی را از من نکرد .البته
اگر هم میخواست توان این کار را نداشت؛ چرا پیشرفت افراد به ویژه
در بخش داوری تنیس با نفوذ و جایگاه فدراســیون کشــورش رابطه
مستقیمی دارد و از آنجا که فدراسیون ایران جایگاه مناسبی در تنیس
جهان ندارد عمال نمیتوانست کمکی هم به من بکند .برای رسیدن به
جایگاه تالش و هزینه بســیاری کردم و وقت زیادی از زندگی خود را
نیز به داوری در تنیس اختصــاص دادم .جایگاهی که من در داوری
تنیس دارم بسیاری از داوران کشورهای قدرتمند در تنیس دنیا ندارند
که این نشــان میدهد تا چه اندازه برای رسیدن به این جایگاه تالش
و هزینه کردهام.
اکباتان :در مورد داوری مسابقات تنیس ،تعداد داوران
یک مسابقه و نقش فن آوری نوین در داوری این رشته
ورزشی توضیح دهید.
مســابقات تنیس دو گروه داوری دارد .گروه اول داوران داخل زمین
شــامل داور صندلی و داوران خط هســتند و گروه دوم را نیز داوران
بیرون زمین تشــکیل میدهند که بازبینی صحنههای مورد اعتراض
ورزشکاران را از طریق دوربینهای تلویزیونی بر عهده دارند .البته تعداد
داوران خط و همچنین بودن یا نبودن سیستم بازبینی در یک مسابقه
بستگی به ســطح و اهمیت یک مسابقه دارد .هر چه مسابقه مهمتر
باشد تعداد داوران خط بیشتر است  .همچنین از آنجا که برای بازبینی
ویدیویی صحنهها نیاز به  11دوربین اســت و تهیه این تعداد دوربین
هزینه زیادی را بر روی دســت مسووالن برگزار کننده میگذارد فقط
مسابقات مهم از این سیســتم بهره میبرند .به عنوان مثال مسابقات
ملبورن در  20زمین برگزار میشد اما تنها  8زمین مجهز به دوربینهای
کنترل خط بود.
اکباتان :با توجه به این که مسابقات مهمی را در سال
 95برای قضاوت پیش رو دارید آیا امکان ارتقای درجه
داوری شما در انتهای سال میالدی وجود دارد؟
من در حال حاضر نشان نقره ســرداوری و نشان برنز داور صندلی را
دارم .برای رسیدن به جایگاه باالتری از داوری کارشناسان فدراسیون
جهانی و اتحادیه تنیس بازان مسابقات داوران مطرح تنیس را در طول
سال زیر نظر میگیرند .من در فهرست داورانی که مسابقات آنها برای
ارتقای درجه داوری زیر نظر این کارشناســان اســت قرار دارم و اگر
قضاوتهای خوبی داشته باشم احتمال ارتقای درجه داوری من در پایان
سال وجود دارد.
اکباتان :به عنوان رئیس هیات تنیس استان وضعیت
تنیس همدان را چطور ارزیابی میکنید:
بزرگترین مشــکل تنیس همدان نداشتن زمین است .فقط دو زمین
تنیس در اســتان همدان وجــود دارد که این زمینهــا نیز در مرکز
اســتان واقع شده است .همدان در زمینه تنیس به شدت با مشکالت
سخت افزاری روبرو اســت و با توجه به این که برای پیشرفت در هر
رشته ورزشی نیاز به زیرســاختهای مرتبط است ما هم برای توسعه
این رشــته جذاب و مفرح نیاز به زمینهای بیشتری به ویژه در سطح
شهرستانهای استان داریم .هیات تنیس در طی سالهای اخیر در اجرای
برنامه استعدادیابی خود آکادمی الیت را در همدان فعال کرد و حاال با

توجه به افزایش تعداد تنیسبازان استان و کمبود زمین تنیس به دوره
بحران رسیدیم و دیگر امکانات سخت افزاری ما پاسخگوی تنیسبازان
استان نیست.
اکباتان :با این شرایط آیا تنیس همدان در سطح کشور
مقام درخوری کسب کرده است؟
همدان اســتعدادهای خوبی در رشته تنیس دارد و در حال حاضر
امیر حسین شفیعی ناطق ،نفر دوم رنکینگ جوانان کشور ،از جمله
تنیسبازان استان است که در همین آکادمی الیت همدان پرورش
یافت .در مسابقات قهرمانی کشور هم تیس بازان همدانی در قالب
تیمی از استان یا به صورت انفرادی شرکت میکنند که از مهمترین
نتایــج ما در این مســابقات میتوان به نایــب قهرمانی انفرادی در
مسابقات جوانان کشور ،قهرمانی تیمی در لیگ یک و دو و سومی
در جام حذفی کشور اشاره کرد .ضمن این که برای اولین بار بانوان
تنیس همدان را به مســابقات بین المللی قطــر اعزام کردیم .در
ارزیابی فدراســیون تنیس هم اگر چه از نظر سخت افزاری جایگاه
نازلی در کشــور داریم اما از نظر نتایج و فعالیتها جز  5هیات برتر
کشور هستیم.
اکباتان :از تنیس به عنوان ورزشی گران یاد میکنند؛
شرایط را چگونه برای فعالیت همه اقشار جامعه در این
رشته ورزشی در همدان مهیا کردهاید؟
تنیس از نظر وســایل و تجهیزات مورد نیاز ورزش ارزانی نیست .اگر
کســی بخواهد در سطح حرفهای در این رشته فعالیت کند با توجه
به هزینههای سنگین حضور در مسابقات و تهیه راکت ،زه و توپ باید
حامی مالی داشــته باشد؛ اما یک ورزشکار آماتور برای شروع میتواند
از وسائل ارزانتری استفاده کند .در حال حاضر راکت تنیس از قیمت
 150هزار تــوان تا باالی یک میلیون تومان در بازار موجود اســت؛
همچنین ما سعی کردیم با همه مشکالت سخت افزاری اجاره زمین
تنیس در همدان را ارزان کنیم تا همه افراد بتوانند در این رشته جذاب
و پرطرفدار فعالیت کنند؛ در حال حاضر اجاره یک ساعت زمین تنیس
در همدان  15هزار تومان است.
اکباتــان :در کل ســال  94بــرای شــما چگونه
رقم بود؟
ســال  94در کل ســال خوبی از نظر ورزشی برای من بود و عالوه بر
قضاوت در مســابقات مهم بین المللی به عنوان یکی از داوران تنیس
المپیک ریو انتخاب شــدم .کســب این موفقیتهــا را در درجه اول
لطف خدا میدانــم و بعد مرهون زحمات خانوادهام و دعای خیر آنها
و همشهریان عزیزم.
اکباتــان :چــه دعایــی در لحظه تحویل ســال
می کنید؟
بهترین دعا سالمتی خودم ،خانوادهام و همه مردم ایران است .ضمن
این که برای موفقیت ورزش همدان و ورزشــکاران استان در سال 95
دعا نیز خواهم کرد.
اکباتان :و به عنوان آخرین سوال؛ سال  95را چطور
پیش بینی می کنید؟
امیدوارم گشایشی حاصل شــود تا مشکالت اقتصادی مردم برطرف
گــردد .ضمن این که ســال  95ســال المپیک اســت و امیدوارم با
قضاوتهای خوب در المپیک ریو نماینده شایستهای برای تنیس ایران
در این مسابقات باشم.

