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گزارش اکباتان از توزیع ناعادالنه کمک های
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به هیئت های ورزشی

رابطـه یا ضابطــه؛

مسئله این است

]

سرمقاله

]

]

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

علی ثقفی  /مدیرمسئول

واقع ًا مسألهی فرهنگ را
دست کم نگیرید.
خیلی از مشکالت جامعهی ما
با فرهنگسازی حل میشود.

2

دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام
۱۳۸۶/۴/۹

EKBATAN

یک کشور و یک ملت ،باید
سالمت جسمانی خودش را
تأمین کند و ورزش در تحقق
این مسأله خیلی مهم است.

اقتصاد مقاومتی؛

سرآغـــاز

دیدار فاتحان قله اورست
1384/۰۸/30

رکود یا خالقیت مدیران؟!
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سالهاست که در نامگذاری سالهای مختلف
شاهد تأکید مقام معظم رهبری بر مقوله اقتصاد
و فرهنگ هســتیم؛ «اصالح الگوی مصرف»،
«اقتصاد مقاومتی»« ،جهاد اقتصادی» و بار دیگر
«اقتصاد مقاومتی» ،مواردی هست که در طول
سالیان اخیر بهعنوان کلیدواژه فرا روی ما قرار
گرفته تا با سرمشق گرفتن از آن ،سیاستهای
سالیانه بخشهای مختلف کشــور در حوزه
مسئولیت و فعالیت خود را تعیین نمائیم.
هرچند هرساله با شفافیت ،سیاست کلی نظام
در ســال پیش رو در قالب شعار سال تعیین و
بهخوبی تبیین میگردد ،اما برخی افراد مسئول
با تعابیری ناصحیح ،عالوه بر عدم اجرای دقیق
و درست بیانات رهبر انقالب ،موجبات دلسردی
مردم را فراهم مینمایند.
اقتصاد مقاومتی یک الگو است برای رسیدن
کشــور به بالندگــی درونــی ،درونزایی و
درعینحال برونگرایی ،اما درواقع مسئولین و
مدیران ما چه درکی از این مقوله بردهاند؟
آیا اقتصــاد مقاومتی به معنی رکود و تعطیلی
کارها و برنامههاست که بسیاری از مسئولین در
دستگاههای مختلف ،کرکره را پائین کشیده و
برنامههای خود را کمرنگ یا تعطیل کرده و در
پاسخ به چرایی این موضوع ،اقتصاد مقاومتی را
بهانهکنند؟
قطع ًا پاسخ این سؤال «خیر» است و باید برای
مدیری که بعد از سالها تجربه و اینهمه بحث
و فرهنگســازی در این حوزه ،هنوز به درک
درستی درباره این مقوله نرسیده ،تأسف خورد.
بخشــی از اقتصاد مقاومتی ،صرفهجویی را در
خود دارد ،اما این بدان معنی نیست که کارها
تعطیل شوند و رســالت اصلی دستگاهها به
فراموشی سپرده شود؛ نقش خالقیت ،تدبیر،
کشــف و تعیین را ههای جایگزین و مدیریت
هزینههــا در اســتمرار فعالیتهــای اصلی
ســازمانها با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی
در پیشبرد برنامهها و عدم تضعیف و تخفیف
کارهای اجرایی و اقدامات دســتگاهها مؤثر و
تعیینکنندهاست.
در استان همدان اما شاهد این هستیم که برخی
مدیران ضعیف و سســتعنصر که همواره در
جستجوی راههایی برای فرار از اجرای وظایف
خود هستند یا با کارهای نمایشی اغلب صرف ًا به
حفظ جایگاه خود میاندیشند ،طرح موضوعات
اینچنین در ســطح باالی کشور را به بهانهای
برای اســتمرار و تأکید بر کمکاریها و ترویج
رخوت سازمانی تبدیل مینمایند.
نقش مدیریت ارشــد استان و عالیترین مقام
اجرایی استان در این اوضاعواحوال قطع ًا بسیار
تعیینکننده خواهد بود؛ از اســتاندار همدان
انتظار میرود که با برگزاری جلســات و حتی
همایشهای کاربردی ،مدیران دســتگاههای
اجرایی را با فرهنــگ صحیح و مبانی اصولی
«اقتصاد مقاومتی» آشنا کند و مرز بین اقتصاد
مقاومتی و تعطیلی کارهــا و برنامهها را برای
ایشان تبیین کند.
هرچند بنابر گفته محمدناصر نیکبخت استاندار
همدان ،استان در اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی به عنوان استانی پیشرو مطرح است
و برنامههایی را در این راستا عملیاتی کرده اما
مردم چندان با مصادیق اجرای این سیاستها
آشــنا نیســتند که تا حدودی میتوان گفت
کوتاهی دولتمردان در تبیین سیاستها برای
مردم و ضعف فرهنگسازی و اطالع رسانی در
خصوص اقتصاد مقاومتی ،دلیل ملموس نبودن
فعالیتهایی است که به قول مدیر ارشد استان،
همدان را به اســتانی پیشتاز و پیشرو تبدیل
کرده است.
خالقیت؛ هنری تأثیرگذار در مقاطعی است که
امکانات ،ابزار و ظرفیتهای الزم برای انجام یک
کار در حد مطلوب در اختیار نباشد و در مبحث
جاری نیز خالقیت بهعنوان میانبری زودبازده
پیش روی مدیرانی است که میخواهند با توجه
به اقتصاد مقاومتی ،بدون کوتاهی امور مربوط
به حوزه خود را باقوت و قدت استمرار بخشند.
امید آنمــیرود که تبلور خالقیتها منجر به
اجرای کامل و صحیح اقتصاد مقاومتی در کنار
عدم مشــاهده کاهش روند اجرای برنام هها و
کارهای اجرایی ،سازمانها و دستگاههای دولتی
گردد.

با خودمان مهربان باشیم؛

اشکان یوسفی

حفاظت از محیط زیست ،یک فرهنگ است

بارشهای اخیر و جان گرفتن دوباره
طبیعت ،با چشمپوشــی از خسارت
هایی کــه در برخی نقاط کشــور
بوجود آورد ،موهبت و نعمتی الهی
بود که شــاید بسیاری از موجودات
مدتها انتظارش را میکشیدند .خالق
زیبایــی ها چه ظریــف میفرماید:
«و هرچیز زنده ای را از آب آفریدیم»
به راســتی که همین گونه اســت؛
مردم جانی دوبــاره گرفتند ،زمین
هــای خشــکیده دوباره ســیراب
شدند ،رودهای خشــکیده طغیان
کردند ،کشــاورزان نذر خــود را ادا
کردند و نماز شــکر بجای آوردند و
بیشک مسئولین نیز درکنار مردم
شکرگزار این نعمت بیبدیل شدند
و با این شــرایط پیشبینی میشود
که کمآبی امســال بهبــود یافته و
مردم مشــکالت کمتری را پیشرو
خواهند داشت.
شاید در نگاه اول یکی از مهمترین
آثار بارشهای اخیر ،افزایش سطح
آب ســدها بود؛ اما در نگاه عمیقتر
بایــد جان گرفتن دوبــاره طبیعت
و محیط زیســت را جشــن گرفت؛
محیطی که همــه ما در آن زندگی
میکنیم و زیستگاه ماست.
بــه تعبیر مدیرکل محیط زیســت
اســتان همدان «امروز حال محیط
زیســت ما خوب نیست» این خوب
نبــودن حال محیط زیســت قطعاً
جنبه های انســانی فراوانی دارد و
بداخالقی هایی که سالها با محیط

زیست ما شده در کوتاه مدت بهبود
نمییابد.
بیایــم یکبار هــم که شــده کاله
خودمــان را قاضی کنیــم! تاکنون
برای محیط زیســتمان چه کرده
ایم؟ چقدر برای سالم ماندن محیط
زندگی مان تالش کرده ایم؟ چقدر
ســعی کردیم با خودمان و ســایر
موجودات مهربان باشیم؟
روال معمول این اســت کــه باید
تقصیــر را به گــردن مســئولین
بیاندازیم؛ بگوییم فالن اداره وظیفه
حفاظــت محیط زیســت را دارد و
به ما ارتباطی نــدارد! بگوییم فالن
سازمان متولی رســیدگی به وضع
حمل و نقل است و...
اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است؛
اینکه حفاظت از محیط زیست یک
وظیفه همگانی و بالواقع یک فرهنگ
مهم و ملی است که باید در شئون
زندگی مردم رســوخ کند .تا زمانی

که تک تک مــردم نخواهند ،هیچ
سازمان و اداره ای نمیتواند محیط
زندگــی ما را حفاظــت کند؛ البته
نقش مهم و هدایتگر برخی متولیان
را نباید نادیده گرفت اما بیشک در
این مقوله فرهنگ مردمی حلقه ای
مفقوده و بسیار موثر است.
متولیان حفاظت از محیط زیســت
(که البته نظر نگارنــده صرفاً اداره
کل حفاظت از محیط زیست استان
نمیباشد) باید تالش کنند که عالوه
بر رونــد نظارتــی و اجرایی خود،
نســبت به فرهنگ سازی نیز اقدام
کننــد؛ فرهنگی که قطعــاً زمانبر
اســت و باید با بهبود زیرساختها
و آمــوزش و ترویــج آن در میــان
کودکان ،نوجوانــان و جوانان آن را
بسط داد.
بایــد از خودمــان شــروع کنیم و
بدانیم این فرهنگ اســت که برای
ترددهای معمولی درون شــهری از

خودروی شخصی اســتفاده نکنیم
و از سیســتم حمل و نقل عمومی
بهره ببریم که البته وظیفه متولیان
امر هم ایجاد بســترهای مناسب و
تســهیالت کافی برای عموم مردم
اســت تا با حداقل زمــان و هزینه
بتوانند جابجا شوند .باید از خودمان
شــروع کنیم و بدانیم این فرهنگ
اســت که برای چندساعت خوش
گذرانــی در طبیعت و اســتفاده از
این موهبت بازگشــتناپذیر الهی،
نبایــد درختان را بشــکنیم؛ نباید
به طبیعت آســیب برسانیم و آن را
تخریب کنیم .باید از خودمان شروع
کنیــم و بدانیم این فرهنگ اســت
کــه برای آموزش بــه دانشآموزان
و دانشــجویان ،نباید از هر روش و
تکنیکی اســتفاده کرد و بدانیم که
حیوانات هم در دایره محیط زیست
ما هســتند .باید از خودمان شروع
کنیــم و بدانیم این فرهنگ اســت
که ریختن زباله در طبیعت و آلوده
کردن کوهستان ،رودخانه ،طبیعت،
پارک و ...آسیبهای جبران ناپذیری
به محیط زیست وارد می کند.
بدون شک نمی توان محیط زیست
را بدون نهادینه ســاختن فرهنگ
نگهــداری از آن ،حفاظــت کرد و
باید به سویی حرکت کنیم که تک
تک مردم به یک محیطبان تبدیل
شوند و قطعاً آموزش پایه و بنیادی،
نقشی مهم و اساسی در این امر ایفا
میکند.
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فرشته اکبری

داستان غریبانه «نقد»
در همدان

بیشک روزنامهنگاران و خبرنگارانی هرچند
انگشتشمار ،روزهای تعطیل نوروز را با فکر
سوژههای داغ پشت سر گذاشتهاند تا بتوانند
در ســال جدید اولین قدم را محکم و اولین
قلم را قابلتأمل و اثرگذار بردارند؛ حال معنا
و مفهوم قدمها و قلمها برای هریک متفاوت
است.
ن وجود تعداد زیادی از ژورنالیســتها
با ای 
«نقــد» را تأثیرگذارترین ابزار برای نفوذ در
ذهن مخاطبان میدانند که البته این موضوع
بهعنوان ویژگی موروثی و واگیردار به جامعه
ســرایت یافته و این روزها بسیاری از افراد
به کارشناس تمامعیار و فرابخشی در تمام
زمینهها تبدیل شدهاند و زمین و زمان را به
هم میبافند تا ویژگــی «نقادی!» خود را به
منصه ظهور بگذارند؛ فضای مجازی هم در
این سالها به یاری شتافته و فرصت را برای
نقلوانتقال انتقادات کارشناسان مسلط بر
تمام امور فراهم کرده است.
حال با این شــرایط ،این رسانهها هستند
که باید با ارائه انتقادات مستند ،پرمفهوم و
عمیق عرصه را برای تکرار اشتباهات تنگ
کنند اما در برخی موارد شاهد این هستیم
که نگاه کارشناسی و چندجانبه ،مراجعه به
مستندات ،ارائه راهکار و سپردن قضاوت به
مخاطب جای خــود را به نگاهی یکطرفه،
سطحینگری ،بیان کلمات ناپخته ،مغرضانه
و مخرب هرچند ناخودآگاه داده که ناشی از
ناشناخته ماندن فرهنگ «نقد» است؛ البته
شاید این نوع برداشت از قلمفرسایی اهالی
رســانه نیز نوعی قضاوت باشد و نتوان به
بسیاری از خبرنگاران در مفهوم عام نسبت
داد.
بااینوجود آنچه در جامعه رســانه گاهی به
چشم میخورد موجســواری برخی کلمات
تند و اغراقآمیز در انتقادات اســت که جز
برانگیختن افکار مخاطبان و پسازآن ،جوابیه
مدیــران و مســئوالن راه چندانی از پیش
نمیبرد و خاصیت گرهگشایی را تا حدی از
دست میدهد.
همین اتفاقات نیز موجب شــده که مدیران
بهعنوان پاســخگوترین افــراد در جامعه،
عالوه بر اینکه اعتماد خود را از رســانه از
دست میدهند جز نیمنگاهی به قلمفرسایی
روزنامهنگاران و خبرنگاران ،تالشی برای رفع
مشکل موردنقد برندارند و بهقولمعروف آبی
از آب تکان نخورد.
استان همدان نیز درگیر داستان تراژدی و
غریبانه «نقد» شده و به گفته عدهای از اهالی
قلم کمتر میتوان در رســانههای استان به
نقدهای تخصصی ،واقعگرایانه ،جامعنگر و
سازنده برخورد کرد و گاهی حواشی قربانی
مسائل اساسی میشوند.
میتوان با چاشــنی کردن اندکی جسارت
گفت که فرهنگ نقد از مســائل مختلف در
اســتان همدان بهعنوان نمونه جغرافیایی
کوچک چندان معنا و مفهوم خود را نیافته
و جز بیان کلماتی کمی تا قســمتی تند و
تلخ که بیشــترین بازخورد آن ،بحثهای
غیر کارشناسانه و گاه کارشناسانه در فضای
مجازی است ،کمتر میتوان به نقدی تخصصی
که بتواند سنگی را از راه بردارد ،برخورد کرد.
مدیران چندان با این واژه عجین نشــدهاند
و برخی ،خبرنــگاران را موجوداتی کنجکاو
همراه با حس غرضورزی میدانند که تمام
تالش خود را برای یافتن ســوژهای به کار
میگیرند تا بهموقــع آن را بهعنوان ابزاری
برای تخریب بهکارگیرند و بهنوعی خبرنگار
را تخریبچی میدانند و یا از طرفی عملکرد
رســانهها برای مدیران به کبریتی بیخطر
بدیل شده که تأثیری بر حال کسی ندارد و
بدین شــرح مدیران نیز با نقد رسانه بیگانه
شدهاند .بهراســتی باید به این فکر کرد که
چرا در مقیاســی کوچک در استان همدان
تلنگرهای گاه و بیگاه رسانهها و نقدهایی که
به هر دلیل و به هر مفهومی نگاشته میشود،
نمیتواند بــر یک مدیر و یا مســئول که
میتواند بهعنــوان ناجی عمل کند ،اثرگذار
باشــد و چرا انتقادات ،یا ذهنیت منفی در
مخاطب میســازد و یا به جوابیه دستگاهها
و نهادهــا میانجامــد؟ چگونــه میتوان
انتقادات تخصصــی را جایگزین قضاوتها
و برداشتهای نیمه سطحی کرد تا وحدت
کلمات منتقدانه ،تالشی نباشد برای هیچ؟!

یکی از مهمترین مباحث ،دغدغهها و آرمانهای بشر از گذشته تا حال
عدالت محوری و قانونگرایی است .باآنکه امروزه بشر با توسعه شگرف
در علوم مختلف به بســیاری از خواستهها و آرزوهای خود نائل گشته
است ،اما همچنان یکی از مطالبات جدی او که همچنان با آن فاصله
چشمگیری دارد ،جهانی عدالت محور و قانونگراست.
عدالت مفهوم گســتردهای دارد؛ اما شاید یکی از کاملترین تعاریف
عدالت رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذیحق به اوست .قانون
نیــز مجموعهای از مقررات الزماالجرا و برگرفته از مذهب و عرف یک
جامعه اســت و بر روابط افراد حاکم میباشد و در ضرورت آن همین
بس که میگویند؛ قانون بد بهتر از بیقانونی است.
اما با توجه به ذات عدالتخواه و قانون پذیر بشر چرا با همه تالشهایی
که در طول تاریخ صورت گرفته ،انســان در رسیدن به جهانی عدالت
محور و قانونگرا ناکام بوده است؟

سودجویی و قدرتطلبی
مانع ایجاد عدالت و قانونگرایی

ورزش جوالنگاه افراد سودجو
با تبدیلشدن ورزش به صنعتی پولساز رفتهرفته حضور افرادی که به
خاطر ذات ورزش در این عرصه فعالیت میکردند رنگ باخت و ورزش
به جوالنگاه افرادی تبدیل شــد که در پی منفعتطلبی و سودجویی
روح پاک آن را به مخاطره انداختند و عدالت و قانون را در این عرصه
به طرق مختلف زیر پا گذاشــتند .در ســالیان اخیر اخبار بسیاری از
وجود فساد در الیههای مختلف دنیای ورزش ،از مدیران ارشد گرفته تا
مربی ،بازیکن و داور ،در رسانههای دیداری و شنیداری جهان مخابره
شده است و آخرین و مهمترین آن نیز فساد مالی مدیران ارشد فیفا و
یوفا بود که همچنان پسلرزههای آن دامنگیر رشته پرطرفدار فوتبال
است.
اگرچه گردش مالی در ورزش ایران بســیار کمتر از کشورهای مطرح
دنیا است ،اما این مسئله باعث نشده است که روح عدالت و قانون در
ورزش کشور حفظ شود و هســتند افرادی که به قصد تأمین منافع
فردی و گروهی قانون و عدالت را در ورزش ایران زیر سؤال میبرند .در
سالهای اخیر در ورزش ایران مدیران ،مربیان ،بازیکنان و حتی داوران
زیادی بودند که به خاطر ســودجویی و منفعتطلبی به روح عدالت و
قانون در ورزش خدشه وارد کردند .از سوی دیگر هجوم دالالن به این
عرصه خود حاکی از عدم شفافیت در مباحث مالی است و نیز اصرار و

هجوم سودجویان به ورزش همدان
با انتقال پاس

فســاد ،زد و بند ،قانونگریزی و بیعدالتی به شکل قارچ گونهای در
ورزش ایران در حال رشد است و در کمتر رسانه و محافل ورزشی است
که از این فســاد نگویند و به آن معترض نشوند .افراد فاسد در ورزش
ایران ریشــه دواندهاند و زیرشاخههایشان به ترتیب در ادارات ورزش،
فدراسیونها ،هیئتها و کمیتههای مختلف نفوذ کردهاند؛ بااینحال
هرچه گردش مالی در بخشی از ورزش کمتر باشد حضور افراد سودجو
و منفعتطلب نیز در آنجا کمرنگ میگردد؛ تا جایی که کمتر اخباری
از فساد در ورزش اســتانها و شهرهایی که تیمهای بزرگ یا حامی
مالی قدرتمند ندارند و یا از اعتبارات ملی و استانی کمی برخوردارند
به گوش میرسد.
گردش مالی در ورزش همدان نیز تا قبل از انتقال باشگاه پاس به استان
بسیار محدود بود و از سوی دیگر نیز اعتبارات ملی و استانی ناچیزی به
ورزش همدان تعلق میگرفت؛ به همین دلیل خبری از قانونگریزی و
بیعدالتی در سطح ورزش استان نبود؛ اما با انتقال تیم پاس به استان
و هزینههای سنگین تیمداری در لیگ برتر و لیگ یک ناگهان گردش
مالی ورزش همدان افزایش چشــمگیری یافت و در دورهای مختلف
مدیریت کالن استان و ورزش همدان و همچنین مدیران منصوب در
باشــگاه زمزمههایی در مورد شفاف نبودن هزینههای باشگاه و محل
تأمین منابع مالی ،صحبتهایی از زبان پیشکسوتان فوتبال همدان در
رابطه با انتقال برخی بازیکنان ناکارآمد غیربومی با قراردادهای سنگین
توســط برخی مدیران و گرفتن درصد از بازیکنان مذکور و همچنین
اعتراض روسای هیئتها در توجه مسئوالن ارشد همدان به تیم پاس
و تبعیض بین فوتبال و ســایر رشتههای ورزشی به گوش میرسید؛
بااینحال هیچگاه این موارد بهصورت جدی توسط ارگانهای نظارتی
پیگیری نشد و یا اگر پیگیری شد نتایج آن در اختیار رسانههای استان
قرار نگرفت.

قانونگریزی و بیعدالتی
در بخشی از بدنه ورزش همدان

اما در ابتدای سال جدید توسط برخی از روسای هیئتهای ورزشی از
قانونگریزی و بیعدالتی تازهای در بخشــی از بدنه اداره کل ورزش و
جوانان استان پرده برداشته شد .رئیس هیئت هندبال استان همدان
یکی از این افراد بود که پس از رسانهای کردن درگیری خود با مدیرکل
ورزش و جوانان اســتان و تقدیم استعفایش در گفتوگو با اکباتان از
بی عدالتی در مزایده سالنهای ورزشی و تقسیم بودجه خبر داد.
مجید مشــایخی پور با اشــاره به اینکه به دالیل مختلفی از ریاست
هیئت هندبال استان اســتعفا داده است مهمترین دلیل این اقدام را

گزارش اکباتان از توزیع ناعادالنه کمک های
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به هیئت های ورزشی

رئیس هیئت هندبال استان همدان با بیان اینکه برای این ادعای خود
شاهد دارد اظهار میکند :یکی دیگر از دالیل استعفای من ضعف در
مدیریت ورزش استان است.
وی میافزاید :وقتی از بروز تخلف در برگزاری مزایدهها مطلع شــدم
بــرای اعتراض به این اتفاق به دفتر مدیــرکل ورزش و جوانان رفتم،
اما نهتنها واکنشی از وی در قبال این تخلف ندیدم ،بلکه آقای منعم
بهعنوان فرد اول ورزش همدان و عضو هیئتمدیره باشــگاه پاس در
پاســخ به درخواست من برای کمک به تیم لیگ برتری هندبال این
باشــگاه گفت :چه لزومی دارد که ما در لیگ برترهندبال تیم داشته
باشیم و برای کاهش هزینهها بهتر است سال آینده در لیگ یک یا دو
شــرکت کنیم .مشایخی پور با اشاره به اینکه همه استانها در تالش
هستند که در لیگهای برتر رشتههای مختلف ورزشی تیمی داشته
باشند عنوان میکند :مدیران ورزش استان همدان به دلیل ضعف در
مدیریت از ما درخواست میکنند تیمی را که با هزار زحمت و با اتکا
به بازیکنان و مربیان بومی از لیگ  3به لیگ برتر آوردهایم و امسال با
کمترین بودجه و امکانات در لیگ برتر حفظ کردیم منحل کنیم و در
لیگ پایینتری به فعالیت خود ادامه دهیم.

