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پســر متین و آرام عرصه پرتالطم خبر با هزاران امید و آرزو و ایدههای نو سال 95
را آغــاز کــرده و تمام توانش را برای مقابله با درد بــه کار گرفته بود اما مرگ از او
سبقت گرفت و آرزوهای او را با خود به آغوش خاک برد .خودش بهتر می داند که
شــاید آخرین شــبی که از کنار آرامگاه حافظ شیرازی می گذشت فال فردای او را
بر آرامش همیشگی نوشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

اعتبارات هیئتهای ورزشی
بر اساس برنامه توزیع میشود
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همدان میزبان چهاردهمین جشن
دانشآموختگانغیرایرانی

مهر بی تدبیری هیات مدیره
پای سند سقوط قهــــرمان آسیــا
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سرمقاله
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ورزش و فرهنگ از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

علی ثقفی  /مدیرمسئول

2

EKBATAN

سخنرانی در حرم مطهر
امام رضا (ع)93 / 1 / 1 -

سرآغـــاز

دوست دارم كه جامعه ما
به معناي درست كلمه،
يك جامعه ورزشكار باشد
و همه مردم ورزش كنند.

پاس؛ این طفل
سر راهی

دانستن رسم تربیت
شرط موفقیت در پرورش

همانطور که اگر یک خانواده بخواهد سرپرستی
کودکی بیسرپرست (بخوانید سر راهی) را بپذیرد
باید بر آدابو رسوم بزرگ کردن فرزند آگاه باشد
تا درنهایت جوانی قابل را تحویل اجتماع دهد ،در
بحث انتقال پاس هم نیاز بود تا فرد یا افرادی متولی
تربیت و پرورش این کودک شوند که توان این کار
را داشته باشند ،اما قضیه پاس مانند خانوادهای شد
کودکی سر راهی را به فرزندی پذیرفته و بعد پدر و
مادر از هم جدا شدند و پدر همسری دیگر اختیار
کرد و کودک با مادر جدید تا آشنا شد ،پدر فوت
کرد و مادر شــوهری دیگر برگزید که درنهایت از
پدر و مادر اولیه و عالقهای که به سرپرستی کودک
سرراهی داشتند هیچ باقی نماند و دستآخر هم
کودک وقتی بالغ شد نفهمید پدر عاریتیاش که
بود و مادر کدام؟
پنج استاندار و چهار نماینده مجلس در این مدت
در هیئتمدیره پاس نقشآفرینی کردند که در این
بین افراد حقیقی و حقوقی بسیاری نیز به تناسب
سلیقه استانداران در این جمع نقشآفرین شدند.

مردم همدان بیتقصیر
در عدم نتیجهگیری پاس

76/6/16

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان همدان:

اجرای32برنامهجشنوجشنواره
حضرتعلیاکبر درهمدان
(ع)

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و
جوانان همدان گفت 7 :هزار نفر در
صف دریافت وام ازدواج هستند که
مقرر شد تا خردادماه مبلغ پرداختی
در این زمینه از  61میلیارد تومان به
 100میلیارد تومان برسد.
اســداهلل ربانیمهــر در جمع اهالی
رســانه با اشاره به دو برنامه شاخص
در هفته جــوان ،اظهار کــرد32 :
برنامه و جشن از فردا همزمان با آغاز
هفته جوان با همکاری سازمانهای
مردمنهاد و مؤسســات فرهنگی در
هفت نقطه شهر همدان برگزار شد.
وی به برگزاری جشــنواره حضرت
علیاکبر(ع) اشــاره کــرد و گفت:
این جشــنواره  29اردیبهشتماه با
تقدیر از  14جــوان نخبه در زمینه
کارآفرینی ،قرآنی و ســایر حوزهها و
تقدیر از یک زوج جوان نمونه برگزار
شــد .معاون امور جوانــان اداره کل
ورزش و جوانان استان همدان بیان
کرد 28 :اردیبهشتماه نیز «همایش
اخــاق در ورزش» در باغموزه دفاع
مقدس با تقدیر از  50فعال فرهنگی
و ورزشی و بازیکنان و مربیان اخالق
انجام گردید.
وی با تأکید بر اینکه در همدان سعی
شــده برنامههای فرهنگی در حوزه
جوانان موردتوجه قرار گیرد ،افزود:
در هفته جوان اســتفاده از فضاهای
فرهنگــی و توریســتی اعــم از غار
علیصدر ،پیست اسکی ،تلهکابین و
سورتمه ریلی با  50درصد تخفیف و
بازدید از باغموزه دفاع مقدس بهطور
رایگان برای جوانان فراهم است.

روزی که پاس به همدان منتقل شد ،مردم همدان
هیچ نقشــی در این انتقال نداشــتند و در زمان
حضورش در همدان نیز در اداره و تعیین سرنوشت
و خطمشی این تیم کمترین نقش و تأثیر را مردم
همدان و دوســتداران این تیم ایفا کردند (که اگر
هم مواردی بود روی بده و بســتانها بوجود آمد)
اما همواره در نقدهای مختلف و بهعنوانمثال برنامه
پرطرفدار نود ،نوک پیکان به اســم همدان و نام
مردم همدان بود.

برپایــی «جشــن بــزرگ
ازدواج» در استان

هیئتهای ورزشی از زمان حضور پاس اعتبارات
خود را بهشدت تقلیل یافته میدیدند ،همواره به
حضور این تیم در همدان اعتراض داشته و دارند
که چرا اینهمه هزینه صرف تیمی میشــود که
باری اســتان هیچ ندارد و نتیجه قابلتوجهی هم
از آن حاصل نمیشود؛ بودجه ورزش استان صرف
سرگرمی ،اشتغال و درآمدزایی عدهای غیربومی
میشود که نتیجه مثبتی را نیز برای استان در پی
ندارد.

برپاییایستگاههایشادابیو
نشاط در فضاهای عمومی

هیئتهای ورزشی
شاکیان همیشگی پاس
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فوتبال همدان
با حضور پاس نابود شد

این نکتهای است که بســیاری از پیشکسوتان
فوتبال همدان بر آن تأکید دارند .آمدنش فوتبال
همدان را بــه حرکت درآورد امــا ماندش همه
ریشــههای آن را خشــکاند .الوند و شهرداری و
پاس نوین در کنار پاس بهدرســتی دیده نشدند و
همگی به حاشیه رفتند .امیدواریم با شرایط موجود
شاهد رشد تیمهای ریشهدار بومی چون شهرداری
همدان باشیم و مسئولین شهرداری نیز بر حمایت
از این تیم همت بیشتری گمارند.

فرشته اکبری

بن بست وعده ها

اصالح جامعه بدون اصالح
فرهنگ آن میسر نیست.

پاس همدان به دسته پایینتر سقوط کرد.
تیتر و جملهای که برای ما همدانیها نقش تکرار
بر خود گرفته است ،سقوط پاس به دسته پایینتر
یا قرار گرفتن این تیم در آستانه سقوط میباشد؛
حال از لیگ برتر به لیگ یک یا از لیگ دسته اول
به لیگ دسته دوم.
آری پاس همدان یکبار دیگر سقوط کرد ،هرچند
اینبار شــاید بهمانند دفعه پیشین دل خیلیها
نلرزید و پاس چون گذشته جایگاهی را در دلهای
ایشان نداشت و همچنین بودند کسانی که تحت هر
شرایطی دلسوخته و عاشق پاس بودند.
یتوان بهطور صد درصد