سلیقهای عمل کردن مسئوالن
مشایخی پور با گالیه از توجه بیشازحد مسئوالن ارشد استان به رشته
فوتبال و تیم فوتبال پاس عنوان میکند :رشته فوتبال و تیم فوتبال
پاس به ویترین ورزش استان تبدیل شده و همه مسئوالن استان برای
در دید قرار دادن اقدامات خود همه بودجهها را به این تیم اختصاص
میدهند و به رشتهها و تیمهای دیگر استان توجه نمیکنند؛ و این در
حالی است که این تیم با اتکا به بازیکنان گرانقیمت غیربومی و صرف
هزینههای سنگین هیچ موفقیتی برای ورزش همدان نداشته است ،اما
تیمی مثل تیم هندبال پاس که با اتکا به بازیکنان و مربیان بومی در
لیگ برتر حضور دارد مورد بیمهری مسئوالن قرار میگیرد.
وی اضافه میکند :مســئوالن حتی برای جذب حامی مالی نیز بین
فوتبــال و هندبال تبعیض قائل میشــوند و درحالیکه ما برای تیم
هندبال پاس حامی مالی جذب کردیــم هیئتمدیره ورود کرد و به
حامی مالی گفت به جای تیم هندبال باشگاه پاس از تیم فوتبال این
باشگاه حمایت کند.

پرداختهای قانونمند یا رابطهای؟

ضرورت نظارت بر مزایدهها
و تقسیم بودجه

روســای برخی از هیئتهای ورزشــی اســتان نیز در گفتوگو با
اکباتان اعتراضات مشــابهی در مورد نحوه برگــزاری مزایدههای
اماکن ورزشــی و همچنین تبعیض در تخصیص اعتبارات داشتند
و برخــی نیز پا را فراتر گذاشــته و مدعی شــدند کــه از بودجه
یکمیلیاردی که اســتاندار همدان به هیئتهای ورزشی اختصاص
داده فقــط بخش کمی از آن یعنی در حدود  30درصد به دســت
هیئتهای ورزشــی رسیده و  70درصد این بودجه به باشگاه پاس
تعلق گرفته اســت .از ســوی دیگر بعضی از روسای هیئتها هم
ترجیــح دادند صحبتهای خــود را در این مورد پس از اختصاص
بودجه در سال جدید بیان کنند.
بههرحال آنچه مســلم اســت وضعیت اقتصادی استان حالوروز
خوبی ندارد و این در حالی اســت که بهزعم کارشناســان ،توسعه
فرهنگی ،ورزشی و نشاط اجتماعی تنها در گروی توسعه اقتصادی
است .ازآنجاکه ورزش استان به تبعیت از وضعیت اقتصادی همدان
منابع مالی اندکی دارد و از سوی دیگر به دلیل نبودن صنایع بزرگ
و مادر تیمهای رشــتههای مختلف ورزشــی در همدان از داشتن
حامی مالــی قدرتمند محروماند ،برای ادامه حیات هیئتهایی که
در طول ســال با مشــکالت مالی عدیدهای روبرو هستند داشتن
یــک فضای اختصاصی که بتواننــد از آن مکان درآمدزایی کنند و
همچنین دریافت بودجهای متناســب با فعالیتها و اعزامهایشان
امری ضروری است؛ حال اگر قرار باشد در برگزاری مزایده واگذاری
اماکن ورزشی تخلفی صورت بگیرد و سالنهای ورزشی در اختیار
افراد یا هیئتهایی قرار بگیرد که صالحیت استفاده از آن را ندارند
و همچنیــن در اختصاص بودجه بین هیئتهای ورزشــی تبعیض
قائل شــوند و ضابطه در پرداختها جای خــود را به رابطه بدهد
ورزش استان درخطر ســقوط به ورطه نابودی قرار خواهد گرفت؛
بنابراین اهالی ورزش اســتان این انتظــار را از ارگانهای نظارتی
دارنــد تا بیشازپیش بر مــواردی که در آن پــای قانونگریزی و
ناعدالتی به میان میآید نظارت داشته باشند
الزم به ذکر اســت این گزارش با اســتناد به سخنان برخی از روسای
ن تنظیم شده است و اگر مسئوالن اداره کل
ی ورزشی همدا 
هیئتها 
ورزش و جوانان در این مورد توضیحی داشته باشند ماهنامه اکباتان
برای نشر آن آمادگی دارد.

شماره  4اردیبهشت 1395

روســای هیئتهای ورزشــی
یکــی دیگر از
کــه از بیعدالتــی در ورزش
ا ســتا ن
همــدان میگویــد رئیس هیئت
دوچرخهسواری است.
علی ثقفــی در گفتوگو با اکباتان با بیان
اینکه بودجهای که به هیئتها پرداخت میشود
بــا فعالیت آنهــا همخوانی ندارد ،از تقســیم ناعادالنه
منابــع دولتــی در اداره کل ورزش و جوانان همدان خبر میدهد و
میافزایــد:از زمان مدیریت آقای منعــم در اداره کل ورزش و جوانان
فقط  4میلیون تومان به هیئت دوچرخهســواری کمک مالی
شده است؛ البته در این مدت مبالغ دیگری
به حســاب هیئت واریز شــده که
ارتباطی با هزینه جاری هیئت
ندارد؛ بهعنوانمثال مبلغی
برای کمک به درمان محمد
قادری بوده که آقای منعم
در مالقات به ایشــان قولش
را داده بود که این مبلغ نیز به
موقع پرداخت نشد و بنده شخصاً
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اجرای عدالت و قانون در جوامع انســانی همیشه با مشکالت و موانع
عدیدهای روبرو بوده اســت .از مهمترین موانع اجرای عدالت و قانون
افزونطلبی ،ســودجویی ،هوس رانی و قدرتطلبی فردی یا گروهی
است؛ ازاینرو فرد یا افرادی که در پی منافع شخصی و گروهی هستند
اجــرای عدالت و قانون را در تضاد با ســودجویی و قدرتطلبی خود
میداننــد و آن را برنمیتابند؛ بنابراین هر جا پــای قدرت و پول در
میان باشــد عدالت و قانون از سوی فرد یا افرادی به مخاطره میافتد؛
چنانکــه یا آن را زیر پا میگذارند یا دورش میزنند و اینگونه انواع
فساد مالی اعم از اختالس و ارتشاء و همچنین سوءاستفاده از مقام و
قدرت شکل میگیرد.

پافشاری مدیران به ماندن در پشت میزخود که از وجود پشت پردهها
حکایت میکند .ازجمله پروندههای مهم فســاد در ورزش ایران که
محصول قانونگریزی و ناعدالتی است ،پرونده فساد در فوتبال است؛
پروندهای که در کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی در دست
بررسی است و در صورت به سرانجام رسیدن آن بیشک دامن بسیاری
از مدیران و افراد فعال در فوتبال ایران را خواهد گرفت.

قانونگریزی در بخشی از بدنه اداره کل ورزش و جوانان ذکر میکند
و میگوید :متاسفانه در برخی از بخشها و معاونتهای این اداره کل
ضابطه جای خود را به رابطه داده است و برخی از تصمیمگیریهای
مهم و اثرگذار در ورزش استان تحت تأثیر منافع شخصی است.
وی از تخلف در برگزاری مزایده اجاره ســالنهای ورزشــی بهعنوان
ی در این اداره کل یــاد میکند و میافزاید:
مصــداق بارز قانونگریز 
هیئت هندبال چند ســال اســت که در مزایده اجاره سالن ابنسینا
شــرکت میکند ،اما هربار با اختالفی اندک نسبت به هیئت برنده در
مزایده از اجاره این ســالن باز میماند .ما بــرای تمرینات و برگزاری
مسابقات تیم لیگ برتری هندبال به داشتن یک سالن اختصاصی نیاز
مبرم داشــتیم و همیشه برای ما ســؤال بود که چگونه هربار با این
اختالف کم یک هیئت خاص برنده این مزایده میشود.
مشایخی پور ادامه میدهد :تا این که در مزایده آخر مسئول برگزاری
مزایده به ما پیشنهاد داد اگر میخواهید در مزایده برنده شوید دو برگه
مزایده تهیه کنید و در یکی قیمت پیشنهادی را درج کنید و دیگری را
خالی تحویل دهید تا اگر شخص یا هیئتی قیمت باالتری از شما ارائه
کرد ما در برگه دوم به نام شما قیمت باالتری درج کنیم.
وی اضافه میکند :این عمل در برگزاری یک مزایده عین تقلب است
و وقتی به مسئول برگزاری مزایده به دلیل ارائه این پیشنهاد اعتراض
کردم در پاســخ گفت؛ پس فکر کردیــد آن هیئت خاص چگونه در
مزایدههای قبلی با قیمت نزدیک به شما برنده میشد؟

این مبلغ را در ابتدا پرداخت کردم و بعد از اولین عمل ایشان در آمریکا
این پول به حساب هیئت واریز شد .یا مبلغ  800هزار تومان دیگر که
مربوط به دو ماه کمکهزینه بهنام آرین میشــود و در حال حاضر 3
ماه از این پرداخت به تعویق افتاده است.
وی ادامه میدهد :بودجه  4میلیونی برای اداره کردن هیئتی با  8رشته
مختلف لیگی و هزینههای سنگین تأمین و نگهداری از دوچرخهها رقم
بســیار ناچیزی است و حتی پول یک طوقه دوچرخه هم نمیشود و
این در حالی اســت که به برخی از هیئتهایی که دارای فضا و سالن
اختصاصی هستند و از این ســالنها ساالنه  100میلیون درآمدزایی
خالص دارند در این مدت بیشتر از هیئت دوچرخهسواری کمک شده
است.
ثقفی با اشاره به اینکه مشخص نیست بودجهای که از اداره کل ورزش
و جوانان به هیئتها تزریق میشــود بر اساس چه سازوکاری تعیین
میگردد میافزاید :با این روش پرداختی اینگونه متبادر میشود که
دوستی و رفاقتها بر توزیع منابع و امکانات اداره کل ورزش و جوانان
استان بیش از عدالت و قانون اثر میگذارد.
وی اظهار میکند :هیئت دوچرخهسواری از جمله هیئتهایی است که
این شانس را دارد برای همدان در المپیک ریو سهمیه کسب کند؛ با
اینحال نهتنها حمایتی از ما نمیشــود ،بلکه حقوق  400هزارتومانی
بهنام آرین ،دوچرخهسوار همدانی صاحب شانس برای کسب سهمیه
المپیک ،با تاخیر پرداخت می شــود که آرین از این موضوع بســیار
ناراحت است و در تماسهای مکرر با من اعتراض خود را به این مسئله
اعالم کرده .او باید در مســابقات با حریفانی روبرو شود که از امکانات
حرفهای برخوردارند اما حتی یک دوچرخه طوقه صفحه نیز در اختیار
او نمیگذاریم و حقوقش را هم که معادل نصف حقوق یک کارگر است
با تاخیر پرداخت میکنیم.
رئیس هیئت دوچرخهسواری اســتان همدان ادامه میدهد :به دلیل
این تبعیضها و بیتوجهیها بهنام آرین در مسابقات دوچرخهسواری
قهرمانی کشور که هر ورزشکاری باید برای استان خود رقابت کند در
لباس تیم همدان شرکت نمیکند و برای استان یزد در مسابقات رکاب
میزند؛ چراکه یزدیها بهترین امکانات را از قبیل دوچرخه استاندارد
برایش تهیه میکنند.
ثقفی با بیان اینکه تاکنون  60میلیون تومان شخصاً برای هیئت هزینه
کرده است خاطرنشــان میکند :در زمان مدیریت آقای افتخاری در
اداره کل ورزش و جوانان ایشــان از من خواستند که هزینه اعزام به
مسابقات را شــخصاً پرداخت کنم تا اداره کل بهمرور این هزینهها را
برگرداند ،بخشــی از این مبلغ در مدتزمان طوالنی تسویه شده؛ اما
تا این لحظه مبلغ  18میلیون شــخصاً از حســاب هیئت طلب دارم؛
بااینحال همچنان از جیب خود به دلیل عالقهای که با شهرم و ورزش
دوچرخهســواری دارم هزینه میکنم .وی اضافه میکند :حتی اگر به
دلیل وصول نشــدن اعتبارات ،اداره کل نتوانسته باشد بدهی خود به
هیئتها را تســویه کند بازهم ضعف مدیریت است و مدیران ورزش
استان باید بیشتر برای دفاع از حق ورزش همدان تالش کنند.

4

EKBATAN
CULTURE

ناخوش احوالی همیشگی تئاتر در همدان
یکی از کارشناســان و پیشکســوتان تئاتر اســتان همدان میهمان صفحه تئاتر اکباتان بود و از گلههایش از حال این روزهای تئاتر به عنوان هنر فاخر در
همدان با "اکباتان" گفتوگو کرد؛ ماحصل این گپ و گفت صمیمی درد و دلی شــد از زبان محمد جواد کبودرآهنگی یکی دیگر از بزرگان تئاتر این اســتان
که وجه اشتراک سخنان او با دیگر هنرمندان همدانی ،حسرت و افسوس از وضعیت کنونی تئاتر این روزهاست.
شکوفه رنجبر
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اکباتان :بهعنوان اولین ســؤال از نحوه شروع فعالیتتان و
چگونگی ورودتان به این عرصه بگویید.
اگر بخواهم بگویم که چه چیزی باعث شــد تا وارد تئاتر شوم باید به
دوران مدرسه برگردم همان روزهایی که اولین احساسات من نسبت
به تئاتر شــکل گرفت و مثل همه هنرمندان در آن زمان چون تئاتر
مدرسهای ،تنها فضایی بود که میتوانستیم تئاتر را کار کنیم از تئاتر
مدرسهای شروع کردم.
قبل از انقالب فرهنگ و هنر و خانه جوانان ،پیشــاهنگی ،هاللاحمر
و شــیر و خورشید گروههای تئاتری داشــتند که فعالیت میکردند
بنابراین ما هم در این اماکن حضور پیدا میکردیم و با این گروهها کار
میکردیم بالطبع اصل فعالیت من همزمان با اوج پیروزی انقالب بود.
بعد از انقالب مضامین نمایشــنامهها تغییر پیدا کرد و همین باعث
شد که هنرمندان بیشــتر در نمایشهای مذهبی حضور پیدا کنند
که توسط انجمن اسالمی و کانون بسیج که در گذشته خانه جوانان
بــود کار را اجرا و با گروههای مختلفی همکاری میکردند .از بهترین
دورههای آموزشی که شرکت داشتم دورهای در فرهنگسرای نیاوران
بود که تا امروز با وجود گذراندن دورههای آموزشی حتی در دانشگاه
هم مباحثی را که در آن دوره آموختم تجربه نکردم.
شــاید بتوانم بگویم که نقطه عطف کار من در سال  1365با نمایش
دلقکها به کارگردانی محمد رحمانی بوده اســت  ،نمایشی متفاوت
که بازخورد بســیار خوبی داشــت و در رادیو هم پخش میشد .بعد
از آن به عنوان کارشــناس وارد اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شدم
و در اولین جشــنواره استانی تئاتر در سال  68برای اولین بارشرکت
کردم .در جشنواره دوم هم با یکی از گروه های نمایشی در جشنواره
حضور پیدا کردیم که برگزیده شدیم .با شروع شدن جشنواره کودک
نمایشهایی را کار کردم که موفق به گرفتن عنوان و کسب رتبه شدم
و این روال ادامه داشت تا امروز که نزدیک به  35نمایش را کار کردم
که تعدادی از آنها آثار سنتی ،سیاه کاری و مذهبی بودند و در اجرا
موفق به جذب مخاطب شدند.
اکباتــان :در رابطه با تغییر مضامین تئاتر در دوران پس از
انقالب توضیح دادید .بــا توجه به اینکه دفاع مقدس فاصله
چندانی از این دوره نــدارد و هنرمندان همدانی آثار مهمی
را بــرای اجرا در جبهه جنگ در کارنامه کاری خود دارند ،در
رابطه با فضای تئاتر استان را در روزهای جبهه و جنگ توضیح
دهید.
نمایشــی را در زمان جنگ به نام "انفجار" در منطقه سرپل ذهاب و
در مناطق جنگی دیگر به مدت  15روز اجرا کردیم و اینکه توانســته
بودیم کســانی را که در فضای جنگ حضور داشــتند ،وارد فضای
هنری کنیم توفیقی بود که نصیب ما شــد .حتی در مناطق جنگی
در محوطههای فضای باز این نمایش اجرا شــد و مورد استقبال قرار
گرفت .این نمایش هم موزیکال و هم طنز بود .تالش کردم در طول
سالهای اخیر نمایشهایی را در خصوص دفاع مقدس و در رابطه با
اهلبیت و چندین فرم نمایشی با محوریت دفاع مقدس کار کنم .یک
یا دو نمایش کار کردم که دفاع مقدس را شعارگونه منعکس نمیکرد
و با گاهی حتی با نقد هم همراه بود.

اکباتان :حال تئاتر همدان را چگونه ارزیابی میکنید؟
راستش را بخواهید حال تئاتر هیچوقت خوب نبوده و انگار قرار نیست
کسی برای آن برنامه خاصی داشته باشد اگرچه سالنهای نمایش اجرا
دارند اما در مجموع تئاتر در شهرســتانها خاموش است .جز تعداد
انگشــت شمار نمایشهایی که به جشنوارهها راه مییابند عم ً
ال تئاتر
پویایی در استان نداریم متأسفانه در خصوص تئاتر تنها در رسانههای
محلی پرداخته میشود و کسی در سطح ملی از نمایشهای اجرا شده
در همدان خبری ندارد .تفاوت ما با کالنشهری مثل تهران دقیقاً در
این مطلب است بنابراین وقتی نمایشی در تهران اجرا میشود توسط
سایتها و رسانهها مورد نقد و تحلیل قرار میگیرد و به آن پرداخته
میشــود اما این فضا در شهرســتانها وجود ندارد  .به نظر میرسد
برای بهبود حال تئاتر ،ما باید قید انجمن نمایش را بزنیم و فکر کنیم
کــه متولی ندارد و خودمان در بخش خصوصی به فکر چاره و درمان
باشیم اما متأسفانه نه طرح و برنامهای داریم و نه حمایت کنندهای که
بتوانیم در این مسیر گام برداریم .با توجه به این نباید منتظر حمایت
مالی باشــیم چون هرگز حمایت از تئاتر نبوده و قرار نیست به هیچ
عنوان بودجهای به تئاتر اختصاص یابد و هیچ مســوولی هم پاسخگو
نیست و اگر اغراق نباشه باید گفت تئاتر شهرستانها به سرگرمی برای

تئاتر برای شــهروندان اجرا میشــود اما
شهرداری پنبه در گوش فرو برده و هیچ
توجهی به این موضوع ندارد
هنرمندان تبدیل شده و اصل تئاتر در شهر تهران متمرکز شده است.
هریک از هنرمندان ما که برای ادامه کار خود به تهران مراجعه کردند
موفق بودند و شاید مهمترین دلیل آن وجود فضایی برای دیده شدن
در حد بینهایت اســت با این حال سیاستگذاری درستی در حوزه
فرهنگی وجود ندارد ،بنابراین مرکز هنرهای نمایشی نمیتواند متعلق
به تمام اســتانها باشد و تنها به داشــتن یک اتاق در تهران بسنده
میشــود .نه اینکه بگوییم این معضل تنها گریبان گیر همدان است،
نه چنین نیست و استانهای بزرگی هم که حرف برای گفتن در این
عرصه دارند به این وضعیت دچار شــدند و انگار تنها تئاتر در تهران
مورد اهمیت قرار گرفته است.
با این حال امیدواریم برنامهریزی برای تئاتر به وجود بیاید .نگاهی که
به تئاتر شهرستانها به عنوان نمایشهای بومی و محلی دارای هویت
و لباس و غیره بنگرد و آن را حمایت کند.
برای تهران متأسفم که هرگز اجازه نمیدهد تئاتر شهرستانها اجرای
عموم داشته باشــد و به عقیده من از تئاتر شهرستانها میترسند.
مشــکالت زیادی برای ما هنرمندان شهرســتان برای اجرا در تهران
وجود دارد و باید دردســرهای زیادی را متحمل شویم تا بتوانیم در

تهران نمایش اجرا کنیم.
اکباتان :با ایــن اوصاف گریزی هم بزنیــم به بحث داغ
مخاطبین تئاتر در اســتان و اینکه اساس ًا وضعیت فعلی را
چگونه ارزیابی میکنید؟
در همدان مخاطبین حرف ندارند و مردم این شــهر و استان تئاتر را
خوب میشناسند و پیگیر تئاتر هســتند .مخاطبان عام و خاص در
همدان به خوبی به سمت تئاتر هدایت میشوند  .نمایش کودک در
همدان بسیار موفق است و حتی فروش برخی نمایشها بسیار بهتر از
تهران هم دیده شده است .در گذشته درب سالن به روی مخاطبان
باز بود اما در ســالهای اخیر بلیت فروشــی تئاتر انجام شد و همین
موضوع اتفاق خوبی بود .در این صورت دیگر میهمان نخواهیم داشت.
میهمان معنایی ندارد و همه باید بلیت بخرند تا به سالن نمایش بروند
و تئاتر ببینند.
اکباتان :در خصوص تشــکیل انجمن هنرهای نمایشی که
بار دیگر قرار است به صورت انتخابات شکل بگیرد ،چه نظری
دارید؟
در گذشته نه تهران بلکه استانها برای تئاتر هزینه میکردند؛ انجمن
نمایش هم از همان روزها شکل گرفت اما در چند سال اخیر رویه را
تغییر دادند و با انتصاب فردی که از طرف اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی بود فعالیت انجمن نمایش را بهطور عینی تعطیل کردند و
قرار اســت بعد از آزمون و خطاهای مختلــف مجددا ً فعالیت آن را
به شــکل و شمایل گذشته برگردانند اما ســؤالی که وجود دارد این
اســت که اگر عملکرد انجمن هنرهای نمایشی بد بود چرا دوباره راه
اندازی شد ؟یک نفر بهعنوان نماینده انتخاب شد و این موضوع ،هیچ
اتفاق خوبی نمیتوانســت باشد چون انجمن نه اختیار و نه وظیفه و
نه اعتباری داشــت .حاال دوباره تصمیم بر این اســت که بازی قبلی
تکرار و نمایندگان استانها از یک نفر به سه نفر تبدیل شودکه روند
مثبتتری است اما درکل هر مسئولی وارد میشود برنامههای خاص
خود را اجرا میکند و برنامهای منســجم و اساســی در این خصوص
وجود ندارد.
اکباتان :در گذشته شاهد صفهای طوالنی تماشاگران تئاتر
در همدان بودیم که با گذر زمان گویا با هرسال یک قسمت از
آنها بریده میشد که به نظر میرسد یکی از عوامل تاثیر گذار
در این مهم پیشرفت تکنولوژی و فضاهای اینترنتی بود .به نظر
شما ورود فضای مجازی و شبکه خانگی چه میزان در کاهش
مخاطبان تئاتر اثرگذار بوده است؟
تاالر فجر در گذشــته نقطه عطف ســالنهای نمایش تئاتر بود و ما
واقعاً برای شــهروند تئاتر اجرا میکردیم اما با اتفاقات اخیر و ســهم
خواهی های شهرداری نمیتوانیم در این سالن نمایش اجرا کنیم .ما
با نمایندگان مجلس و مســئوالن صحبت کردیم اما شهرداری سالن
به تئاتر نمیدهد و این بهانه را دارد که این سالن برای شهروندان در
نظر گرفته شده است .مگر غیر از این است که تئاتر برای شهروندان
اجرا میشــود اما شهرداری پنبه در گوش فرو برده و هیچ توجهی به
این موضوع ندارد .حتی خود شــهرداری هم که اعتبارات برنامههای
فرهنگی دارد اما در راســتای حمایت از تئاتر اقدامی انجام نمیدهد.

در تهران شــهرداری جشــنواره تئاتر فجر را حمایت میکند اما در
همدان ،شــهرداری حتی در نصب بنر و بیلبورد هم موانعی را ایجاد
میکند .اما باید باور داشــته باشیم هر جا فرهنگ رشد میکند تئاتر
هم پیشرفت میکند .زمانی استاندار اسبق آقای خرم تأکید کرد که تا
وقتی در استان مسوولیت دارد تاالر فجر برای هنرمندان تئاتر خواهد
بود اما پس از آن ،شــرایط تغییر کرد .داستان تأسف بار سالنها در
شهرســتان زمانی غمگینتر میشود که این ســالنهای نمایش در
شهرستانهای ما در حواشی شهر و دور از دسترس ساخته میشود و
علیرغم هزینههایی که صورت گرفته ،فضاها در مناطقی ساخته شده
که ســاخت آن فایدهای ندارد .به جای در نظر گرفتن سالن ابنسینا
در مصلی همدان باید تاالر فجر در میدان آرامگاه بوعلی سینا به تئاتر
اختصاص پیدا میکرد .اگر ساختمان برخی ادارات در میدان آرامگاه
برای ســانهای نمایش تئاتر در نظر گرفته میشــد آیا نمیتوانست
جمعیت زیادی را به تماشا وادارد؟ آیا منجر به رشد تئاتر نمیشد؟
اکباتان :با استناد به صحبتهای شما پیرامون مشکالت
و حواشــی این کهن هنر میتوان مدعی شد این بیتوجهی
و چالشها باعث شده تئاتر چندان مورد توجه قرار نگیرد .در
این خصوص بیشتر صحبت کنید.
اگر بهتر بخواهم در تشــریح این فضا وارد شوم باید بگویم که تئاتر
زمانــی جان مایه دوباره میگیرد که مســئوالن وارد کار شــوند و
دلســوز تئاتر باشند .دستگاهها میتوانند برای تئاتر هزینه کنند اما
با افســوس باید گفت که تقریباً مدیران هیچوقت حتی برای دیدن
اجرای نمایش به سالنها نمیآیند هرچند دغدغههای زیادی دارند
اما میتوانند برای فرهنگ این شــهر و زنده نگهداشتن هنر تئاتر در
آن زمان بگذراند ولی تأســف در جایی بیشتر میشود که به عقیده
من مسووالن رأس استان فرهنگ را به فراموشی میسپارند .خیلی
دوســت دارم بدانم که ارزیابی استاندار همدان از تئاتر چیست؟ در
تئاتر چند نفر از هنرمندان را چهره به چهره میشناسند؟ چقدر از
برنامهریزیهای اســتان را در زمینه فرهنگی به این هنر اختصاص
میدهنــد؟ مدیران به ویژه مدیران فرهنگــی باید برای تئاتر زمان
بگذارند ،نمایشها را ببینند و از هنرمندان دلجویی کنند .چرا نباید

ما باید قید انجمن نمایش را بزنیم و فکر
کنیم که متولی ندارد و خودمان در بخش
خصوصی به فکر چاره و درمان باشیم
مســئوالن در برنامهها و جشنوارهها جای خالی هنرمندان بزرگ و
پیشکسوتان را احســاس کنند .چرا هیچگاه از هنرمندان دلجویی
نمیکنند و از هنرمندان برای حضور در برنامهها و جشنوارهها دعوت
نمیکنند؟ گویا قصــد دارند تئاتر همدان را از بازیهای اجرایی در
ایام جشنوارهها دور کنند درصورتیکه در برگزاری چنین مراسمات
و جشــنوارههایی همه تئاتریها باید وارد کار شوند و بیشتر امور را
خود هنرمندان همدان به عهده بگیرند .برنامهریزی و سیاستگذاری
تئاتر باید در همدان باشد نه اینکه هنرمندان همدانی صرفاً مسئولیت
سالنها را داشته باشند .زمانی میتوانیم بگوییم که جشنواره متعلق
به همدان اســت که پس از  24سال یک پای کار همدان باشد ولی
تنها اتفاقی که بعد از سالها افتاده شاید این تغییر بوده که در چند
سال اخیر از هنرمندان همدانی به عنوان داور استفاده شده والغیر.
حتی به امور تفریحی هنرمندان همدانی در ایام جشنواره هم توجه
نمیشود این در حالی است که هنرمندان دیگر استانها در هتلها
اقامت و در اماکن مختلف تفریح میکنند و بهراحتی هم هزینه خود
را دریافت میکنند در صورتی که هنرمندان همدانی در جشــنواره
باالترین حجم کاری را دارند و حتی وقت خوردن غذا را هم ندارند و
برای دریافت هزینهها باید مدت زمان طوالنی بعد از جشنواره را به
انتظار دریافت مبلغی ناچیز سپری کنند.
اکباتان :ســخن آخر و پیام نورزی شــما برای مخاطبان
اکباتان؟
از خداوند برای همه ســامتی را در سال جدید خواهانم چون وقتی
هرکسی از لحاظ جسمانی سالم باشد میتواند به اهدافی که میخواهد
برســد اما وقتی هر آنچه را که میخواهد داشته باشد و سالم نباشد،
آرامش نخواهد داشــت .امیدوارم بزرگترین آرزویم که تقریباً محال
به نظ ر میرسد و آن ساخت دانشکده هنر است روزی محقق شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی
شهرداری همدان مطرح کرد:

زیباسـازی شهر هدیه نوروزی شهرداری به مردم
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مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهرداری همدان گفت :برنامهریزی برای میزبانی
شایســته از مهمانان نوروزی از مدتها پیش انجام شــده بود تا با فضاســازی زیبا،
زمینه برای استقبال ویژه از مسافران فراهم شود و پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین
با جاذبهها و آثار بیبدیل طبیعی و تاریخی خود در ذهن میهمانانی که از سراســر
کشور به اســتان آمده بودند ،ماندگار شود و خواهان سفر مجدد به همدان باشند و
با مشــاهده خدمات ارائهشده با خیالی راحت از انتخاب این شهر برای سفر نوروزی،
به تفرج بپردازند.
بــه گزارش "اکباتــان" ،وحید علیضمیر از جمله اقدامات انجامشــده در خصوص
آمادهسازی شهر برای ایام نوروز را گلکاری فضای سبز شهری ،نصب نمادهای ویژه
نوروز ،رنگآمیزی جداول ،خطکشی معابر ،نصب عالئم ترافیکی ،لکهگیری خیابانها
و پاکسازی معابر از نخالهها و زبالهها ،شستوشوی جویها و نهرها و کاشت درختان
زینتی عنوان کرد.
علیضمیر در زمینه نصب نمادهای ویژه نوروز ،اظهار داشــت :در این رابطه ،طراحی
و ســاخت نمادها  6ماه پیش از نوروز آغاز شد و تعداد آنها نیز از  11مورد در سال
 93به  75مورد در نوروز امســال رسید که خوشبختانه بسیار موردتوجه گردشگران
قرار گرفت.
وی گفت 70 :درصد از طراحی و ساخت المانهای نوروزی بر عهده هنرمندان بومی
و  30درصد نیز توسط هنرمندان غیربومی اجرا شد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان با اشاره به اینکه المانهای نوروزی 95
موردتوجه گردشگران و شهروندان قرار گرفت ،اظهار کرد :ساخت و نصب و تعمیر و
رنگ مبلمان پارکی ،نصب تابلوهای جهتنما ،نقاشی دیواری و رنگآمیزی جدارههای
شهری ،نصب تابلوهای معرفی معابر و انجام تبلیغات محیطی متناسب با نوروز از دیگر
اقدامات سازمان زیباسازی شهرداری در استقبال از بهار به شمار میرود.
وی با بیان اینکه فراخوان برای اجرای طراحی المانهای نوروزی در اواخر آذرماه سال
گذشته منتشر شد ،خاطرنشان کرد :پس از انتشار فراخوان بهصورت ملی ،تعداد 600
طرح از نقاط مختلف کشور به سازمان ارسال شد.
علیضمیر با اشــاره به اینکه طرحهای ارسالی شــامل المانهای نوروزی ،کارهای
گرافیکی و طراحی بنرهای نوروزی بود ،بیان کرد :در یازدهم بهمنماه سال گذشته
طرحهای ارسالی مورد داوری قرار گرفت و  23طرح برای اجرا انتخاب شد.
وی با بیان اینکه کار ساخت المانهای نوروزی از  15بهمنماه سال گذشته آغاز شد،
افزود :ساخت المانهای نوروزی به مدت نزدیک به  45روز به طول انجامید.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان خاطرنشان کرد :برخی از المانهای
نوروزی سال گذشته نیز مورداستفاده قرار گرفت و بازسازی و مرمت شد.
علیضمیر با اشاره به اینکه المانهای جدید و هنری قابلتوجهی توسط هنرمندان
برای نوروز  95ســاخته و در مکانهای مناسب نصب شد ،گفت :فراخوان طراحی و
ساخت المانهای نوروزی بهصورت ملی و با استفاده از ظرفیت هنرمندان غیربومی
انجام شد.
وی افزود 70 :درصد از طراحی و ساخت المانهای نوروزی بر عهده هنرمندان بومی
و  30درصد نیز توسط هنرمندان غیربومی اجرا شد که ساخت  110المان ،بازسازی
بیش از  129المان سالهای گذشته و در مجموع  239المان انجام شد.
این مسئول در خصوص ماندگاری المانها و استقبال مردم از این المانها ،اظهار کرد:
خوشبختانه المانهای نوروزی  95مورد استقبال قرار گرفته است و سازمان زیباسازی
به دنبال امکانســنجی و جانمایی است که المانهای نوروزی در یکی از پارکهای
همدان نصب و ماندگار شوند.
وی همچنین با ارائه توضیحاتی در مورد ســاماندهی ســیما و منظر شــهری بلوار
بهشت گفت :ساماندهی سیما و منظر شهری بلوار بهشت ،ساماندهی تابلوهای سردر
واحدهای صنفی واقع در بلوار بهشت انجام شد که تعداد اخطارهای صادر شده 336
مورد ،تعداد تابلوهای غیرمجاز جمعآوریشده بیش از  130عدد ،رنگآمیزی بیش
از  300کرکره مغازه و رنگآمیزی مبلمان پارکهای مناطق و رنگآمیزی مبلمان
پارکهای مناطق و تابلوهای معرف مسیر و معرف معابر انجام شد.
علیضمیر در خصوص تبلیغات محیطی گفت :امحای دیوارنویسی ،نقاشی دیواری،
نورپردازی ،زیرسازی و اجرای کفپوش در پارکهای منطقه سه ،تابلوهای راهنمای
مســیر و معرف معابر ،تابلوهای راهنمای مســیر نصبشــده به تعداد  30عدد در
محلهای پل فرهنگیان ،میدان امام حســین(ع) ،جاده قدیم قاسمآباد ،پل هوایی،
میادین پیشاهنگی ،رسالت و بعثت ،شــهید توپچی و بلوار بدیعالزمان ،بلوار شهید
مطهری و چهارراه مزدقینه ،نصب تابلوهای معرف معابر و اصالح تابلوهای مخدوش به
تعداد  20عدد ،نصب بیش از  100تابلو جدارهای اسامی کوچهها و رنگآمیزی پایه
تابلوهای سرکوچه در سطح  4منطقه بیش از  320مورد انجام شده است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان ،تبلیغات محیطی را از دیگر اقدامات
دانســت و گفت :نصب بنرهای نوروزی در بیلبوردهای شــهری شامل بیلبوردهای
زیرگذر خیبر ،بلوار ارتش ،میدان ســردار همدانی ،میدان امام حسین ،پل عابرپیاده
شهرک اندیشه ،سه وجهی میدان دانشگاه ،استند دیواری ابتدای بلوار مدنی ،نصب
بنرهای نوروزی در  24عدد لمپوست ،نصب  15عدد الیت باکس با طرح بهار از دیگر
موارد اجرا شده است.

بازی وعدهها با امید یک قهرمان؛
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کم نیســتند قهرمانانی که تا وقتی نامشــان تیتر روزنامهها و نقل
زبانهاســت چنان موردتوجه قرار میگیرند و تشــویق و تمجیدها
شامل حالشان میشود که در طول همین مدت چهره این قهرمانان
در اذهــان مردم حک میشــود و نام و یادشــان بهراحتی از اذهان
پاک شــدنی نیست؛ هرچند نام آوازه شــدن قهرمانان عرصه ملی و
بینالمللی تا وقتیکه پیروزیها تکرار شــود ،ادامه خواهد داشت و
پس از کنارهگیری تدریجی آنها ،حضورشان در ذهن مردم و بهویژه
مسئولین کمرنگ میشود.
حال بااینوجود اتفاقاتی هست که میتواند خصلتی را در ما زنده کند
که شــاید بتوان نامش را همدردی گذاشت اما بیشتر تالشی است
برای ســرپوش گذاشتن بر فراموش کردن افتخارآفرینانی که دوباره
به یادشان افتادهایم.
شــاید واژه تلخ و سخت ســرطان بود که توانست پس از سالها نام
اســطورهای همچون ناصرحجازی که زمانی ستاره فوتبال ایران بود
را دوباره به یاد بیاورد و توجهات مردم و مسئوالن را برانگیزد؛ همان
توجهاتی که عالوه بر همدردی میتواند چهرهای مثبت ،قدرشناس و
دلسوز از فالن مسئول و فالن آدم معروف بسازد!
اینکه چرا یک بیمــاری میتواند تا این اندازه حس همدردی را بین
ما ایرانیها زنده کند هم جای تأمل دارد و هم کمی جای تأسف؛ اما
به هر شکل این موضوع به عادتی تبدیل شده که هر از چندگاهی با
شنیدن خبر جنگ یک هنرمند و یا یک ورزشکار و شخصیتی معروف
با دردی همچون سرطان ،جان میگیرد.
در این میان انگیزهبخشی و حمایت معنوی از بیمار میتواند مقاومت
و رویارویی او را در مقابله با بیماری دوچندان کند؛ اینجاست که بیمار
نباید به چیزی جز درمانی که منجر به بهبودیاش میشود ،فکر کند
و دلگرمی و پشــتیبانی اطرافیان است که میتواند امید را در دلش
زنده نگه دارد و روح او را در برابر جســمی که با مشکل روبهرو شده،
ایستاده نگه دارد؛ چهبسا بیمارانی که باانگیزه باال و روحیهای بانشاط
که بخشــی از آن نتیجه تالش اطرافیان بوده ،توانستهاند بهخوبی به
جنگ سرطان بروند و این غول را شکست دهند.
محمدرضا قادری قهرمان دوچرخهســواری آسیا نیز یکی از همین
چهرههایی اســت که پس از گذشــت چند ســال که قهرمانیها و
افتخارآفرینیهایش او را به ورزشــکاری نامآشــنا بین اهالی ورزش
و دوچرخهســواران تبدیل کرده بود ،دوباره موردتوجه قرار گرفت و

همدردی و حمایت برخی افراد و مسئولین
شــامل حال او شــد که البته حاال به نظر
میرســد حمایتها نیز بیشــتر شعاری و
موقتی بوده است.
شاید در همان ابتدا این خبر در فدراسیون
دوچرخهســواری و زادگاهــش همــدان
توجهات را به محمدرضا قادری جلب کرد و
مسئوالن یکی پس از دیگری با شنیدن خبر
ابتالی او به بیماری سرطان ،برای اولین بار
به مالقات ورزشکار قهرمان خود رفتند (!)
اما پسازاینکه کودکان معصوم دبستان آیت
اله معصومی کمتریــن و البته بزرگترین
حق را در قبال معلم خود ادا و با تراشیدن
موهایشان ،معلم قهرمان خود را به چهرهای
بینالمللی تبدیل کردند ،مسئوالن نیز یکی
پــس از دیگری به فکر افتادند و در عیادت
صمیمانه خود به او قــول حمایت مالی و
معنــوی برای مبارزه با ســرطان و مغلوب
کردن این بیماری را دادند.
همیــن وعدهها و دلگرمیها که از ســوی
مدیران ،مســئوالن و داوطلبان نمایندگی
در مجلس شــورای اســامی مطرح شد،
محمدرضــا قادری را راهــی آمریکا کرد تا
بتواند با گذراندن دوره درمانی ،با به دست
آوردن ســامت کامل به ایران برگردد و به
قهرمانپروری و تعلیم و تربیت شاگردانش
بپــردازد .اما شــنیدهها از آمریکا حاکی از
این اســت کــه وعدهها به باد فراموشــی
سپرده شده و آنهایی که قادری را با قول
پشــتیبانی بدرقه کردند وعدههای خود را
فراموش کردهاند.
باوجوداینکه همدان نیز شهرداری و شورای
شــهر و مدیرانــی دارد که میتوانســتند
بــرای تالش یک قهرمان که بدون شــک

شــنیدهها حاکــی از ایــن
است که با قطع حمایتهای
وعــد ه دهنــدگان ،مراحل
درمان نیــز بهکندی پیش
مــیرود و اگــر هزینههــا
تأمیــن نشــود محمدرضا
قادری که با دلگرمی کشور
خود را ترک کرده بود ،باید
بــه زادگاهش برگــردد و
درد را دوبــاره از نو تحمل
کند

محمدرضا قــادری که
امــروز درد تنهایی را نیز
در کنــار درد سهســاله
خــود میچشــد دیگــر به
چیــزی جــز بازگشــت به
ایــران فکــر نمیکنــد و
بــه گفتــه خــودش چنان
درگیر مســائل حاشیهای
و قولهــای بربادرفتــه،
شده که شبها را با این
تفکرات بیدار میماند در
حالیکه اســتراحت نسخه
مکمــل درمان اســت اما
معنــای خــود را بــرای او
ازدستداده است

الگویی برای ورزشــکاران بوده است ،اما
هیچ توجهی به دســتوپنجه نرم کردن
ورزشــکار قهرمان این شهر نکردند و کار
بهجایی رســید که محمدباقــر قالیباف
شهردار تهران ،احمد دنیا مالی و علیرضا
دبیر اعضای شورای اسالمی شهر تهران،
حسین هدایتی مدیرعامل باشگاه استیل
آذیــن و همکاران محمدرضــا قادری در
آموزشوپرورش استان همدان عزم خود
را جزم کــرده و تمامقد به یاری قهرمان
ارزشمند این کشور شتافتند.
شــنیدهها نیــز از این موضــوع حکایت
میکند که کمک خیراندیشــان مدیریت
شــهری تهران تا به امروز توانسته روحیه
مقاومت را در دوچرخهسوار همدانی زنده
نگه دارد؛ چهبســا به گفته خــود او اگر
حمایت این افراد نبود بسیار پیشازاین به
کشور بازگشته بود.
حاال محمدرضا قــادری دوران درمان را
میگذرانــد و نهتنهــا حمایتهای مالی
نصیــب حال او نمیشــود ،بلکه مصداق
دوری و دوســتی نیــز از بیــن رفتــه و
کسی حال قهرمان ســالهای نهچندان
دور دوچرخهســواری آســیا را بهپــاس
افتخارآفرینی و سر برافراشتن پرچم ایران
در قاره کهن ،نمیپرســد؛ همانهایی که
ایــن دوچرخهســوار و در کنار آن فضای
رســانهای ،چهرهای قدرشــناس از آنها
ســاخت تا بتوانند در بهارســتان کرسی
نشین شوند و کمک به یک بیمار ورزشکار
بهعنــوان چهــرهای جهانی نوعــی ابزار
تبلیغاتی برایشان به شمار میرفت ،حاال
که خیالشان از تصاحب صندلی در مجلس
راحت شــده دغدغههای پیش رویشان

مجالی برای اندیشیدن به وعدههای پیشین را نمیدهد.
بودند چندنفری که در همدان بهعنوان زادگاه این ورزشکار به او قول
حمایت دادنــد و با دلگرمی او را راهی آمریکا کردند؛ همین وعدهها
بود که قادری را برای شروع مراحل درمانی آماده کرد و او با امید به
حمایت بزرگمردان شهرش اقدامات را برای درمان خود را آغاز کرد
اما هرچه پیشتر رفت از توجه آقایان وعده دهنده نیز کاســته شد و
به هر شکل ممکن پایمردی بر وعدهها و یا بهعبارتیدیگر جوانمردی
و کوشــش برای نجات جان یک ورزشکاری که حق بر گردن ورزش
ایران دارد ،به فراموشی سپرده شد.
شنیدهها حاکی از این است که با قطع حمایتهای وعدهدهندگان،
مراحل درمان نیز بهکندی پیش میرود و اگر هزینهها تأمین نشود
محمدرضا قادری که با دلگرمی کشور خود را ترک کرده بود ،باید به
زادگاهش برگردد و درد را دوباره از نو تحمل کند.
او که امروز درد تنهایی را نیز در کنار درد سهساله خود میچشد دیگر
به چیزی جز بازگشت به ایران فکر نمیکند و به گفته خودش چنان
درگیر مسائل حاشیهای و قولهای بربادرفته ،شده که شبها را با این
تفکرات بیدار میماند در حالیکه استراحت نسخه مکمل درمان است
اما معنای خود را برای او ازدستداده است؛ دوچرخهسوار همدانی که
در مسیر درمان خود بهسوی سالمتی رکاب میزد حاال میگوید که
حواشی و مسائل مالی بهشــدت روحیه او را تحت تأثیر قرار داده و
جسم و روح او را آزار میدهد.
او که زمانی ورزشــکار بوده و الگوی ورزشکاران ،امروز میخواهد با
ســامت پا به عرصه ورزش بگذارد و اینبار الگــوی بیمارانی که با
دردهای ســخت در نبرد هستند ،باشــد و بتواند در مسیر آموختن
راه مبارزه و باال بردن انگیزه آنها و خانوادههایشان قدم بردارد اما به
قول خودش وقتی کسی چند روز درد را تحمل کند ،خسته و کالفه
میشــود و مقاومت برای او که در ســه سال اخیر بیماری را تحمل
میکند ،ســخت و کالفهکننده شده و تنها راه رهایی از این وضعیت
ادامه درمان تا رسیدن بهسالمتی است اما...
در این شرایط انتظار میرود که مسئوالن استان همدان ،فدراسیون
دوچرخهسواری و دستگاه ورزش استان به یاری این پهلوان بشتابند
و اجازه ندهند که قهرمان دوچرخهســواری و معلمی که شاگردانش
بیصبرانه انتظارش را میکشند ،با قطع مراحل درمان و با ناامیدی به
همدان بازگردد؛ حال تصمیم جوانمردانه با مسئولین است...
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در روزهایی که روزگار ســخت میگذرد و مــردم به فکر خالی
نماندن جیبشــان هســتند و مســووالن برای لنگ نماندن چرخ
اقتصاد کشــور میجنگند ،دلسوزان فرهنگ غنی و قوی کشور
بــرای ماندگاری فرهنگی که متأســفانه نقطه کــور دغدغه این
روزهای مدیران کشور است ،تالش میکنند.
خوشــبختانه هر قرن که از تاریــخ و فرهنگ میگذرد ،بزرگان،
هنرمنــدان و ادیبانی زاده میشــوند که وجــود آنها غنیمتی
برای فرهنگ این سرزمین است و نقشی اثرگذار در ماندگاری
گنجینه غنی تاریخ ،فرهنگ ،آداب و رسوم ایران زمین دارند.
همدان نیز بزرگانی را در دامان خود پرورانده و ثبت یادگارهای
ماندگار خود را به دســت آنها سپرده است .این خطه ،امروز
نیــز به تــداوم تاریخ ،ادیبانــی را در خود جای داده که شــاید

همچون مروارید در صدف ،برای مردم و مسووالن این استان
ناشــناخته ماندهاند اما به اندازه تمامی لحظات عمر خود ،برای
اعتالی نام پایتخت تاریخ و تمدن دویده و جنگیدهاند.
یکی از نویسندگان ارزشمند همدانی ،هادی گروسین است که
سالهای زیادی از عمر خود را برای آموزش فرزندان همدانی
در کالس درس گذرانده و ســپس ســالهایی از زندگانی خود
را بــرای حفظ واژههای گویش همدانــی و به یادگار ماندن این
گویش برای نسلهای بعدی همدان ،وقف کرده است.
امــروز هادی گروســین میهمــان "اکباتان" اســت و از تالش و
دغدغههایش برای شــهرش میگوید که گوش و جان ســپردن
به آن ،خالی از لطف نیست؛ حاصل گفتگو با پیشکسوت شعر و
ادب همدان را در ادامه میخوانید.
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فاتحه گویش همدانی را بخوانیم

اکباتــان :در ابتدا معرفی کامل از خود داشــته
باشید؟

من در ســال  1321در کوی جوالن که از محالت قدیمی همدان به
شمار میرود ،به دنیا آمدم .تحصیالت در مقاطع ابتدایی و دبیرستان
را در همدان گذراندم و به استخدام آموزشوپرورش همدان درآمدم،
سپس در حین تدریس ،مأمور به تحصیل در انستیتو مربیان هنری
تهران شــدم .از بدو استخدام تا سال  1373که بازنشسته شدم و در
سطوح مختلف آموزشی به تدریس اشتغال داشتم.

اکباتان :فضای خانواده شما برای رشد فرهنگ و
شعر و ادب چگونه بود؟

پدرم تحصیل کرده مدرسه شرافت از اولین مدارس همدان در اواخر
دوران قاجار و کارمند یکی از ادارات بود .پدر من معلومات وســیعی
داشــت ،بیشتر شبهای پاییز و زمستان ،کتابهایی نظر شاهنامه و
کتابهای داســتانی معمول در آن زمان را برایمان میخواند .گاهی
اوقات از من کمک میخواســت که صفحاتی را بخوانم و همین امر
باعث شد که عالقهمندیام به خواندن کتاب تشدید پیدا کند .از سنین
نوجوانی هم از چند کتابفروشــی همدان ،کتاب کرایه میکردم .در
عین حال عضویت کتابخانه آرامگاه بوعلی و مدرســه آقای آخوند را
داشتم .در این راه تشویقهای همیشگی پدر و مادرم همراهم بود.

اکباتــان :از چــه زمانــی تصمیم بــر تألیف کتاب
گرفتید و چرا کتب تألیفی شــما بر محور همدان و
فرهنگ آن نگاشته شده است؟

ســال  1341که به استخدام آموزشوپرورش همدان درآمدم ،مأمور
خدمت در مدارس بخش رزن شــدم .شــبها اوقاتــم را به مطالعه
کتب مختلف از جمله رمانهای نویســندگان بزرگ ایرانی و خارجی
میگذراندم .در مقدمه بعضی از کتابهای ترجمه شده ،مترجمین از
کمبود لغات و اصطالحاتی که بتوانند جایگزین مطالب کنند ،شکوه
داشتند و خواستار گردآوری آنها که در فرهنگ مردم ایران زمین به
وفور موجود اســت ،توسط عالقهمندان به تاریخ و ادبیات غنی ایران
بودند .سالها بعد ،قسمتی از تحقیقاتم را با عنوان "واژهنامه همدانی"
به چاپ رساندم که در سال  1384به همراه پیوستهایی به چاپ دوم
رســید و چاپ سوم آن به زودی از سوی حوزه هنری همدان منتشر
میشــود .گردآوری و تدوین این کتاب که به خوبی مورد توجه زبان
شناســان و عالقهمندان به فرهنگ ایران قرار گرفت ،نزدیک به 53
سال به طول انجامید.
اگــر بخواهم در رابطه با اینکه چرا کتابهای من بر محور همدان
و فرهنگ آن نگاشــته شــده ،توضیح بدهم باید بگویم که بدیهی

اســت که زادگاه هر فرد موردعالقه وافر او است .انسان نسبت به
ســرزمینی که در آن به دنیا آمده و بالیده ،تعصب دارد که باید به
نحوی به آن بپردازد .به قول ابن فقیه همدانی (مورخ نامدار ســده
ســوم هجری) "حرمت شــهرت بر تو ،چونان حرمت پدر و مادر
اســت .زیرا که غذای تو از آنان بوده اســت و غذای آنان از همان
شهر" .و "گویند :سزاوارترین شهرها به دلدادگی ،شهری است که
آبش را آشــامیدهای و خوراکش را خوردهای" و همچنین آمده "
ســرزمین مرد دایه اوســت و خانهاش گاهواره او"؛ از این رو اکثر
تألیفاتم بر محور همدان و فرهنگ آن است.

اکباتــان :در رابطه با اولین کتاب خود "واژهنامه
همدانــی" توضیح دهید .دلیل انتشــار این کتاب
چه بود؟

همانطور که گفتم گردآوری واژهنامه  53ســال طول کشــیده اما
هنــوز برای گردآوری کامــل نیاز به زمان دارد .متأســفانه به دلیل
مهاجرت همدانیها به ســایر نقاط ایران و در گذشــت پیران که به
گویش همدانی ســخن میگفتند؛ از طرفی مهاجرت همه جانبه به
شــهرهای بزرگ از جمله همدان و ظهور گویشهای جدید و به تبع
آن کمرنگ شــدن نقش واژههای همدانی در جامعه ،باعث فراموشی
بسیاری از مواریث فرهنگی همدان شده است .طبق آمار سال 1375
جمعیت همدانیهای اصیل  26درصد و مهاجران  74درصد بوده که
فکر میکنم بــا ازدیاد مهاجران به همدان ،امروزه باید نزدیک به 16
درصد همدانی و مابقی مهاجر باشند .باید خدا را سپاس گفت که کار
گردآوری و تدوین واژهنامه همدانی در وضعیت موجود توانسته است
رنگ و بوی گویش همدانی را به ثبت برساند.

اکباتــان :در رابطــه بــا تألیــف دیگــر کتب خود
توضیح دهید.

پس از چاپ واژهنامه تا کنون توانســتهام کتابهای زیادی را به چاپ
برسانم که شامل "بازار و پیشههای همدان"" ،فرهنگ آب یا آبنامه"،
"زیســتگاههای درهای الوند"" ،زاٌومند ،دریاچه باســتانی همدان و
روســتاهای باســتانی پیرامون آن"" ،ســخنوری در همدان ،شرح
احوال و آثار عارف روشــندل مال محمدتقی اعمی همدانی"" ،تذکره
خوشنویسان همدان"" ،سخن سرایان معاصر همدان"" ،زندگینامه
عین القضات همدانی" و "زندگینامه و گویش باباطاهر همدانی" است.
عالوه بر این ،ســه ســفرنامه کم حجم با عناوین "ســفرنامه تخت
سلیمان"" ،سفرنامه زنجان" و "سفرنامه خان گرمز" نوشتهام .کتابی
نیز تحت عنوان "جســتارهایی از تاریــخ اجتماعی همدان در قرون
معاصر" که آماده چاپ بود ،به پیشنهاد دوستان و همکاران دانشورم

به دو کتاب تفکیک کردم .کتابی نیز با عنوان "انسان با جانوران" که
با همکاری دوست فرهنگی و شاعر معاصر آقای ناصر جمشیدآبادی
آماده چاپ است.

اکباتان :به نظر شما در شهر همدان ،مردم تا چه
اندازه برای لهجه همدانــی ارزش و احترام قائل
هســتند و تا چه میــزان با لهجــه همدانی صحبت
میکنند؟

جمعیت غالب مهاجر بر گویش و واژههای همدانی اثر خود را گذاشته
اســت .اگر روزگار بر همین روال ادامه دهد طولی نخواهد کشید که
دیگر لهجه همدانی کاربرد چندانی نخواهد داشــت .همین اندازه که
طی  53سال واژگان همدانی گردآوری شده ،جای شکر دارد.

اکباتان :مســئوالن اســتان همدان تا چه اندازه
از فرهنگ و پیشکســوتان این عرصه در اســتان
حمایت میکنند؟

متأسفانه به دلیل درگیری فکری مســئولین و پیگیری امور جاری
اســتان ،در حوزه فرهنگ پشتیبانی و توجه خاصی تا کنون مشاهده
نشد است .با این وجود امروز به اعتقاد من حوزه هنری همدان ،عزم
خود را به کار گرفته و توجه خوبی به فرهنگ داشته که روندی امیدوار
کننده است.

اکباتان :وضعیت شعر و ادبیات استان همدان را
چگونه ارزیابی میکنید؟ از شــاعران و ادیبانی که
بــرای ماندگاری و معرفی همــدان تالش کردهاند،
نام ببرید.

همدان بزرگان فراوانی را به خود دیده که استمرار آن هنوز به چشم
میخورد .از شــخصیتهای فرهنگی زمان حاضر ،میتوان به دکتر
پرویز اذکایی و استاد دانشــمند آقای علیرضا ذکاوتی اشاره کرد که
وجودشــان مغتنم اســت .آثار فراوانی از آنان به یادگار خواهد ماند.
بزرگانی نظیر علی جهانپور نیز تمام تالش خود را برای معرفی ابعاد
مختلف فرهنگی و تاریخی همدان به کار گرفتهاند.

اکباتــان :جایــگاه فرهنگ و هنــر در بین جامعه
امروزی کجاست؟

امروزه مردم غم نان دارند و بیشــتر به گذران زندگی و معیشت خود
فکر میکنند و کمتر به مسائل فرهنگ و ادب و هنر توجه میکنند.
امید است روزی برســد که مردم همدان دغدغهای نداشته باشند تا
بتوانند به مسائل فرهنگی توجه خاصی کنند.

اکباتــان :با توجه به فرا رســیدن نوروز  95در
رابطه با فرهنگ و آداب و رسوم مردم همدان در
ایام نوروز توضیح دهید.

شعر و ادب

غم نان جایی برای فرهنگ در سفره مردم نمیگذارد
تاریخ ایران با تاریخ همدان شروع میشود و عنوان "پایتخت فرهنگ و
تمدن ایران" زیبنده آن است .مراسم نوروز در همدان ریشه در گذشته
دارد که در این خصوص بهطور مفصل در گفتاری تحت عنوان "نوروز
و آیینهای ویژه آن" پرداخته شده و توضیح در رابطه با این موضوع
به زمان زیادی نیاز دارد.

اکباتــان :فضای برقــراری ارتبــاط هنرمندان با
یکدیگر در همدان فراهم است؟

خوشــبختانه اکنون با پشتیبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان همدان ،فضایی در مجتمع شــهید آوینی در دســترس
هنرمندان ،نویسندگان و شــاعران قرار داده شده و سرتاسر هفته
پذیرای آنان اســت .خوشبختانه روند فعالیت نویسندگان و ارتباط
آنها با هم چشــمگیر است و امیدواریم این روند همچون شرایط
فعلی ادامه داشته باشد.

اکباتــان :در حال حاضر مشــغول به چه فعالیتی
هستید و برنامه شما برای آینده چیست؟

دیگر همچون گذشته توان جســمی ندارم ،مسئولیتهای زندگی و
دیگر مسائل موجب کمکاریام شــده است .در حال حاضر مشغول
تنظیم دو کتاب ،مجزا شده از تاریخ اجتماعی همدان در قرون معاصر
هستم .باید دید خداوند چه میخواهد.

اکباتــان :چه درخواســتی از مســئوالن اســتان
همدان دارید؟

من چیزی از مسئولین نمیخواهم ،رسیدگی به امور جاری وقتی
برای آنان باقی نمیگذارد که کمی هم پشتیبانی از امور فرهنگی
داشــته باشد .تنها پیشــنهادی که دارم این است که آثار به چاپ
رسیده را پشــتیبانی مالی کنند و با خریداری تعداد قابل توجهی
از آنها و هدیه دادن این انتشــارات بهعنوان یادبود بین مدعوین
مراسمهای مختلف فرهنگی ،از نویســندگان تا اندازه ای هرچند
اندک حمایت کنند.

اکباتان :سخن آخر؟

آرزوی توفیــق بــرای جوانان مملکت دارم ،امید اســت با تمهیدات
مسئولین جوانان تحصیل کرده این شهر و دیگر شهرها که بیکارند،
سروسامان بگیرند.
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برخورداری همدان از
زیرساختها و قابلیتهای مناسب
برای قطب شدن پیوند اعضای
غرب کشور

حیات دوباره

نخســتین همایــش و کارگاه آموزشــی تخصصــی
هماهنگکننــدگان اهدای عضو از بیمــاران مرگ مغزی با
مشارکت مدیریت انجمن بیماران خاص و پیوند اعضای وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در سالن جلسات مرکز
همایشهای دانشگاه برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در اســتان همدان ،این نشســت را محفل
همدلــی ،نوعدوســی و نوعپروری دانســت و گفت :موضوع
ســامت در عالم همه موجودات ،حرف اول را میزند و تمام
موجودات باید از نعمت ســامت برخوردار باشند و انسانها
وظیفه دارند برای همه ســامت وحوش ،پرندگان ،مخلوقات
و مالئکه تالش کنند.
آیتا ...غیاثالدیــن طهمحمدی گفت :افــراد در مواجهه با
یکدیگر با هدیه ســام برای هم آرزوی ســامت میکنند؛
همچنین یکی از نامهای بهشت خدا "خانه سالمتی" است.
وی با اشاره به قداست انجام پیوند عضو تصریح کرد :سالمت،
امنیت و آسایش هر فرد در گروی سالمت ،امنیت و آسایش
دیگر افراد است و با پیوند یک عضو ،سالمت به فرد دیگر باز
میگردد و نجات جــان افراد طبق آیه «فردی که یک نفر را
زنده کند مانند آن است که عالمی را زنده کرده است» ثواب
بسیار باالیی دارد .امام جمعه شهر همدان با تأکید بر اهمیت
انتقال فرهنگ اهدای عضو به آحاد جامعه گفت :مســئوالن،
رســانهها ،روحانیــت و همه افراد باید بــرای این تحقق این
موضوع تالش کنند .وی خاطرنشــان کرد که دنیای امروز به
فکر سالمت نیست و بروز جنگهای مختلف گواه این موضوع
است؛ در حالی که مقوله سالمت باید در سطح باالتر ،کارآمدتر
و برجستهتر دیده شود.

قابلیتهای استان همدان برای قطب پیوند
اعضای غرب کشور

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري همدان نیز گفت :استان همدان
به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و فاصله زمانی مناســب با  9اســتان مجاور؛
زیرســاختها و قابلیتهای مناســبی را برای قطب شدن در زمینه پیوند اعضای
غرب کشور دارد.
رضا قیاســی با ابراز افتخار به مسلمان بودن به نگاه حمایتی دین و شرع مقدس
اســام در خصوص پیوند اعضا اشــاره کرد و گفت :دین و شرع در کشور همواره
حامی مســائل مربوط به حوزه سالمت بویژه حرکت بزرگ پیوند عضو است؛ زیرا
طبق احادیث ،حرمت انسان از حرمت خانه کعبه به عنوان مرکز ثقل همه مسلمانان
باالتر است.
وی با بیان اینکه نگاه مترقی دین اسالم در خصوص نجات انسانها و برخورداری
کشــور از فقها و علمای شــیعه بروز و آگاه بسیار ارزشمند است ،گفت :استاندار و
مسئوالن استان ،حمایت همهجانبه خود را از اقدامات مربوط به فرهنگسازی برای
اهدای عضو اعالم کردهاند.
قیاســی با اشاره به بهبود امکان دسترسی با ایجاد آزادراه همدان -ساوه و تسهیل
رفت و آمدها با ایجاد دو ریل راه آهن گفت :در آینده با استفاده از قطارهای تندرو،
وضع رفت و آمدها بیش از پیش بهبود مییابد.
وی افزود :هماکنون باند فرودگاهی برای نشستن هواپیماهای پهنپیکر تکمیل شده
است که با این اقدام ،فرصت میزبانی از توریستهای سالمت فراهم میشود و باید
از مجموع فرصتها برای میزبانی از جمعیتهای مختلف در همدان استفاده کرد.
معاون توســعه مديريت و منابع انســاني اســتانداري همدان ادامه داد :فرهنگ
باالی اســتان همدان و همراهی مردم با مسئوالن در موضوع اهدای عضو از دیگر
فرصتهایی اســت که میتوان با همکاری مسئوالن دینی و اطالعرسانی مناسب
توسط ائمه جماعت استان ،اهمیت آن را از نظر دینی برای مردم تشریح کرد.
وی خاطرنشــان کرد که در حمایت از این برنامه از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم
و شرایط فرهنگسازی و بهبود وضع اهدای عضو در استان برای مجموعه دانشگاه
تسهیل میشود.
وی با اشــاره به اهمیت اجرایی شــدن طرح تحول ســامت در استان و تشکر از
اجراکنندگان این برنامه ،یادآور شد که در این طرح  270میلیارد تومان هزینه شده
و در حقیقت این مبلغ به اقشار آسیبپذیر کمک شده است.

استان همدان یکی از
مراکز بروز و پیشرفته
پیوند عضو
در کشور
رئیــس دانشــگاه در نخســتین
همایــش و کارگاه آموزشــی تخصصی
هماهنگکننــدگان اهــدای عضــو از
بیمــاران مــرگ مغزی بر وجــود تیم
تخصصــی ورزیــده پیونــد عضــو و
توانمندیهای استان همدان به عنوان
یکــی از مراکز بروز و پیشــرفته پیوند
عضو در کشور تأکید کرد.
دکتر سید حبیباله موسویبهار اظهار
کــرد :روزانه تعداد زیادی از افراد دچار
مرگ مغزی با ارگانهای سالم از دست
میروند و این در حالی است که میتوان
از اعضای آنان برای زندگی دوباره افراد
نیازمند عضو پیوندی استفاده کرد و به
نوعی دچار بحران طبی میشویم.
وی با بیان اینکه انجام عمل پیوند کلیه
با سرپرستی دکتر امیرزرگر از سال 73
در اســتان آغاز شــد ،گفت :همدان از
نخستین استانهایی بود که برای انجام
عمل پیونــد از بیماران مــرگ مغزی
اقدام کرد و در یکی دو ســال گذشته
با هماهنگیهای انجام شــده ،این کار
بهتــر پیش مــیرود و امید بیشــتری
برای زندگــی نیازمندان به وجود آمده
است که دســتاورد بزرگی برای جامعه
محسوب میشود.

قائممقام انجمن اهدای عضو ایرانیان و مدرس بینالمللی اهدای عضو:

همدان از بهترین قطبهای پیوند عضو میشود
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قائممقام انجمن اهدای عضو ایرانیان و مدرس بینالمللی اهدای
عضو گفــت :همدان قابلیت تبدیل شــدن به یکــی از بهترین
قطبهای پیوند عضو کشور را دارد.
دکتر امید قبادی در نخستین همایش و کارگاه آموزشی تخصصی
هماهنگکنندگان اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی؛ از روند رو
به رشد اهدای عضو در همدان ابراز رضایت کرد.
وی گفت :زمانــی که رئیس هماهنگکننــده تیم اهدای عضو
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،آمار اهدای عضو استان همدان را
ارائه کرد ،این رقم باورکردنی نبود و از نظر من به عنوان متخصص
این رشته ،حتی شگفتانگیز هم بود.
مدرس بینالمللی اهدای عضو افزود :اگر آمار اهدای عضو در یک
اســتان رکود پیدا کند نمیتوان از رئیس دانشــگاه ایراد گرفت؛
همچنان که پیشــرفت در تعداد اهدای عضو نیز فقط به رئیس

دانشگاه برنمیگردد و فرهنگ اهدای عضو در رأس اقدامات قرار
دارد .وی با بیان اینکه اگر نهادهای مختلف در این زمینه همکاری
نکنند دانشگاه نمیتواند کاری از پیش ببرد ،اهدای عضو و رشد

رقم  PNPرا انقالبی بزرگ و مرهون همدلی مسئوالن دانست.
دکتر قبادی گفت :اگر روزی رئیس مرکز اهدای عضو اســتان از
صدا و ســیما تکدی کند ،فرهنگ اهدای عضو شکســت خورده
اســت؛ زیرا در کشورهای پیشــرفته دفتر صدا و سیما در مراکز
اهدای عضو مستقر است و ارتباط تنگاتنگی بین آنان وجود دارد.
وی با تأکید بر اهمیت تشکیل شورایی متشکل از مسئوالن برای
فرهنگسازی در مورد اهدای عضو گفت :هر مجموعه در حد توان
خود باید برای تحقق این موضوع تالش کند.
این مسئول ،نصب بیلبورد در مکانهای عمومی به منظور قدردانی
از خانــواده فرد اهدای عضوکننده ،اختصــاص مکانی رایگان در
آرامستانها برای اهداکنندگان ،دلجویی از خانوادههای فداکار و
برنامهسازی در خصوص اهدای عضو را از جمله اقداماتی دانست
که میتوان در این خصوص انجام داد.

رئیس اداره "شبکه فراهمآوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی" ،فرهنگسازی ،مددکاری ،آموزش و پژوهش را چهار حلقه مفقوده پیوند
عضو دانست.
دکتر کتایــون نجفیزاده در نخســتین همایش و کارگاه آموزشــی تخصصی
هماهنگکنندگان اهدای عضو از بیمــاران مرگ مغزی به همدلی موجود بین
مسئوالن استان همدان اشاره کرد و گفت :در حال حاضر 7 ،تا  10نفر از افرادی
که در فهرست دریافت پیوند هستند ،فوت میکنند و حضور شایسته پزشکان،
مسئوالن و فرمانداران در این نشست نشاندهنده اهمیت موضوع اهدای عضو است.
وی با بیان اینکه همدان یکی از  9قطب فراهمآوری و پیوند اعضا کشور است ،ابراز
امیدواری کرد که این اســتان با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود بیش از پیش
در انجام وظایف موفق باشد .رئیس اداره شبکه فراهمآوری اعضای پیوندی وزارت
متبوع ،حمایت از اهدای عضو ایرانیان با ارائه توضیحاتی در خصوص مکانیســم

مرگ مغزی گفت :تورم مغز به دلیل غیرقابل اتساع بودن با باال رفتن فشار ،بسته
شدن رگها ،توقف خونرسانی به سلولهای مغزی و متالشی شدن سلولهای
مغزی همراه است .وی با اشاره به اینکه مرگ مغزی با کما متفاوت است ،تصریح
کرد :امروزه  90درصد مرگها در اثر مرگ مغزی و  10درصد به دلیل مرگ قلبی
است و امکان برگشت بیمار به زندگی در مرگ مغزی وجود ندارد.
دکتر نجفیزاده با اشــاره به وضع اهدای عضو در ســال  84گفت :آمار رضایت
بــرای اهدای عضو در ایران  5درصد ،تعداد ســاالنه اهدای عضو حدود  120نفر
و رتبه اهدای عضو کشــور در سال  ،84رتبه  42بود که برای بهبود این موضوع
برنامهریزیهای خوبی ازجمله برگزاری نخستین مرکز جشنواره فرهنگی نفس،
دیدار با مراجع مختلف و راهاندازی ســامانه اهدا ،استفاده از تجربیات کشورهای
دیگر و برگزاری دورههای کشوری و بینالمللی برای انتقال دانش انجام شد.
وی افزود :روند رو به رشــد اهدای عضو از ســال  88آغاز شد ،به طوری که آمار
اهدای عضو به طور واضح در کشور افزایش یافت.
دکتر نجفیزاده با ارائه توضیحاتی در خصوص امضای توافقنامه با صدا و ســیما
گفت :صدا و سیما از ارکان اصلی فرهنگسازی در خصوص پیوند اعضاست.
رئیس اداره "شبکه فراهمآوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی" با بیان اینکه کشور ایران حدود  80میلیون جمعیت دارد و میزان مرگ و
میر تصادفات حدود  20هزار نفر در سال است ،افزود 5 :تا  8هزار مرگ مغزی در
سال در ایران اتفاق میافتد و تعداد قابل اهدا  2هزار و  500تا  4هزار مورد است.
وی ،تعداد ســاالنه اهدای عضو را حدود  700نفر عنــوان کرد و گفت :بیماران
نیازمند عضو پیوندی  25هزار نفر هســتند .دکتر نجفیزاده با بیان مطالبی به
منظور مشخص شدن اهمیت قطب شــدن همدان در پیوند عضو غرب کشور،
توضیحاتی در خصوص مشکالت بیماران نیازمند عضو پیوندی و سختی مراجعه
به مراکز پیوند قلب و ریه در تهران بیان کرد و از در نظر گرفتن طرح اسکان برای
این بیماران تشکر کرد .وی به جدول محاسبه تعداد ارگانهای پیوندی مناسب و
ظرفیتهای موجود اشاره کرد و گفت :هماکنون سالی  2هزار و  700کلیه اهدا
میشود که باید با فرهنگسازی مناسب این آمار افزایش یابد.
این مقام مسئول با طرح این سوال که مشکل اساسی و محوری کجاست ،مشکل
اصلی را نبود سیستم و شبکه دانست و با اشاره به وظایف مهم مراکز فراهمآوری
و پیوند؛ فرهنگسازی ،مددکاری ،آموزش و پژوهش را چهار حلقه مفقوده پیوند
عضو دانســت .دکتر نجفیزاده ،نقش پزشکان را فراهمآوری و انجام عمل پیوند،
نقش اصحاب رسانه را فرهنگسازی و نقش خیرین را در زمینه ساختار و توسعه،
تجهیزات ،مددکاری و فرهنگســازی دانســت و گفت :نقش سمنها کمک به
فرهنگسازی و آموزش و پژوهش است که میتوانند به عنوان بازوی توانمند وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای تحقق این موضوع به کمک دولت بیایند.
این مسئول با بیان توضیحاتی در مورد مدل ایرانی شبکه فراهمآوری و پیوند اعضا
از طــرح  irnoptبه عنوان طرحی نوین از اداره پیوند یاد کرد و گفت :این طرح
با دستور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با کمک معاون توسعه وزارت
متبوع و دکتر ســید محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی وزارت متبوع برای
استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد اجرا میشود.

نخستین همایش و کارگاه آموزشی تخصصی
هماهنگکنندگان اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی

معصومه علیزاده

دومین روز همایش و کارگاه آموزشی تخصصی
هماهنگکنندگان اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی

دومیــن روز از نخســتین همایــش و کارگاه آموزشــی تخصصــی
هماهنگکنندگان اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی برای کادر درمانی
دانشگاه برگزار شد.
دکتر کتایون نجفیزاده رئیس اداره "شبکه فراهمآوری اعضای پیوندی
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی" در خصوص بیماران مرگ
مغزی و دکتر امید قبادی قائممقام انجمن اهدای عضو ایرانیان و مدرس
بینالمللی اهدای عضو در خصوص بیماران مرگ مغزی ،شرایط اهدای
عضو ،نحوه رضایتگیری ،پر کردن فرمهای رضایت ،جلسههای مشاوره،
نحوه انتقال بیمار به مرکزی که قرار اســت عمل پیوند انجام شــود،
نگهداری بیماران مرگ مغزی ،گرفتن رضایت ،نحوه فراخوان و دعوت
از پزشکانی که مسئولیت تأیید مرگ مغزی بیماران را برعهده دارند و
راهکارهای موجود به منظور نگهداری بافتها و نسوج ،مطالب آموزشی
الزم را ارائه کردند .این کارگاههای آموزشی برای پزشکان ،پرستاران و

لزوم فرهنگ سازی و تغییر
نگرش در زمینه اهدای عضو

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود :اهدای
عضو ،حلقه مفقوده خدمات درمانی استان بشمار میآید

دیدار و تبادلنظر با مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان

همکاران مرتبط با حوزه درمان دانشگاه با موضوعات متفاوت و متنوع تا
 30فروردین ماه با هدف آشنایی علمی و عملی برگزار میشود.

که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.دکتر محمدرضا
عبادیان با اشاره به حضور مدرسان بینالمللی و کشوری
در این کارگاه ،گفت :باید نسبت به فرهنگسازی در بین
مردم بــرای اهدای عضو افراد دچار مرگ مغزی ،اقدام
شــود .وی خاطرنشان کرد :زمانی که تشخیص دهیم

معاون درمان دانشگاه به همراه رئیس اداره شبکه فراهمآوری اعضای
پیوندی وزارت متبوع ،قائممقام انجمن اهدای عضو ایرانیان ،رئیس
هماهنگکننده تیم اهدای عضو دانشــگاه و مدیــر روابط عمومی
دانشگاه با مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان دیدار و گفتگو کردند.
دکتر محمدرضا عبادیان معاون درمان دانشگاه در حاشیه نخستین
همایش و کارگاه آموزشی تخصصی هماهنگکنندگان اهدای عضو
از بیماران مرگ مغزی به همراه دکتر کتایون نجفیزاده رئیس اداره
شــبکه فراهمآوری اعضای پیوندی وزارت متبوع ،دکتر امید قبادی
قائممقام انجمن اهدای عضو ایرانیان و مدرس بینالمللی اهدای عضو،
دکتر حمیدی رئیس هماهنگکننده تیم اهدای عضو دانشگاه علوم
پزشکی همدان و حمید کیانی مدیر روابط عمومی دانشگاه در دیدار
با حســین میسر مدیرکل صداوســیمای مرکز همدان در خصوص
همکاریهای دوجانبه بهمنظور ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه

فردی به زندگی برنمیگردد بهتر است اعضای او را به
افراد دردمند که مشکل کبد ،لوزالمعده ،پیوند کلیه و...
دارند ،اهدا کنیم .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
همدان ادامه داد :در حال حاضر ،همدان جایگاه خوبی
در پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی دارد که هنوز در

شأن استان نیســت؛ البته استان در سالهای گذشته
جایگاه خوبی در کشور نداشت و اعضای بیماران مغزی
براحتی به زیر خاک میرفت .وی ،فرهنگســازیهای
انجام شده در استان را باعث تغییر نگرش در این زمینه
دانســت و گفت :مقامات ارشد استان و ائمه جمعه نیز

استاندار همدان:

آمادگی استان در زمینههای مورد نیاز مقوله اهدای عضو
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بخوبی از این کار حمایت کردند .دکتر عبادیان افزود :با
طرح این موضوع در شورای اداری استان ،بیشتر مدیران
استان داوطلب دریافت کارت اهدای عضو شدند.
وی ابــراز امیدواری کرد که این همایش بخوبی برگزار
شود و نتایج خوبی از برگزاری آن حاصل شود.

فرهنگســازی برای تصمیمگیری مناسب خانوادهها به منظور رضایت
اهدای عضو و نجات ارگانهای در حال فســاد بیمار مرگ مغزی ارائه
کرد.
دکتر کتایون نجفیزاده با بیان اینکه اهدای عضو تنها مقوله پزشــکی
اســت که ابعاد مختلفی دارد ،گفت :حضــور جراح توانمند با بهترین
امکانات به تنهایی برای بهبود شاخصهای اهدای عضو در کشور کافی
نیست؛ زیرا تا زمانی که خانواده برای اهدای عضو فرد مرگ مغزی شده
رضایت ندهند اقدام علمی در این زمینه میسر نمیشود .بنابراین مردم
باید با همکاری رســانهها بخوبی از فرآیند مرگ مغزی اطالع داشته
باشند.

رسیدن آمار رضایتگیری در ایران به  70درصد

کرد :وطنپرستی ،ایثار و از خودگذشتگی در وجود ایرانیان است و آنان
هیچگاه روحیه جنگجویی نداشتند و انسانهای فرهیخته ،شایسته و
بزرگی هســتند و مسلمان ایرانی تمام شئون خدمات بشری را رعایت
میکند.
نیکبخت با اشــاره به حدیثی در خصوص اینکه نجات جان یک نفر
معادل نجات جان همه افراد است ،گفت :زمانی که افراد بدانند با اهدای
اعضای فرد مرگ مغزی شــده در واقع به وی خدمت میکنند و باعث
میشــوند شخص متوفی کولهباری از انسانیت و خدمت را همراه خود
ببرد؛ با دیدن افراد نجاتیافته ،التیام مییابند.
اســتاندار همدان با تأکید بر اهمیت اطالعرسانی در خصوص اهدای
عضو ،انجام اقدامات تبلیغی درست در زمینه اهدای عضو را از دانشگاه
علوم پزشکی همدان خواستار شد و آمادگی استان را برای رفع موانع

مورد نیاز این مقوله ،اعالم کرد.

بهرهگیری از ایدهها و توانایی مسئوالن ارشد
استان برای ترویج فرهنگ اهدای عضو

رئیس اداره شبکه فراهمآوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در نشست با استاندار همدان که با حضور قائممقام
انجمن اهدای عضو ایرانیان و معاون درمان دانشــگاه برگزار شــد ،بر
بهرهگیری از ایدهها و توانایی مسئوالن ارشد استان برای ترویج فرهنگ
اهدای عضو تأکید کرد.
رئیس اداره شبکه فراهمآوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی توضیحاتی در خصوص تشخیص مرگ مغزی و اهمیت

کارگاههای آموزشی تخصصی ویژه کادر درمانی
ســومین روز از نخســتین همایــش و کارگاه
آموزشــی تخصصی هماهنگکنندگان اهدای
عضــو از بیمــاران مــرگ مغزی بــا برگزاری
کارگاههای آموزشــی ویژه کادر درمانی برگزار
شــد .مدرســان در این کارگاهها در خصوص
روش بازرســی از بیمارســتانها به دو صورت
تلفنی و بازرسی حضوری به منظور تعیین مرگ
مغزی ،روش بازرســی ،سلســله مراتب اهدای
عضــو ،نحوه وارد کردن اطالعات بیماران مرگ
مغزی در سامانه کشوری و پیگیریهای الزم،
آموزشهای مبســوطی را ارائه کردند .در نوبت
بعدازظهر روز ســوم ،ادامه مطالب آموزشی در
خصوص شناسایی بیماران مرگ مغزی و نحوه
نگهداری این بیمــاران در قالب دو کارگاه ارائه
شد و نحوه علمی رضایتگیری از بستگان بیمار
مرگ مغزی شــامل خبر دادن و متقاعد کردن
آنان برای اهدای عضو توســط مدرســان بیان
شد .در حاشــیه کارگاههای روز سوم ،نشستی
با حضور دکتــر محمدصادق صبــا قائممقام
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی همدان در حوزه
مشارکتهای مردمی در خصوص ایجاد شرایط
الزم برای تأسیس شــعبهای از انجمن اهدای

دیدار و گفتگو کردند .مدیرکل صداوســیمای مرکز همدان ،ترویج
فرهنگ حسنه اهدای عضو را وظیفه همگانی دانست و بر همکاری
در خصوص ســاخت و پخش برنامههای آموزشی با موضوع اهدای
عضو تأکید کرد.
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حیات دوباره

استاندار همدان ،آمادگی مجموعه استان را برای انجام اقدامات الزم در
خصوص افزایش آمار اهدای عضو و فرهنگســازی در این زمینه اعالم
کرد.
محمدناصر نیکبخت در دیدار با رئیس اداره شبکه فراهمآوری اعضای
پیوندی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی ،قائممقام انجمن
اهــدای عضو ایرانیان و مدرس بینالمللی اهدای عضو و معاون درمان
دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد :از طرف خود ،دانشگاه علوم پزشکی
همدان و جامعه پزشکی ،آمادگی کامل برای فرهنگسازی در خصوص
این موضوع را اعالم میکنم و تمام مجموعه استان در زمینههای مورد
نیاز مقوله اهدای عضو با افتخار حضور دارند.
وی از طرح موضوع اهدای عضو در جلسه بعدی شورای فرهنگ عمومی
اســتان خبر داد و گفت :اهدای عضو از موضوعات مربوط به فرهنگ
عمومی اســتان است و در این جلســه ،با دعوت از رئیس اداره شبکه
فراهمآوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
قائممقام انجمن اهدای عضو ایرانیان با هماهنگی دستگاههای مسئول
در این حوزه ،برنامههای الزم برای اعضای این شورا ارائه میشود.
نیکبخت با اشاره به اینکه انجمن اهدای عضو ایرانیان ثبت شده است،
پیشنهاد کرد که شــاخهای از این انجمن در همدان راهاندازی شود تا
یکسانسازی فرهنگســازی و آموزش و پژوهش بخوبی انجام شود و
شاهد جهش خوبی در زمینه آمار اهدای عضو باشیم.
استاندار همدان با ابراز تشکر از زحمات ،تالش و افکار سازنده مسئوالن
فعال وزارت بهداشــت در زمینه اهدای عضو و مجموعه دانشگاه علوم
پزشــکی همدان برای تــاش در افزایش شــاخصهای اهدای عضو
گفت :همدان برای ارتقای حوزههای بهداشــتی درمانی آمادگی دارد
و هماکنون بسیاری از بیماران استانهای اطراف را پوشش میدهد.
وی با بیان اینکه مزایای خدمات اهدای عضو قابل طرح نیست ،اظهار

در حاشیه کارگاه آموزشی تخصصی هماهنگکنندگان اهدای عضو انجام شد؛

عضو ایرانیان در همدان برگزار شد.
روز چهارم همایش و کارگاه آموزشی تخصصی
هماهنگکننــدگان اهدای عضــو از بیماران
مرگ مغزی با تدریــس دکتر کاظمی مدرس
تیم اهدای عضو ایرانیــان در خصوص مراحل
نگهداری و بررســی بیماران مــرگ مغزی در
آی .ســی .یوها و ارزیابــی و روش انتقال بیمار
مــرگ مغزی تا بیمارســتان مــورد نظر برای
انجام عمل پیوند بــه صورت تئوری و عملی و
شبیهسازی ،برگزار شد .دکتر هاشمیان ،استاد
کشوری برداشت نسوج نیز در خصوص مراحل
برداشت عضو و نسوج و نگهداری آنها توضیحات
مبسوطی را بیان کرد.
وی در خصــوص  8عضو قابل پیوند از بیماران
مرگ مغزی به افراد نیازمند عضو پیوندی و 80
نسج قابل استفاده برای حل مشکل معلولیت در
افراد ،مطالب آموزشی خود را ارائه کرد.
در نوبــت بعدازظهر ،ادامه مطالب آموزشــی
در خصوص نحوه رضایتگیــری از خانواده فرد
دچار مرگ مغزی توســط دکتر قبادی مدرس
بینالمللی اهدای عضو ،آموزش داده میشود.

قائممقام انجمن اهدای عضو ایرانیان و مدرس بینالمللی اهدای عضو
نیز با اشــاره بــه تجربه خود در زمینه تدریــس روش رضایتگیری از
خانواده بیماران دچار مرگ مغزی گفت :دالیل و مشــکالت مربوط به
رضایتگیری از این خانوادهها در کشــورهای مختلف؛ متفاوت است و
شــامل باور نکردن مرگ مغزی بیمار از سوی بستگان ،نبود اطمینان
به سیســتم و تصور غلط از تکه تکه شدن فرزندانشان در اهدای عضو،
باورهای مذهبی و ...میشود.
دکتر امید قبادی با بیان اینکه فرهنگ مردم ایران در پذیرش فرهنگ
ایثار باالست ،اظهار کرد :تکنیکهای رویارویی با خانواده در موارد عدم
رضایتدهی به اهدای عضو وجود دارد و اقدامات خوبی در زمینه انجام
شده است .وی با اشاره به اینکه نظام سالمت در اهدای عضو  20درصد
موضــوع را بر عهده دارد ،گفت :پرافتخارترین اســتان ایران در اهدای
عضو ،استان کهکیلویه و بویراحمد است که اقدامات خوبی برایترویج
فرهنگ اهدای عضو انجام شده است.

مراسم اختتامیه و آغاز مرحلهای جدید در روند
رو به رشد اهدای عضو در استان

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان همدان هدفگذاری استان را
انجام پیوند کبد دانست و گفت :طبق برنامهریزیها این کار بهزودی
در استان انجام میشود.
دکتر ســید حبیباله موسویبهار در مراســم اختتامیه نخستین
همایش و کارگاه آموزشی تخصصی هماهنگکنندگان اهدای عضو
از بیماران مرگ مغزی مقطع کنونی را مرحله جدیدی در روند رو
به رشد اهدای عضو استان دانست و به تالشهای انجام شده توسط
اساتید این حوزه برای فرهنگسازی در این زمینه اشاره کرد.
وی بر تقویت فراهمآوری اعضا و نسوج و همچنین افزایش عضوگیری
تأکید کرد و گفت :تقویت بخش پیوند کلیه باید در دستور کار باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان ،هدفگذاری بعدی در
اســتان را پیوند کبد دانســت و گفت :طبق برنامهریزیها این کار
بهزودی در استان انجام میشود.

برگزاری کارگاههای عملی در
مرکز آموزشی درمانی بعثت

کارگاههای عملی در پنجمین روز از نخستین همایش و
کارگاه آموزشی تخصصی هماهنگکنندگان اهدای عضو
از بیماران مرگ مغزی برگزار شد.

مجید حمیدی؛ رئیس هماهنگکننده تیم اهدای عضو همدان نیز
این همایش را گام مؤثری برای آشــنایی بیشتر با نحوه شناسایی
بیماران مرگ مغزی ،مشاوره خوب به خانواده آنان و انتقال مباحث
علمی دانست .مدرس بینالمللی اهدای عضو نیز مروری بر نخستین
دوره آموزش پیشــرفته فراهمآوری اعضای پیوندی استان همدان
داشــت و گفت :در این دوره  56نفر موفــق به دریافت گواهینامه
شدند .امید قبادی افزود :در این دوره پنج کتاب شامل کتاب جامع،
کوردیناتوری ،مراقبت ،شناســایی و تأییدکنندگان بین مخاطبان
توزیع شــد .قدردانی از دکتر قبادی مدرس بینالمللی اهدای عضو
و تشکر از ســالها فعالیت دکتر امین زرگر در این عرصه از دیگر
بخشهای این مراسم بود.
در این مراسم ،یک پرستار نسبت به تکمیل فرم اهدای عضو فرزند
سه و نیم سالهاش اقدام کرد که تحسین حضار را در پی داشت.

کارگاه عملــی روز پنجم در مرکز آموزشــی درمانی
بعثت بــرای متخصصــان مغز ،اعصاب و بیهوشــی،
سرپرســتاران و کارکنــان مراکز آموزشــی درمانی
بعثت و شــهید بهشتی برگزار شد و دکتر علیاحسان
صالح از اداره کل پزشکی قانونی در خصوص مباحث
قانونــی در مقوله اهدای عضــو توضیح داد و مطالب

علمی توسط دکتر محمدرضا ساعتیان متخصص مغز
و اعصاب و مســائل اجتماعــی و فرهنگی مربوط به
فرهنگسازی توســط دکتر قبادی مدرس بینالمللی
اهدای عضو آموزش داده شد.
در نوبت بعدازظهر کارگاههای ،ادامه جلسات رضایتگیری
توسط دکتر قبادی تدریس میشود.

شماره  4اردیبهشت 1395

No 4 April-May 2016

دنیای عکاسی همدان از نگاه یک عکاس؛

10

EKBATAN
CULTURE

دیدعکاســانه
درهمدان قوی نیست

لنـــزک

امروز با گرم شدن بازار موبایلهای هوشمند و گستردگی تدریجی و یا حتی رشد سریع
فضای مجازی ،عکاسی به یکی از دل مشغولیها و سلفی گرفتنها به یکی از سرگرمیها
در دنیا تبدیل شــده و شاید بتوان گفت امروز عکس بیشتر از همیشه زبان گویای مردم
در دنیا است.
با این وجود نمیتوان لذت عکاســی با دوربینهای حرفهای را با موبایل مقایسه کرد و
شاید لذت دیدن دنیا در لنز دوربین عکاسان ،عمیقتر باشد.
عکاس با ارائه عکسهایش میتواند احساس درونی خود و همچنین لحظاتی ناب از مکان
و زمان را با مردمان یک جامعه به اشــتراک بگذارد و اگــر بخواهیم از تالش برای ثبت
اکباتان :به طور کامل خود را معرفي کنيد؟
ليال يوسفي هستم متولد  1361در همدان .تا پايان
مقطع متوســطه در دبيرستان دانشگاه بوعلي سينا
در خيابان فرهنگ در همــدان زندگي کردم و پس
از پايان دوران تحصيل ،به دليل اصالت پدرم و شغل
او به مشــهد نقل مکان کرديم و هشت سال در شهر
مشهد سکونت داشتيم و در سال  87دوباره به همدان
بازگشتيم.
اکباتان :از چند سالگي عکاسي را شروع کرديد
و جرقه عکاسي در ذهن شما چگونه زده شد؟
همسر خواهرم عکاس بود و در سن  16سالگي يک
دوربين به من هديه کرد و همين هديه انگيزهاي براي
شروع عکاسي من بود.
در همان ســال و در فصل زمستان در اتاقم مشغول
درس خواندن بودم و برف سنگيني مي باريد .از پنجره
اتاقم پرندهاي را ديدم که روي شاخه درخت نشسته
بود ،دوربين را برداشــتم و آن لحظه را ثبت کردم و
اولين عکسي بود که با دوربينم گرفتم.
با توجه به اينکه دبيرســتان ما فضــاي خوبي براي
عکاســي داشت ،دوربينم را به مدرسه بردم و از تمام
حلقه هاي فيلم دوربين براي عکس گرفتن از فضاي
مدرسه استفاده کردم .تمام عکســها را چاپ کردم
به همسر خواهرم نشــان دادم که با تحسين ايشان
روبهرو شــد و مرا به ادامه کار تشــويق کرد و همين
آغاز عکاسي من بود.
پس از اقامت در مشــهد ,به انجمن سينماي جوانان
رفتم و عکاســي آنالوگ را شــروع کردم وقتي وارد
تاريکخانه ميشــدم حس خوب و عميقي داشــتم.
لحظهاي که نگاتيو شروع به ظهور ميکند ،برايم بسيار
زيبا بوده و هســت و همين احساس خوب باعث شد

تا عکاســي به هنري عالي براي من تبديل شود و به
مرور عکاسي ،دغدغه اصلي من شد .دوست داشتم در
دانشگاه نيز در رشته عکاسي تحصيل کنم اما با توجه
يتوانستم در
به محدوديت هايي که وجود داشت و نم 
شهر ديگري تحصيل کنم ،رشته گرافيک را انتخاب
کردم که خوشبختانه تا اندازهاي با عکاسي در ارتباط
بود.
اکباتان :درمشهد عکاســي را چگونه دنبال
کرديد؟
بله .در ابتدا به عنوان کالس هاي تابســتاني عکاسي
را آغاز کردم و چون عالقه زيادي به عکاســي داشتم
از ســوي خانواده نيز تشويق شــدم و فعاليتم را در
اين زمينه ادامه دادم .ســکونت در مشهد همزمان با
شروع عکاسي هنري من بود .در آن زمان به انجمن
سينماي جوان مشهد رفتم و زير نظر ابراهيم بهرامي،
حميدرضا گيالني فرد ،کيارنگ عاليي و نوشين وفادار
و با مديريت نسرين شاهمحمدي ،عکاسي را با شرکت
در دوره مقدماتي به تشــويق همسر خواهرم شروع
کردم و خانواده نيز مرا در اين زمينه حمايت کردند.
اکباتان :فضا و شرايط عکاسي در مشهد چگونه
بود؟
من انجمن ســينماي جوان مشهد را سکوي پرتاب
خــودم مي دانم .همه از جــان ودل کار مي کرديم.
مشهد ازلحاظ فرهنگي غني است و مردم به هنر به
تمام معنا توجه دارند و در اين شهر به راحتي ميتوان
در عرصه هنر پيشرفت کرد و همين شرايط در رشد
خودم در عکاسي نيز مؤثر بود.
پس از حضور در انجمن ســينماي جوان ،به عنوان
عکاس وارد خبرگزاري ايســنا شــدم و فعاليتم را با
عکاسي خبري ادامه دادم .همانطور که گفتم حمايت

بهترین لحظات ســخن بگوییم باید پای حرفهای یک عکاس بنشینیم و بهتر است که
دنیای عکاسی از قاب دوربین یک عکاس به نمایش گذاشته شود .لنز دوربین «اکباتان»
این بار روی یکی از عکاســان همدانی که سالهاست روزهایش با ثبت لحظهها از قاب
دوربین عجین شده ،زوم کرده و لیال یوسفی که این روزها در بخش عکاسی حوزه هنری
و انجمن عکس بسیج هنرمندان استان همدان مشغول به فعالیت است و نامی آشنا برای
عکاسان همدانی است ،میهمان « اکباتان» شــده و از تجربه خود در دنیای لذتبخش
عکاسی سخن می گوید.
ماحصل گفتگو با این عکاس جوان را در ادامه میخوانید:
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از هنر و عکاسي در مشهد بسيار خوب بوده و هست
به طوري که هرسال جشنواره هاي متعدد عکاسي در
اين شــهر برگزار مي شود .ما هرسال نمايشگاه هاي
عکس فراواني را برگزار مي کرديم و کتابهاي خوبي
هم در زمينه عکاســي در مشهد منتشر ميشد و به
طورکلي ميتوان گفت که فضاي عکاســي در مشهد
پويا و به سرعت رو به پيشرفت بود.
در مشــهد روند موفقيت هر عکاس متفاوت بود و با
تفکر جلو ميرفت .من در عکاسي با پول تو جيبيهايم
حلقه فيلم مي خريدم و تمام عکسها را يک به يک
فريم بندي و تنظيمات انجام گرفتهي دوربين را در
يک دفترچه ثبت مي کردم و هنوز آنچنان خبري از
دوربين ديجيتال و کامپيوتر نبود.
اکباتان :در رابطه با ادامه عکاسي خود پس از
بازگشت به همدان توضيح دهيد.
پس از بازگشــت به همدان عکاسي را دنبال کردم و
تمام شور و شوق و عالقه اي که در عکاسي داشتم از
مشهد به همدان آوردم اما به مرور از آن شور و شوق
کاسته شد چون فعاليت هنري در همدان کمرنگ تر
بود و نســبت به فعاليت هاي ديگر ،بهاي کمتري به
آن داده مي شد.تمام فکر و تالشم اين بود که فضايي
فعال و پويا را در عکاســي همدان ايجاد کنم اما ،پويا
شدن فضاي عکاسي با کندي پيش مي رود و سرعت
در اين عرصه کم است که البته نهادها و ارگانها بهويژه
نهادهاي فرهنگي در اين زمينه دخيل هستند.
در مشهد ،فرهنگ و ارشاد اسالمي پاي ثابت نمايشگاه
ها و جشــنواره ها بود اما در همدان چنين نيست و
گالري هاي سطح شــهر جذابيت و کشش خوبي را
ندارند .در همدان گالري تخصصي نداريم و از طرفي
گالــري هاي خوب نيز دور از دســترس عموم مردم
است درحاليکه بايد گالريها در مسير رفت وآمد باشد.
عکاسي و برپايي نمايشگاه ها هزينه هاي بااليي را مي
طلبد و نياز به برنامه ريزي و کمک مسوالن رده باالي
فرهنگي دارد و همين باعث شده فعاليت عکاسي در
همدان محدود شود.
(بــا لبخند) من تمام تالشــم را ميکنم و نگاه منفي
ندارم .مثبت فکر مي کنم چراکه بايد گام هاي بزرگي
برداريم تا عکاسي در همدان را به سطح بااليي هدايت
کنيم.
اکباتان :عکاســي در همدان و مشــهد چه
تفاوتهايي دارد؟
عکاسي به ارتباطات روحي ،فکري و عاطفي مردم بر
ميگردد و البته روحيات و دغدغه مردم هرشهر با ديگر
شهر ها تفاوت دارد .خوبي که در جو عکاسي مشهد
وجود داشت اين بود که هيچ يک از عکاسان اين ادعا
را نداشــت که حرفهايتر عکاسي مي کند و اساتيد
هميشه آثار خود را در کنار هنرجويان به نمايش مي
گذاشــتند به گونه اي که پس از هر برنامه عکاسي،
نمايشگاه گروهي برگزار مي شد .عکاسان با يکديگر
مشارکت و همکاري داشتند و البته نهادهاي دولتي
نيز حمايت هاي کافي را داشتند.
البته در همدان در دو سال اخير ،عکاسان بسيار خوب
عمل کردند و تجهيزات بســيار خوبي نيز دارند اما
متأسفانه ارائه اثر در همدان ضعيف است و عکاسان
به جاي ارائه آثار خود ،آرشيو آنها را ترجيح مي دهند.
يکي از مباحثي که بايد از سوي عکاسان رعايت شود
اين است که بايد اجازه بدهيم که به جايگاهي در اين
زمينه برسيم و با ديدگاه و علم باال سخن بگوييم .بايد
دوســتي و تعامل بين عکاسان بيشتر باشد و بحث و
تبادل نظر از گروه هاي شبکه هاي مجازي به جلسات
حضوري و اظهارنظر چهره به چهره منتقل شود.
اکباتان :در خصــوص ورود موبايل به دنياي
عکاسي توضيح دهيد.کسي که با موبايل عکس
ميگيرد ،نمي تواند عکاس حرفه اي باشد؟
ما در عکاســي ،عکاس حرفه اي و آماتور داريم و به
طور معمول عکاسان تازهکار را عکاس آماتور ميدانند
که اين برداشت اشتباه به نظر مي رسد چراکه عکاس
آماتور ممکن است تسلط بااليي بر ابزار عکاسي خود
داشــته باشــد و عکس هاي خوبي بگيرد اما محل
درآمدش از عکاسي نباشد .بنابراين تعريف مي توان
عکاس حرفه اي را عکاسي دانست که به عنوان حرفه
اصلي ،عکاسي را دنبال مي کند.
در روز بيــش از يــک ميليارد عکس بــا موبايل در
پايگاههاي اينترنتي جهاني آپلود مي شــود و نشان
مي دهد که عکاسي در حال گسترش است هرچند
نميتوان گفت همه عکس ها خوب اســت و ممکن
اســت هزار عکاس خوب داشته باشيم که با موبايل
عکس مي گيرند .البته عکاس حرفه اي نيز داريم که

کار عکاســي با موبايل را راحتتر و شايد بهتر انجام
مي دهد.
موبايل وسيله اي در دسترس است و در برخي موارد
کيفيت خوبي در عکاس ها ارائه مي دهد اما نميتواند
باعث به حاشيه رفتن دوربين شود.
اکباتان :عکاسي ميتواند شغل و يا منبع اصلي
براي کسب درآمد باشد؟
عکاسي در ايران جايگاه خودش را ندارد؛ در تمام دنيا
براي عکاس و اثر هنري او ارزش قائل اند و وقتي عکسي
در يک سايت آپلود مي شود کسي حق کپيرايت را
ندارد و بايد عکس را خريداري کند تا اجازه استفاده
از آن را داشته باشد .در ايران در سادهترين گروه هاي
مجازي حق کپيرايت رعايت نمي شــود و در برخي
موارد افراد از عکس هاي ديگران به نام خود استفاده
مي کننــد .در همدان نيز برخي ارگانها عکس هايي
با ابعاد کوچک را آپلود و در نشــريات نود با حداقل
کيفيت استفاده مي کنند و لحظه اي به اين فکر نمي
کنند که بايد هزينه بپردازند .همين موضوع عکاسي را
مهجور و براي گذران زندگي عکاس مشکل ايجاد مي
کند .با توجه به اين شرايط پيشنهاد مي شود که افراد
عکاسي را به عنوان يک هنر دنبال کنند.
در همدان در بخش هاي محدودي ازجمله عکاسي
خبري مي توان کسب درآمد داشت اما درمجموع مي
توان گفت عکاسي صنعتي را در دنيا داريم که نوآوري
و ابتکار فراواني دارد و محل کسب درآمد خوبي است
اما اين موضوع در ايران و در همدان مطرح نيست و
بخش صنعت هزينه چنداني براي تبليغات و عکس
محصول خود نمي کند.
اگــر بخواهم مثالي در اين رابطــه بزنم مي توانم به
تکليفي که خبرگزاري ايسنا به عکاسان خود سپرده
بود ،اشــاره کنم .ما در آن زمان به چند گروه تقسيم
شديم و بايد با عکس هاي خود خانواده هاي ضعيف
و فقير را با هم مقايسه مي کرديم که با اين هدف به
سمت منطقه فقيرنشين مشهد رفتيم و از خانوادههايي
عکس گرفتيم که براي گذران زندگي خود  6ماه در
کوره هاي آجرپزي کار مي کردند و  6ماه فصل سرد
را به روســتاي خود باز مي گشتند و با درآمدي که
به دست آورده بودند ،زندگي ميگذراندند .اين اتفاق
يکي از تجربه هايي بــود که من را به عنوان عکاس
از دنيــاي محدود خود خارج کرد و دنياي ديگري را
پيش روي من و ديگر عکاســان قــرارداد .اين نوع از
عکاسي مي تواند با کنار هم قرار دادن آنچه در ذهن
داريم ما را به بلوغ فکري برساند .به نظر من درونيات
عکاســان خبري زيبا است و اين ژانر در ذهنيت آنها
تأثير گذاشته است البته بايد هدف عکاسي نيز تعريف
شــود که بدانيم عکاس براي کنــکاش و کنجکاوي
عکس ميگيرد يا صرفاً براي امرار معاش؟
تعداد زيادي از عکاس هاي خبري که موفق هستند
نوع ديدگاه خاصي داشــته اند و به درجه اي از ارتقاء
روحي رسيده اند .البته بايد بگويم که فشار کاري در
عکاسي خبري نيز وجود دارد ،به گونه اي که عکاس
اين نگراني را دارد که عکس ســوخت نشود و زودتر
ارسال شــود هرچند فکر مي کنم در صورت برنامه
ريزي منسجم مي توان اين فشار را نيز کنترل کرد و با
ديدگاهي جديد در اين عرصه به آرامش دروني رسيد.
اکباتان :به عکاســان همدانــي چه نمرهاي
ميدهيد؟
آن طور که من شــنيده ام عکاسان همداني در دهه
شصت خيلي خوب پيشرفته بودند و همدان پايلوت
عکاسي کشــور بوده و امروزه هم آنطور که شاهديم
عکاسي همدان عالقمندان زيادي دارد که فقط نياز
به همدل شدن دارند تا سکوهاي برتر عکاسي ايران
را اشغال کنند .البته بايد به اين نکته نيز اشاره کنم
که بارها به عکاسان ژانرهاي مختلف تأکيد شده که
باهم تعامل داشته باشند و فعاليت خود را بيش ازپيش
افزايش دهند .نيازي نيست که از اساتيد عکاسي در
تهران دعوت کنيم و عکاسان ما در همدان با تعامل
با يکديگر و برگزاري کارگاه هاي متعدد و قرار دادن
تجربياتشان در اختيار هم ،مي توانند سطح عکاسي
را باال ببرند.
اکباتان :شما در حال حاضر نيز عکاسي ميکنيد؟
بله .در حال حاضر با تعدادي از عکاسان حوزه هنري
در حال عکاسي از بازار همدان هستيم و سعي داريم
مجموعه عکس از بازار همدان تهيه کنيم و به نوعي
بافت قديمي و درحال نابودي بازار را ثبت کنيم.
همــدان ظرفيت هايــي دارد که رها شــده و از اين
ظرفيتها عکاسي نميشود ،بسياري از دوستان خوب
عکاس ما که در جشــنواره هاي کشوري بخصوص

فيروزه تبريز شرکت مي کنند ،اذعان دارند که همدان
پتانسيل بسيار بااليي از لحاظ بافت قديمي و فضاي
ســنتي کسب و کار دارد و بايد ناديده گرفته نشود و
اتفاق بزرگي مثل جشنواره فيروزه در همدان نيز برپا
شود و پتانسيل هاي خوب اين شهر به همه معرفي
گردد.
اکباتان :شــما در ماه پيش دبير جشــنواره
سراســري عکس وقف بوديد ،در رابطه با اين
جشــنواره و حضور عکاسان همداني صحبت
کنيد.
با توجه به اينکه جشــنواره موضوع سختي داشت و
عکاسان پيش زمينه اي از انواع وقف نداشتند ارائه يک
عکس در اين خصوص براي عکاسان سطح کشور و
عکاسان همداني بسيار سخت بود .در داوريها تالش
بــر اين بود که عکس هايي خــاص و ويژه که نمود
ديگري از وقف را نشان مي دهد ،بهعنوان آثار برگزيده
معرفي شود تا آگاهي الزم براي عکاسان در دوره هاي
بعدي اين جشنواره نيز ايجاد شود.
تعداد عکس هاي ارسالي که وقف مسجد و حسينيه را
به نمايش مي گذاشت ،باال بود اما اگر اين آثار بهعنوان
عکس هاي برگزيده انتخاب مي شد در دورههاي بعد
نيز عکس ها با اين محوريت ارسال مي شد.
اکباتان :نهادهاي متولي و حامي عکاســي در
همدان از اين هنر و عکاسان حمايت ميکنند؟
انجمن سينماي جوانان متولي عکاسي در کشور است
و در همدان تالش هاي بسيار خوبي انجام مي دهد و
هميشه در برنامه هاي عکاسي مشارکت داشته است
اما در نقطه مقابل ،فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان
متولي اصلي ،انتظار مي رود که از عکاسي به عنوان
هنري که امروزه حرف اول را ميزند ،حمايت کند که
در اين زمينه در همدان بسيار ضعيف عمل ميکند.
اکباتان :در حال حاضر عالقهمندان به عکاسي
در همدان براي آمــوزش بايد به کجا مراجعه
کنند؟
متولي اصلي آموزش عکاســي در همــدان انجمن
ســينماي جوانان است و من انجمن را به عنوان يک
مرجع به عکاسان معرفي مي کنم .مجتمع فني تهران
نيز در آموزش مثبت عمل مــي کند و کارگاه هاي
آموزش فني و حرفه اي نيز مخاطب خوبي را جذب
مي کنند.
اکباتان :چرا عکاسان ،عکس هاي خود را آرشيو
مي کنند و ارائه نمي دهند؟
عکاسان خود به اين سوال بهتر پاسخ ميدهند ولي
دليل اصلي عدم امکان چاپ و ارايه آثار است ،به نظر
من حس دروني يک عکس قوي اســت و وقتي يک
عکاس ،عکس خود را ارائه مي دهد روحيه خود را با
ديگران به اشتراک مي گذارد .جنبه مثبت يک عکس
اين اســت که شايد در هيچ زمان و مکان ديگري در
دنيا تکرار نشود و به نوعي يک عکس ،لحظه اي ناب و
خاص را به نمايش مي گذارد و نوعي جهانبيني است.
وقتي يک عکاس به درجه بااليي از قدرت عکاســي
برسد و عکس خود را ارائه دهد ،مي تواند با نگاه خود
دنيا را تکان دهد و انسانها را به بصيرت و خودشناسي
برساند .
اکباتان :بهعنوان پرسش آخر در رابطه با فعالیت
حوزه هنری همدان در بخش عکاسی صحبت
کنید .این بخش در حال حاضر چند عضو دارد؟
من در ســال  ۸۷از مشهد به همدان بازگشتم و به
حوزه هنری رفتم و در آن ســال گفتند که حوزه
هنــری  100عضو فعال دارد و البته عکاســان نیز
فعالیت داشــتند اما با کمرنگ شــدن حمایتها،
ســطح عکاســی پایین آمد .هرچند حوزه هنری
نســبت به ارگانهای وظیفهمند عملکرد خوبی در
حمایت از عکاسی دارد.
اعضای فعال حوزه هنری همدان در بخش عکاســی
بیش از  ۲۰۰نفر اســت که البته اعضا در رفتوآمد
هستند و پس از ارتقاء به سطح حرفهای ،از حوزه جدا
و افراد جدید جایگزین میشوند.
همانطور که پیــش از این نیز گفتم در حال حاضر
اعضای حوزه هنری همدان بهصورت هفتگی عکاسی
را در بــازار انجام میدهند که به عکاســان ازلحاظ
عکاسی مستند کمک کرده چراکه بیشتر عکاسان به
عکاسی در طبیعت میپردازند و عکاسی مستند در
همدان کمرنگ است.
این نوع عکاســی بهمرور زمان میتواند نتیجه خوبی
را به دنبال داشته باشد و میتواند کمک کند اماکنی
همچون بازار همدان بهعنوان یک مکان مهم معرفی
شود که البته به همکاری مسئولین نیاز دارد.

اف

شاگری جنجالی دال
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ل معروف فوتبال؛

سقو
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ط
را
ح

یشده است

سیخـونک

یکــی از دالالن معروف فوتبال کشــورمان در گفتگویی جنجالی،
دست به یک افشاگری بزرگ زد و گفت :سقوط پاس به لیگ دسته
دوم ،یک برنامه از پیش طراحیشده است.
ک-ف یکی از دالالن معروف فوتبال کشور در گفتگویی اختصاصی
با ماهنامه " اکباتان" با اشــاره به اوضاع کنونی پاس در لیگ دسته
اول اظهار کرد :برای اینکه تیم پاس به این اوضاع دچار شود از سال
گذشــته برنامهریزی کرده بودیم و مطمئن باشید که پاس سقوط
خواهد کرد .وی ادامه داد :دســتهای پشــت پرده فوتبال از سال
قبل کار خودش را علیه پاس شــروع کرد و درنهایت نگذاشتیم که
این تیم به مرحله پلیآف برسد و در سال جدید هم که دیدید چه
اتفاقی برای پاس رخ داده است.
ک-ف اظهــار کرد :تیم پاس اگر برای این چند بازی آخر در لیگ
دســته اول مسی و رونالدو را هم به ترکیب خود اضافه کند ،بازهم
توانایی جلوگیری از ســقوط را نخواهد داشت زیرا سقوط پاس به

لیگ دسته دوم از سال گذشته قطعی شده است.
وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه چرا برای ســقوط پاس
اینهمه برنامهریزی شده اســت ،افزود :پاس در این یکی دو سال
گذشته توانســته بهخوبی اصول مدیریت باشگاهداری در فوتبال را
پیاده کند.
ایــن دالل فوتبال اضافه کرد :دســتهای پشــت پــرده فوتبال
بعدازاینکه متوجه این موضوع شــد از مدیریت وقت پاس خواست
که این اصول را سریعاً متوقف کند ،چون با ادامه این شرایط ماهیت
دیگر باشگاهای فوتبال ایران زیر سؤال میرفت.
وی از مبانی اصول مدیریتی در باشــگاه پاس سخن گفت و تصریح
کرد :یکی از این اصول نحوه تزریق بودجه به این باشــگاه اســت،
شما ببینید در سالی که پاس وارد همدان شد همه گفتند که این
انتقال در راســتای اصل  44قانون اساسی یا همان خصوصیسازی
انجام شده اســت و نکتهای که ما را درگیر کرده این است که این
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ت
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ار چن
نه
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چه خصوصیسازی است که اســتانداری وظیفه تأمین بودجه آن
را دارد؟
ک-ف ادامــه داد :یکی از نکات دیگری که ما روی آن تأکید داریم
این است که چگونه در این بحران اقتصادی که شرکتهای بزرگ
ایران هم از ســاپورت تیم خود درمانده هستند ،فوالد ویان با فراغ
بال هرساله مبلغ یک میلیارد تومان به پاس هدیه میکند.
وی یادآور شد :خب اینهمه اصول باشگاهداری مدرن توسط پاس
پیاده شده و همین باعث رعب و وحشت دیگر باشگاهها شده است
و ما بهعنوان دستهای پشت پرده خواستار آموزش این نوع اصول
بودیم که متاســفانه با جواب منفی مواجه شدیم و درنهایت ما هم
تصمیم گرفتیم که شرایطی برای پاس رقم بزنیم تا سقوط کند.
این دالل از شرایطی که برای سقوط پاس فراهم شده است ،سخن
گفت و افزود :جالب اینجاســت که این شــرایط را ما رقم نزدیم و
این خود مسئوالن دلســوز!!! پاس هستند که این شرایط را فراهم

در ورزش همدان
همه پشتهم
ایستادهاند

شــهرداری اردبیل در یک اقــدام زیبا یکی از میدانهای
اصلی شهر را به نام اسطوره فوتبال دنیا علی دایی نامگذاری
کــرد ،تا بهنوعــی از تالشهای این بزرگمــرد اردبیلی در
عرصههای فوتبال قدردانی کند.
این نامگذاری با اســتقبال بسیار خوب جامعه ورزشی اردبیل
مواجه شــد و همه ورزش اردبیل یکصــدا حمایت خود را از
شهرداری این شهر اعالم کردند.
این نامگذاری بدون هیچ حاشیهای انجام شد و در اردبیل کسی با
کسی دیگر قهر نکرد.
اما اگر برای مثال و خداینکرده شهرداری همدان تصمیم بگیرد که
برای ارج نهادن به زحمات فالن بازیکن مدالآور جهانی و المپیک یا
فالن اسطوره ،میدانی کوچک را در حاشیه شهر یا شهرکهای اطراف به
نام وی نامگذاری کند اتفاقاتی رخ میدهد که بسیار جالب است.
اول اینکه عدهای درب اداره کل ورزش و شــهرداری همدان را از ریشــه
درمیآوردند که مانع از این کار شوند و برای عدم انجام این کار از نماینده
و وکیل و وزیر استفاده میکردند تا شهرداری را از این کار منصرف کنند!
بعــد کار به باند و باندبازی و طومارنویســی و صفحه
گذاشــتن پشت ســر آن ورزشــکار موردنظر
کشیده میشد ،کار را به کمپین میکشاندند تا
شهرها
خداینکرده این میدان به نام یک کبوتر نامگذاری
در ه ی دیگر
را
ن
م

ی
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دان
شود اما اسم آدمیزاد به آن الحاق نشود.
چ کجای
م ،اما در
این رســم ب دیگر دنیا نمیت همدان
ی
ک
ر
در مرحله بعد آن ورزشکار نگونبخت را یا از ورزش
وا
سیا
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بسیار پ
به هرکسی م ر پسندیده ای  ن برای آ

قهرمانی محو میکردند و حضورش را در تمرینات به
نگونه اس ن مشابهی پیدا سندیدها
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س
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د
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ر
م
ب
اینجا».
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کرد!
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یکند،
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بته مسئوالن ا ی! با گچ کار ن سربلند بشه من فرس
پسازآن ،همدورهایهایش آب پاکی را روی دســت همه
ت
م
ا
د
ه
م
ر
ز
س
ش
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ت
ش
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ـ
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انی
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ملی!
مردم شهر میریختند و از بیخ و بن منکر ورزشکار بودن این
برای را د دارد! همه بد ش استان و ر صحبت
یکن سر گذر حرف م گفتم بن
م
د

ه
خ
ؤ
و
هی
س

ی
دا آین
یم 
نگونبخت میشدند و هزار تهمت و افترا هم به وی میبستند!
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ن استثنا
یگوید :فالنی زنی م 
یگوید :ف ده داره
جدیدا ً حتی کا یم ملی ،با یک ء مدعی هستن ر هیئ 
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خالصه اگر با همت مسئولین شهرداری و ورزش شهر باالخره
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از ای 
رزشکار
ادمش ت
نها هم گذشت س این عزیزان ،این پدیده مل ی و در ک
پشت جوان و ب

آن میدان ب ه نام ورزشــکار موردنظر نامگذاری میشــد ،نصف
رن
ه
ف
یپوش را ل جامعه ورز یم ملی!
ا
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ن
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س
ا
و
ت!
ش
ره
یت
خ
رزش
این
آقا! دادا م از پشت خط مرینیاش ،تو دوستان مدع کار جوان به تی ودشان کشف که دیگر
جماعت ورزشی شــهر برای خرید یک کیلو گوجهفرنگی یا نیم
ص
ش!
ت
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ی
ل
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م
ر
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ف
م
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وند ک
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یگفت که ب ی به م
هم سوار بشوی رفیق!
کیلو پنیر ،به خاطر حســادت ،مسیر رفتوآمد خود را  10خیابان
ه
ب
رب
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ی
د
ر
ت
ب
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د
ی
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ب
م!
زرگ
باو
روی چشم! م ملی نیز نم گذشته در راب ه است!
چرا ای 
نق
وار! دوس
دورتر میکردند تا گذرشان به آن میدان نیفتد و از حسادت سوزش
ف رتان م 
ود
طه
حت
یشود که مرب در در رؤیا برای ت گرام
ی!
ککم ما ً رعایت خوا هاند! و مربی تی با فالن
ی
ن
ب

ال ازیک
خو
ی تی
م
نگیرند.
هزار ماش ن میباشد؟! ا م ملی روی ی دتان داستان م ی ترمزدستی هم کرد!
ملی هم
صالً
ک
یب
را ب
و دســتآخر برای اینکه همشــهریان عزیز نام این ورزشکار را بر آن
اا ،...ای 
کش تا
فرض ک
نقد
افید که
بد
شست پا
هید! به خدا ث ر در ورزش کش نیم حرف شما دستب هسینه حتی بعد از ی قطار بای
س
ت
د
ت
میدان نتوانند ببینند ،هرروز توسط عدهای خاص ،روی تابلوهای میدان
ا
وا
ک
ف
ک
ً
و
ک
ق
ا
ر
ب
م
ما
م
ن
ً
م
ط
ف
دا
دت
ال
و
ر
م
ال ن عا
ذ دا
د! م
ی خو
درست!!! حاال نتظر
نهمه ن ن هم آینده رید لط
شق ای 
که نام آن نقش بسته ،اعالمیههای ترحیم و ...میچسباندند که نام میدان
ن تلفن شما برا دتان هم
ف
ک
ک
ه
ن
ی
ای
ف
دا
د
ر
و
ذ
م.
ی
بن
ط
همدان 
ی
ده حقیر را نیز ور است و شما سفارش
معلوم نباشد!
ها در ور
ه
د
ز
ر
م
ی
ش
م
ک
ا
ک
ش
ی
اا..
شور
از ت
اما این عزیزان بعد از نامگذاری میدان هم از تالش خود منصرف نمیشوند
ی مهای
هستم...
ملی جا
و همچنان از طریق اعضای شورای شهر تالش میکنند تا ک ً
ال میدان را تغییر
کاربری دهند و بهجای آن چهارراه یا درنهایت تقاطع غیر همسطحی ساخته
شود تا اسم آن از بیخ عوض شود.
ک ً
ال یعنی اینقدر که ما هوای هم را داریم که نگو...

عزم
ی
ر
ا
س
بازیکن خ برا
ی
ف
ر
به تیم ملی ستادن
در
همدان
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یــادش به خیــر آن قدیمها وقتی برای مســابقه فوتبــال با آن
مینیبوسهــای قدیمــی و درب و داغان و البتــه با صندلیهای
غیراستاندارد میرفتیم به شــهر دیگر تا مسابقه بدهیم ،از صبح
کلهســحر که سوار این مینیبوس میشدیم حداقل  4یا  5ساعت
در راه بودیم.
تازه وقتی هم که میرسیدیم انگارنهانگار که بدنهایمان به خاطر
در راه بودن خستهوکوفته شده بود و سریعاً میرفتیم وسط زمین
و بازی میکردیم.
از آنطرف هم که به همدان برمیگشــتیم همینطور بود! بدون
خستگی ،تا میرسیدیم ســریع توپ دوالیه پالستیکی را از خانه

میآوردیم و تا آخر شب گلکوچیک بازی میکردیم و اص ً
ال خبری
از کوفتگی و درد نبود ،تازه آخر شب که میرفتیم خانه باید پدر را
مشتومال میدادیم.
حتی دوش هم که نبود بگیریم و باید منتظر میشــدیم تا جمعه
برسد و برویم حمام عمومی سر کوچه و یک دوش درستوحسابی
بگیریم و جالبتر اینکه اینهمه قرص و آمپول نبود که بازیکنان
به خودشان بزنند!
ک ً
ال اینچنین نسلی بودیم ما ،اما بهطور مثال از تیم پاس برای
شــما بگویم ،مث ً
ال قرار است هفته آینده تشریف ببرند تهران با
فالن تیم مســابقه بدهند که اتفاقاً آنهــم از پیش باختهاند!!!
اما برای اینکه این مســیر  3ســاعته تا تهــران بازیکنها را

حکایت مسافر 
تهای زمینی پاس

خســتهوکوفته نکنــد ،از دو روز قبــل عازم میشــوند ،انگار
میخواهند به سفر قندهار بروند.
روز مســافرت میروند ســوار یــک اتوبوس  VIPمیشــوند تا
خداینکرده این سه ساعت سفر روی روحیه بازیکنها تأثیر نگذارد.
اما جالب اســت بدانید همه بازیکنها تا وقتی از این ســفر 400
کیلومتری میرســند باید مستقیم تشریف ببرند یک هتل درجه
عالی تا خستگی در کنند.
بندگان خدا وقتیکه از اتوبوس پیاده میشــوند انگار در این سه
ساعت بیســتون کندهاند و دیگر نای راه رفتن ندارند که بروند به
البی هتل تا اتاقهایشان آماده شود.
تازه وقتی وارد اتاق میشوند میروند یک دوش میگیرند و وقتی
بیرون میآیند صد جــور پماد میمالند به

مجتبی دی آبادی

کردهاند.
وی ادامه داد :خب یک مدیرعامل ناشــناختهای را از فالن جزیره
دورافتاده به همدان میآورند که چیزی بلد نیست و بیشتر به دنبال
متأهل بودن یا مجرد بودن بازیکنان است نه تیمش که سقوط نکند
و این مدیرعامل سرمربی بومی تیمش را که خوب نتیجه گرفته را با
یک مربی دیگر بهطور ناگهانی عوض میکند.
ک-ف عنوان داشت :او بازیکنان خوب تیمش را به بهانه صرفهجویی
در بودجــه اخراج میکند و در یک حرکت جالــب دوباره میرود
بازیکنــان فسیلشــدهای را که بیرون ماندهانــد را با قیمت گزاف
میخرد و دوباره همان آش میشــود و همان کاســه و با بازیکنان
بهمراتب ضعیفتر.
این دالل معروف عنوان کرد :با این شــرایط پاس سقوط میکند
چون دیگر تیمها همه به دستهای پشت پرده که ما هستیم وصل
هستند و این فقط پاس همدان است که فوتبال پاک!!! ارائه میکند.

وقتی همدان
میزبان یک تورنمنت معتبر
بینالمللیمیشود
بهطور مثال فیفا به کشور میزبان اعالم میکند که فالن سال میالدی
قرار است فالن مســابقه در کشور شما برگزار شود هر چه سریعتر
ورزشگاهها و ک ً
ال زیرساختهای الزم را آماده نمایید.
کشور و شــهر میزبان هم بالفاصله با برنامهریزی مناسب ،شروع به
ساختوســاز ورزشــگاهها میکنند و یکی دو سال قبل از برگزاری
مســابقات ،همه اســتانداردها آماده اســت و فقط منتظرند تا روز
افتتاحیه مراسم را به بهترین نحو اجرا کنند.
اما فکر کنید که اســتان همدان میزبان شــده و فیفا طی یک نامه
به مســئوالن فوتبال ما اعالم کند  50ســال دیگر! قرار است فالن
مسابقات بینالمللی یا آسیایی در ایران و البته استان همدان برگزار
شود.
بعدازاین نامه دستاندرکاران ورزش ما ،ابتدا یک دل سیر میخندند
و بعد از کلی مانور تبلیغاتی به خودشــان میگویند که « کی مرده،
کی زنده»« ،بابا حاال  50سال وقت داریم».
سپس زمان  49سال و  6ماه همینطور الکی به هدر میرود و شش
ماه مانده به برگزاری مسابقات یکدفعه یادشان میافتد که ای دل
غافل! چرا اینقدر زمان برای ساختوساز زیرساختهای ورزشی کم
داریم؟!
آنگاه در فاصله  6ماه مانده به افتتاحیه مســابقات 70،80 ،کارگروه
تشکیل میدهند که این کارگروهها نیز هرکدام هفتاد هشتاد سمینار
برگزار خواهند کرد و همه در ابتدا خواهان گرفتن تمامی مسئولیتها
خواهند شــد و دســتآخر یکی دو روز مانده به برگزاری مسابقات
درحالیکه هیچ کاری انجام نگرفته ،مسئولیت را به گردن گروههای
دیگر خواهد انداخت.
و امــا آن دو روز آخــر هم که باعجله و هول هولکی مشــغول کار
میشوند یک روز سیمان و ماسه هست ،آب قطع است ،آب شهری
وصل میشــود ،برق قطع میشود ،جرثقیل هست ،رانندهاش رفته
بیمارســتان ســری به زنش که تازه زایمان کرده بزند ،همه عوامل
ورزشــی و غیرورزشــی با هزار بدبختی دو روز مانــده به برگزاری
افتتاحیه مســابقات دورهم جمع میشوند ،نگهبان مجتمع ورزشی
کلید را گم کرده ،کلید پیدا میشــود و در کل هیچ؛ با ماستمالی
کردن مشــکالت ســختافزاری و زیرســبیلی رد کردن مشکالت
نرمافزاری به استقبال مسابقات میروند.
از آنطرف هم برای اینکه فرزندان و عزیزدردانههای دستاندرکاران
برگزار کننده مسابقات در همدان گریه نکنند! با کش رفتن توپهای
اصلی مسابقات آن را بین بچههای کم سن و سال تقسیم میکنیم
تا آقازادهها برای پز دادن پیش دوست و رفیق و فامیل چند عدد از
توپهای مسابقات را بهعنوان یادگاری در منازلشان داشته باشند.
بعد از پایان برگزاری مســابقات ،مســئوالن ورزش ما برگزاری این
مسابقات را موفق عنوان میکنند اما در کل کمیسیون بررسی علل
و عوامل ناکامی در برگزاری مســابقات تشــکیل خواهد شد که آن
کمیسیون هم بالفاصله هفتاد ،هشتاد کارگروه تشکیل خواهد داد که
این کارگروهها نیز هرکدام هفتاد ،هشتاد سمینار برگزار خواهند کرد
و دستآخر مسئوالن ورزش همدان ضمن قدردانی از خودشان که
با اهدای پاداشهای ویژه توأم خواهد بود ،مجددا ً از فیفا درخواست
میزبانی دور بعدی مسابقات را خواهند کرد!
ک ً
ال خسته نباشیم ما...

خودشان و سه جور آمپول تقویتی میزنند و ماساژور بدبخت تیم
هم که باید بیاید همه را مشتومال اساسی بدهد.
تازه این کارها که تمام میشــود ،دستور میدهند که غذایشان را
بیاورند به اتاقهایشان که خداینکرده این مسیر اتاق تا رستوران
ق پایشان تأثیر منفی نگذارد و بعد از صرف غذا هم
هتل روی ســا 
عین  ...تا صبح میخوابند.
عجب دوره زمانهای شده طرف اسمش ورزشکار حرفهای است ،اما
آمادگی جســمانی باالیی برای این سه ساعت سوار اتوبوس شدن
ندارد ،بعد مردم بیچاره نشستند تا اینها برای تیم شهرشان بازی
کنند و امتیاز به دست بیاورند.
ک ً
ال اینها رمق در بدنشان نباشد ،پس مردم عادی باید چه کنند؟...
ک ً
ال گلستان است ورزش همدان...

میزبانی تمام قد شهرداری مالیر از مسافران نوروزی
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شهرستان مالیر یکی از شهرستانهای
استان همدان است که با جمعیتی بالغ
بر  185هزار نفر دومین شهرستان این
استان به شــمار می رود این شهر با
داشتن جاذبههای مختلف گردشگری،
تاریخی ،مذهبــی و طبیعی همچون
محوطــه تاریخی نوشــیجان ،مقبره
باباحســین ،تاالب فصلی آقا گل ،کوه
یزد گردو برج ســامن که به بلندترین
بنای خشتی مالیر معروف است همواره
مقصد بسیاری از مسافران بوده و در
این راستا دســتگاههای مختلفی با
ارائه خدمات مناسب و میتوانند تاثیر
بســزایی در ماندگاری مسافر در این
شهر داشته باشند و ضرورت دارد که
در این ایام و در آغاز سال جدید شهر
از وضعیت مناســبی برای مسافران و
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شهرستــان

شهروندان برخوردار باشد.
شهرداری مالیر ازجمله دستگاههایی است که برای استقبال از نوروز و مسافران نوروزی اقدامات مختلفی
را هر ساله در دستور کار قرار داده است .ایجاد فضای سبز مناسب یکی از اقدامات قابل توجهی است که
شهرداری در طرح استقبال از بهار انجام داده و البته این مهم نیازمند توجه جدی و شبانهروزی مدیریت
و پرسنل تالشگران است .در همین راستا شهردار مالیر در خصوص اقدامات انجام شده در طرح استقبال
از بهار ترتیب داده که با هم مرور می کنیم.
دکتر علیرضا رضایی گفت :ســتاد استقبال از بهار شهرداری مالیر با بکارگیری همه پرسنل و نیروهای
خدماتی و امدادی از  25اســفند ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد و خدمات مرتبط در این زمینه را
در دستور کار قرار داد .وی اظهار داشت :رنگ آمیزی جداول ،نصب المانهای نوروزی ،نقاشیهای مرتبط
نوروزی ،گل کاری ،اصالح فضای سبز و کاشت نهال ازجمله اقداماتی بوده که در راستای استقبال از بهار
انجام شــده است .وی اظهار داشت :در اسفندماه سال گذشته و با هدف زیباسازی شهر بیش از  10هزار
اصله درخت زینتی در سطح شهر کاشته شد.
دکتررضایی افزود :سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری در نوروز امسال با گلکاری میادین و سطح شهر
و نصب المانهای سبز جلوه خاصی را به شهر داده است .این مسئول کاشت گلهای فصلی بنفشه ،همیشه
بهار ،شبو و میمون در پارکها ،بلوارها و میادین ،آمادهسازی سرویسهای بهداشتی در همه پارکها و تجهیز
آنها به آب گرم و مایع دستشویی جهت مسافرین ،آماده سازی مساجد در پارکها ،نظافت مستمر روزانه
فضای ســبز و ورودیهای شهر ،نصب وسایل بازی پلی اتیلن به تعداد  13دستگاه در پارکها 15 ،تاب دو
نفره 5،بارفیکس و  6چرخ فلک را از دیگر اقدامات شهرداری مالیر در استقبال از عنوان کرد.
دکتر رضایی همچنین نصب آالچیقهای جدید در پارکها ،طراحی و ســاخت و نصب  20المان نوروزی،
طراحی و نصب المان شهدای مدافع در میدان امام حسین(ع) ،رنگ آمیزی دیوارهای بد منظر در سطح
معابر مرکزی و اصلی شهر ،رفع نواقص چراغهای راهنمایی ،اضافه نمودن تعداد باکسهای زباله و افزایش
دفعات جمعآوری زباله درسطح شهر و پاکسازی پوسترهای تبلیغاتی از دیوار ها را از دیگر اقدامات انجام
شده سازمان متبوعش برشمرد .شهردار مالیر در ادامه این گفتگو آذینبندی و نورپردازی سطح شهر،
آمادهسازی پایانههای مسافربری ،ایجاد اکیپهای خدماتی در ایام تعطیالت ،جمعآوری متکدیان سطح
شــهر ،ساماندهی عامالن توزیع میوه و تربار در  20نقطه شهر ،پاکسازی و نظافت گلزار شهدای بهشت
هاجر ،شــمسآباد و عاشورا در جمعه آخر سال ،گشت زنی مداوم اکیپهای آتشنشانی در سطح شهر و
آماده باش پرسنل آتش نشانی برای مقابله با حوادث احتمالی را از فعالیتهای شهرداری مالیر در این
ایام عنوان کرد.

شهردار مالیر :ستاد استقبال از بهار شهرداری مالیر با بکارگیری همه پرسنل و نیروهای
خدماتی و امدادی از  25اسفند ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد و خدمات مرتبط در
این زمینه را در دستور کار قرار داد.

خالصهای از اقدامات مهم صورت گرفته شده از  15اسفند 1394
تا  15فروردین  1395برای اجرای طرح استقبال از بهار

شماره  4اردیبهشت 1395

No 4 April-May 2016

 .1آماده سازی  50پارک و بوستان برای استفاده مسافران نوروزی
 .2نظافت کل بوستانها ،میادین ،بلوارها ،جنگلکاریها و درختان حاشیه بلوارها و معابر سطح شهر به
مساحت سه میلیون و یکصد و هفتادو د و هزار و نهصدو بیست و دو متر مربع
 .3آمادهســازی مساجد بوستانهای ورودی شهر و شستشوی فرشها و تمیز نمودن آنها (تعداد چهار
مسجد)
 .4آمادهسازی تعداد  91چشمه از سرویسهای بهداشتی مساجد و پارکهای سطح شهر شامل اصالح
لولهکشی و رفع نشتیها و تعویض شیرآالت معیوب
 .5آمادهسازی  20عدد فواره در سطح شهر
 .6کاشت گلهای فصلی در سطح شهر به شرح ذیل
 گل شب بو  16هزار گلدان گل بنفشه  2هزار جعبه نشاء گل همیشه بهار  20جعبه .7کاشت گل رز در سطح شهر به تعداد  700گلدان
 .8کاشت درختان و درختچههای زینتی به تعداد  10هزار اصله نهال
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علم و فناوری

توسعه شرکتهای دانشبنیان
در دستورکار
دانشگاه آزاد اسالمی
استان همدان

س دان

شگا

رئی

ه آز

دان

مطر

حک

رد:

تقویت روابط علمی فرهنگی
بادانشگاهکوالبتاجیکستـــان
حد

ی وا

سالم

اد ا

دبیر هیئتامنای دانشــگاه آزاد اسالمی همدان گفت :فراهم آوردن
شرایطی برای رشد و تقویت تواناییهای انسان و تربیت انسانهای
متعهــد و متخصــص و کارآفرین بهمنظــور خوداتکایی علمی و
فرهنگی کشور اســامی در کشور بهویژه منطقه غرب و مناطق
همجوار با آن مهمترین مأموریت دانشــگاه آزاد اسالمی استان
همدان است.
دکتر سعید جامه بزرگی با توجه به شعار «اقتصاد مقاومتی،
اقدام و عمل» افزود :دانشگاه آزاد اسالمی نمود بارز اقتصاد
مقاومتی است چون بر پایه توانایی درونی و بودجه مردمی
و کام ً
ال درونزا ایجاد شــده ،رشــد کرده و به بزرگترین
دانشگاه حضوری جهان تبدیل شده است.
وی درباره تصویب سند توســعه دانشگاه آزاد اسالمی
در هیئتامنای مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی و تأکید
دکتر میرزاده مبنی بر اجرای برنامههای توســعهای
دانشگاه آزاد اسالمی اســتانها از ابتدای سال ۹۵
گفت :دانشــگاه آزاد اسالمی استان همدان بر این
باور است که توسعه منابع انسانی از ارزشمندترین
هدفهای تمدن اســت و فراهم آوردن شرایطی
برای رشد و تقویت تواناییهای انسان و تربیت
انســانهای متعهد و متخصــص و کارآفرین
بهمنظور خوداتکایی علمی و فرهنگی کشور
اســامی و اشــاعه خدمت بــرای ترویج و
توســعه دانش و فناوریهــای نوین برای
تأمین نیازهای مربوطه در کشــور بهویژه
منطقه غرب کشــور و مناطق همجوار
با آن مهمترین مأموریت دانشگاه آزاد
اسالمی استان همدان است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی همدان
افــزود :به ایــن منظور ،دانشــگاه
برخــورداری از دانش پیشــرفته،
توانایــی در تولید علم و فناوری،
متکــی بر ســهم برتــر منابع
انسانی و سرمایه اجتماعی در
تولید ملی ،داشــتن کارکنان
رضایتمنــد ،دارای وجدان
کاری ،دستیابی به جایگاه

برتر در زمینه علمی و فناوری در ســطح منطقه و کشــور با تأکید
بر جنبــش نرمافزاری و تولید علم ،ارتقای ســطح آموزش عمومی
مهارتی کوتاهمدت و توســعه فعالیتهــای کارآفرینی با محوریت
اقتصاد دانشبنیان و اقتصــاد مقاومتی را جزو مأموریتهای اصلی
خود میداند.
دبیر هیئتامنای دانشــگاه آزاد اسالمی همدان درباره سیاستهای
کلی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان همدان اظهار کرد :اهتمام بر
چابکســازی ،متناسبسازی و منطقی ســاختن تشکیالت اداری
دانشگاه ،توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار وزندگی
افــراد در نظام اداری ،توجه به اثربخشــی و کارایی در ســازمان،
توســعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن ،تقویت
قانونگرایی و پاســخگویی یکسان به عموم مراجعان و تکریم آنان،
ارتقای کیفیت همهجانبــه ،ارائه خدمات ،حمایت و برنامهریزی در
فعالیتهای تنوعبخش منابع درآمدی ،گسترش تحصیالت تکمیلی
و رشتههای پزشکی و پیراپزشکی ،آیندهنگری و در نظر گرفتن بازده
اقتصــادی در انتخاب فعالیتهای هزینــهزا ،توجه به حفظ روحیه
و نشــاط کارکنان و اســتادان و خانواد ه آنان و توسعه فعالیتهای
درآمدزایی آموزش کوتاهمدت ازجمله این سیاستهاست.
تقویــت روابــط دوجانبه علمــی و فرهنگی بین دانشــگاه کوالب
و دانشــگاه آزاد اســامی همــدان و اجرایــی کــردن تفاهمنامه
خواهرخواندگی شــهر همدان با کوالب ازجمله سیاستهای پیش
روی این دانشگاه است.
وی تصریــح کــرد :در حوزه آمــوزش دریافت مجــوز برای جذب
دانشــجویان خارجی و رایزنی با برخی از دانشــگاههای خارج ،اخذ
مجوز برای همکاری با اســتادان خارجــی در پایاننامهها بهمنظور
ارتقای کیفی ،برندســازی و تعامــل با دانشــگاههای مطرح دنیا،
یکسانســازی شــیوه نگارش پایاننامهها و ارائه یک دستورالعمل
جامع برای همه دانشجویان و رفع ابهامات از فعالیتهای این حوزه
است.
دکتر جامه بزرگی درباره برنامههای در دست اقدام این حوزه اظهار
کرد :پیگیری تأمین هیئتعلمــی و جذب  100عضو هیئتعلمی
جدید برای توســعه رشتهها و اصالح هرم هیئتعلمی و اخذ مجوز
نهایی از آموزش عالی برای رشــتهها ،امکانسنجی ایجاد رشتههای
جدید با توجه به قانون جدید تأسیس رشته ،برنامهریزی و پیگیری
تشــکیل دوره ضمن خدمت آموزش آییننامهها و بخشــنامههای
آموزشــی به کارکنان آموزش و ایجاد رویهها و فرآیندهای یکسان
انجــام امــور آموزشــی در واحد و دانشــکدهها و تعریــف و تهیه
دستورالعملهای الزم از جمله این برنامههاست.
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی همدان درباره جذب دانشــجویان
خارجی گفت :تقویت روابط دوجانبه علمی و فرهنگی بین دانشگاه
کوالب تاجیکســتان و دانشــگاه آزاد اســامی همــدان و اجرایی
کردن تفاهمنامه خواهرخواندگی شــهر همــدان با کوالب از جمله
سیاستهای پیش روی این دانشگاه است.
دبیــر هیئتامنــای دانشــگاه آزاد اســامی همــدان تأکید کرد:
مأموریتگرا شــدن دانشگاه در راستای رســیدن به اهداف اقتصاد
مقاومتی ،توســعه رشتههای پزشکی و باال بردن کیفیت آموزشی و
بهرهگیری از آخرین منابع علمی از جمله سیاستهای دانشگاه آزاد
اسالمی در سال  95در استان همدان است.
وی اظهار کرد :حرکت به ســمت مدیریت مشارکتی در دانشگاه و
تکریم اربابرجوع بهویژه دانشــجویان و خانواده دانشجویان باید در
سال جدید سرلوحه دانشگاهیان در استان همدان قرار گیرد.
دکتر جامه بزرگــی درباره برنامههای حــوزه فرهنگی اظهار کرد:
در راســتای ارتباط و تعامل ســازمانیافته با دانشجویان ،استادان
و کارکنــان از طریق ارتباط در فضای مجازی ،تقویت و گســترش
فضای مجازی از جمله ســایتها ،وبالگهــا ،تولیدات نرمافزاری و
گسترش و تجهیز سایت فرهنگی واحد و حمایت از تولیدات مجازی
و فعــاالن عرصه مجازی و تهیه محصوالت فرهنگی جدید و کارآمد
در دستور کار است.

وی با توجه به جذب منابع مالی خارج از ســازمان و مشارکت سایر
دســتگاههای فرهنگی و اجتماعی در برنامهها اظهــار کرد :انعقاد
تفاهمنامه برگزاری برنامههای مشترک با همکاری نهادهای مذهبی
و فرهنگی و مراکز آموزش عالی صرفهجویی و استفاده از منابع مالی
و ظرفیت ســایر ارگانها وادارات با برگزاری کارگاهها و نشستها و
تهیه پیوســت فرهنگی و اقتصــادی در فعالیتهای مختلف بهویژه
علمی و پژوهشی در دانشگاه از جمله این برنامهها است.
برخورداری از دانش پیشرفته ،توانایی در تولید علم و فناوری ،متکی
بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی ،داشتن
کارکنــان رضایتمنــد ،دارای وجدان کاری ،دســتیابی به جایگاه
برتر در زمینه علمی و فناوری در ســطح منطقه و کشــور با تأکید
بر جنبــش نرمافزاری و تولید علم ،ارتقای ســطح آموزش عمومی
مهارتی کوتاهمدت و توســعه فعالیتهــای کارآفرینی با محوریت
اقتصاد دانشبنیــان و اقتصاد مقاومتی جــزو مأموریتهای اصلی
دانشگاه آزاد اسالمی همدان است.
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی همدان دربــاره برنامههای عمرانی
گفت :احداث پست گاز مرکز کبودرآهنگ ،تکمیل عملیات محوطه
مجتمــع فرهنگی واحــد همدان ،پیگیری رفع مشــکل زمینهای
الحاقی به ســایت دانشــگاه آزاد اســامی همدان مربوط به راه و
شهرســازی ،پی گیری اجرای باند دو مســیر دسترسی به دانشگاه
و انجام عملیات زیرسازی از ســوی اداره راه ،از جمله اقدامات این
حوزه در سال  ۹۵است.
وی خاطرنشــان کرد :اخذ پروانه احداث ســاختمان آبشار در شهر
همدان بهمنظــور درآمدزایی ،تکمیل عملیات عمرانی دیتاســنتر
اصلی دانشــگاه ،احداث منبع ذخیره آب برای آبیاری فضای ســبز
و زمین چمن بهصورت مکانیزه ،اجرای آسانســور ســاختمان علوم
پایه ،دریافت پروانه حفاری و چاه جدید در دانشــگاه از برنامههای
معاونت عمرانی است.
دبیر هیئتامنای دانشــگاه آزاد اســامی همدان درباره برنامههای
حوزه پژوهشــی در سال  95گفت :ارتقا و استفاده بهینه از امکانات
و تجهیزات دانشــگاه با اســتفاده از فعالیتهای تخصصی و تجربی
اعضا و امکانات آزمایشگاهی با سیاست پژوهشی بهبود نظام جامع
آزمایشــگاهی و کارگاهی اســت که در ذیل آن میتوان به اهدافی
چون ارتقای آزمایشگاهها و تجهیزات تحقیقاتی در راستای ارتقای
کمی و کیفی پژوهش ،ارائه همه خدمات آزمایشگاهی به استادان و
دانشجویان محقق دست یافت.
وی تأکید کرد :یکی از اصلیترین اهداف این حوزه در ســال آینده
توســعه فعالیتهای علمی پژوهشــی در راســتای گسترش تفکر
پژوهشمحوری با اســتراتژی گســترش فعالیتهای پژوهشی در
راســتای سیاست پژوهشی ارائه خدمات پژوهشی است که در ذیل
آن این معاونت میتواند به اهدافی چون ایجاد و توسعه مراکز تولید
علم و فناوری ،ایجاد و توســعه زیرســاختهای پژوهش و فناوری،
ارتقای قابلیتها و مهارتهای اعضای هیئتعلمی و دانشــجویان،
اعطــای حمایتهای مالی بــه اعضای هیئتعلمی و دانشــجویان
برای انجام فعالیتهای پژوهشــی ،ایجــاد و ارتقای انگیزه پژوهش
و فعالیتهای علمی در اعضای هیئتعلمی و دانشــجویان ،توسعه
فعالیتهای علمی پژوهشــی انجمنهای علمی دانشجویی و توسعه
فعالیتهای علمی پژوهشــی باشگاه پژوهشــگران جوان و نخبگان
واحد دست یابد.
دکتر جامهبزرگی تصریح کرد :توســعه فعالیتهــای دانشبنیان،
راهاندازی شرکتهای مختلفی مثل شرکت تولیدی نانو پودر فلزات،
شرکت گل خانههای تزئینی ،شرکت هولدینگ دانشگاه آزاد اسالمی
همدان و شرکت گردشگری دانشگاه از جمله این فعالیتهاست که
در سال جاری در استان همدان سرلوحه کار قرار داده شده است.
دانشــگاه آزاد اسالمی استان همدان با دارا بودن  ۴واحد و  ۶مرکز
دانشگاهی ،دارای  ۲۷هزار و  ۷۹۹دانشجو است که در مجموع ۵۷۶
نفر کارمند و  ۵۰۱عضو هیئتعلمی شامل مربی ،استادیار و دانشیار
و استاد مشغول به فعالیت هستند.
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اکباتان :چگونه بــه عنوان دانشآموزی از
روستای چشین به عرصه دو و میدانی وارد
شدید؟

اکباتان :لطف ًا در مورد موفقیتهای ورزشی
خود به ویژه موفقیتهای ورشــی در لباس
کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان برای
مخاطبان ما توضیح دهید.

از ســال دوم ،نفر اول آموزشگاههای استان همدان
شــدم و برای اعزام به منطقه غرب کشور انتخاب
شدم و در شهر ارومیه نفر چهارم شدم .پس از سال
سوم دبیرستان نفر اول استان و نفر اول منطقه غرب
و نفر اول آموزشگاههای ایران شدم و از آن سال به
بعد تا مدت  20سال نفر اول جوانان و آموزشگاههای
ایران در دوران دانشآموزی و جوانی و بعد از آنهم
نفر اول تا سوم ایران شدم.
با توجه به عالقهای که به کار در بیمارستان داشتم
بعد از دو ســال دوره بهیاری به اســتخدام وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درآمدم .مدت 30
سال در بیمارستان اکباتان انجام وظیفه کردم که در
مسابقات دوو میدانی کارمندان دولت شرکت و چند
سال نفر اول کارمندان استان و ایران شدم .در این
مدت چند مدال طال و نقره را برای دانشگاه به ارمغان
آوردهام .در مهرماه سال گذشته یعنی سال  1393در
بازیهای آسیایی کشور ژاپن با لباس دانشگاه علوم
پزشکی شرکت کردم و توانستم مقام سوم آسیا را
به دست آورم.
از ســال  1385به بعد نیز هر ساله در سطح آسیا
چند مدال طال ،نقره و برنز کسب کردم .رهآورد این
مسابقات صدها مدال رنگارنگ بود که برای کشور و
استان و شهرم به دست آوردهام.
بدون پشتوانه ،بدون حمایت و بدون تشویق امکان
پیشرفت وجود ندارد .جا دارد که از مسئول تربیت
بدنی و مسئول هیئت ورزشهای همگانی تشکر کنم
که در حدی که برایشان مقدور بود همکاری داشتهاند
بخصوص آقای دکتر موســویبهار رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی همدان ،دکتر رشید حیدریمقدم
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه ،کیانی
مدیر روابط عمومی دانشــگاه و دیگر مســئوالن
عزیز دانشگاه علوم پزشــکی همدان که در رابطه
با اعزام اینجانب به مســابقات آسیایی کشور ژاپن
همکاری الزم را داشتند از همه آنان سپاسگزارم و
امیدوارم که این مسئوالن بزرگوار ،ورزش را از خود
آغاز کنند که دیگر همکاران نیز برای ورزش کردن
تشویق شوند؛ چرا که برای این موضوع هیچ موقع
دیر نیست.

اکباتان :بعد از  55ســال دوندگی و حضور
در مسابقات ورزشی کشــورهای مختلف
چه تفاوتهای بین ورزش کشور ما با دیگر
کشورها مشاهده کردهاید؟

بنده ورزش خاصی را پیشــنهاد نمیکنم و هر کس
میتواند بنا به میــل خود ورزش خود را انجام دهد
که سادهترین نوع آن ،پیادهروی است البته با کفش
و لباس مناسب تا اگر از بیماری کم نمیکنیم به آن
اضافه نکنیم و این توصیه پزشکان را جدی بگیریم؛
زیرا افسوس خوردن بعد از دست دادن جسم سالم
فایدهای ندارد.
ورزش در سالمت انسان نقش بسزایی دارد و انسانی
که با ورزش انس گرفته ،صبح زود به طبیعت خداوند
قدم میگذارد ،صدای دلنشــین آبشارها و صدای

اکباتان :بهترین خاطره خود را از بیش از 50
سال حضور در ورزش دو و میدانی بیان کنید؟

خاطرهها زیاد است .ورزش قهرمانی در کل خاطره
است .یکی از خاطرات اینجانب این است که در یکی
از مسابقات قهرمانی کارمندان دانشگاههای علوم
پزشکی سراسر کشور که در تهران برگزار شد ،بنده
افتخار حضور داشتم و در دو رشته  1500متر و 5000
متر نفر اول شدم و دو مدال طال گرفتم .باید در ماده
سه هزار هم شــرکت میکردم .مربی و سرپرست
یکی از شهرســتانها با من صحبت کرد که شما با
روش خاصی میدوید ،در صورت امکان ورزشکار ما
را راهنمایی کنید شاید با گرفتن یک مدال برنز هم
بتوانیم ایشان را استخدام کنیم.
عرض کردم چشــم .وی را نزد من بفرســتید .بعد
از رویارویی با این فرد ،احســاس کردم که این یک
امتحان است .به وی گفتم به امید خدا شما فردا اول
میشوید .او تعجب کرد و گفت« :اول؟» .گفتم :بله
اول ولی البته اگر به صحبتهای من گوش بدهید من
فردا نمیدوم و در کنار پیست دو و میدانی میایستم.
بعــد از اینکه وی مطالب را بــا مربی خود در میان
گذاشت ،نزد من آمد و گفت :اگر شما شرکت نکنید
مربی شما ناراحت میشود .گفتم :من دو مدال طال
گرفتهام .هیچکدام از تیمهای شرکت کننده دو مدال
طال ندارد .پس تیم دانشگاه علوم پزشکی همدان
اول است .اگر ما چند مدال دیگر هم بگیریم تأثیری
در نتیجه تیمها ندارد.
این ورزشکار در مسابقات شرکت کرد و اول هم شد
و سال بعد در شــهر زنجان ما خبر استخدام وی را
شنیدیم و خوشحال شــدیم .آنچه مسلم است هر
کســی در زندگی مشــکالتی دارد .اگرچه اکنون
بازنشسته هستم و حقوق بازنشستگی میگیرم تا به
حال به مسابقاتی اعزام شدهام هیچ توقع بیجایی از
مسئوالن نداشتهام و این بزرگواران چه در مسابقات
درون مرزی و بــرون مرزی من را در حد توان یاری
کردهاند .با توجه به اینکه هم اکنون بازنشسته هستم،
یک پسر سرباز و سه دانشجو دارم ،در گذشته که به
مسابقات اعزام میشدم طبق جلسه هیئت رئیسه در
صورتی که چه در داخل و چه در خارج به مدال دست
مییافتم مبالغی دریافت میکردم .بازنشستگی پایان
زندگی نیست و الزم است به هر نحو که مسئوالن
صالح میدانند ورزشکاران بازنشسته مورد لطف و
توجه قرار گیرند تا این موضوع باعث تشویق سایر
بازنشستگان و فرزندان آنان شود.

سیدحسن حسینی در مقطع ابتدایی یعنی دوران دبستان تا سال سوم ابتدایی در روستای
چشین هم درس میخواند هم در کار کشاورزی به پدر کمک میکرد .سه سال بعد برای
ادامه تحصیل به روستای فقیره(محمدیه) رفت و تا کالس ششم ابتدایی در آن روستا
ادامه تحصیل داد .پس از دوران ابتدایی یک سال به علت مشکالت مالی ترک تحصیل کرد
و سال بعد با همکاری پدر و مادر راهی دبیرستان شد.
در آن زمان از روستای چشین پیاده به همدان میآمد و در دبیرستان امام(پهلوی سابق)
درس میخواند .با توجه به اینکه همه همکالسان و دانشآموزان آن دبیرستان به مسابقه
دو میرفتند ،به او پیشنهاد کردند که چون شما از روستا میآیید میتوانید در مسابقات
شرکت کنید ،چون مسیر روستا تا همدان را میتوانی تمرین کنی .از اینجا بود که چشین
گذرگاهی شد برای قرارگرفتن در بام آسیا.
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اکباتان :در حال حاضر تمرینات ورزشــی
خود را چگونه پیگیری میکنید و با توجه به
برخورداری از خانوادهای ورزشکار در مورد
همراهی آنها در کسب موفقیتهای ورزشیتان
توضیحبفرمایید؟

اینجانب به دلیل نزدیک بــودن به زمان برگزاری
مسابقات آســیایی ،روزانه بین  8تا  12کیلومتر و
همسرم بین  5تا  7کیلومتر تمرین میکند.
خانواده من ،خدا را شکر هم درسخوان هستند ،هم
ورزشکار و هم ورزشدوست .همسر بنده حدود پنج
سال است که در  5کیلومتر دو و پیادهروی نفر اول
استان و نفر دوم کشور شده است .امسال نیز برای
مسابقات آسیایی بزرگساالن هر دو انتخاب شدهایم
که در نیمه اول اردیبهشــت ماه سال  95به کشور
سنگاپور اعزام میشویم.
به یاری خداوند بزرگ قصد کنار گذاشتن این رشته
ورزشی را ندارم و برای مســابقات جهانی تمرین
میکنم و امیدوارم بتوانم برای کشــور و شــهرم
افتخارآفرینیکنم.

کالم پایانی؟

وی در پایان از تمام مســئوالن شــهر بخصوص
استاندار که همیشــه حامی ورزش بوده ،تشکر
میکنم و از مسئوالن شــهرداری که در پارکها
تجهیزات ورزشی نصب کردهاند سپاسگزارم .در
صورت امکان محبت بفرمایند از مربیان بدنســاز
یا مربیــان ورزش صبحگانی برای آموزش و نحوه
کار کردن با دستگاهها در پارکها استفاده کنند؛
زیرا بعضی از افراد در اســتفاده از این دستگاهها
نیاز به آموزش و مربی دارند و استفاده نادرست از
دستگاهها نه تنها مفید نیست بلکه آسیبرسان
نیز هست.
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اکباتان :پیشنهاد شــما به مخاطبان به ویژه
میانساالن در مورد اثرات ورزش در تندرستی
افراد چیست؟

میخواهم خوب باشــم ،خوب زندگی کنم ،پهلوان
باشم و بعد از قهرمانی فراموش نشوم؛ چون پهلوانان
هرگز فراموش نمیشوند و ای کاش قهرمانان ،پهلوان
شوند.
یکی از افتخارات من این است که در دوران کارمندی،
سعی کردم بیشتر به شاگردی پهلوانی فکر کنم نه به
مدالهای قهرمانی؛ چون قهرمانی زودگذر است.
سفارشــم به همه عزیزان ورزشکار این است که به
منش پهلوانی بیندیشند نه قهرمانی.

از روستای چشین تا بام آسیا
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وقتی من میبینم در کشــور ژاپن ،چین ،امارات،
هنگکنــگ ،قطــر و  ...افراد باالی  90ســال در
مسابقات شرکت میکنند؛ از خود میپرسم که چرا
ما نمیتوانیم مانند آنها باشیم؟ مگر نه این است که
خواستن توانستن است؟

اکباتان :منش شــما در زندگی حرفهای
ورزشی چیست؟

گفتگو با دونده ای که  55سال است میدود

پیشکسوت

تمرین دو از روســتا تا همدان جزو خاطرات خوب
زندگیم اســت ،چند ماهی بعد از تعطیل شــدن
دبیرستان با دوستان بدون مربی تمرین دو را شروع
کردم .زمانی که مسابقه دبیرستانهای همدان انجام
شد ،هفت نفر از دبیرستان توسط کاپیتان تیم ،به
عنوان تیم اصلی انتخاب شدند .به آنها گفتم« :من
هم میتوانم خوب بدوم» .اما در جواب گفتند" :چون
شما سال قبل نبودید ،ما تیم را انتخاب کردیم" .با این
وجود چون من به ورزش دو و میدانی عالقه بسیاری
داشتم روز مسابقه به محل رختکن مسابقات رفتم و
به کاپیتان گفتم" :در صورت امکان یک پیراهن هم
به من بدهید که در مسابقه شرکت کنم؛ چون چند
ماه است که تمرین میکنم" .وی قبول نکرد اما یک
نفر از اعضای تیم پیراهنش را به من داد و من به جای
او دویدم و در پایان این مســابقه که در سال 1349
برگزار شد؛ نفر اول شدم و تمام اعضای تیم بخصوص
کاپیتان از بنده عذرخواهی کردند.
ناگفته نماند یکی از همروســتاهایی خودم نیز به
نام وجدانزاده که ایشــان در آن موقع سیکل دوم
بودند و همچنین قهرمان ایران نیز بودند که ایشان
نیز خیلی خوشحال شدند که من در بین سیکل اول
دبیرســتانهای همدان نفر اول شدم و این خاطره
جالبی شد.

زیبای بلبالن ،او را به وجــد میآورد و در مراجعه،
خستگی احســاس نمیکند و در محل کار نیز به
جز مهر ،محبــت و مهربانی به مراجعه کننده هدیه
نمیکند.
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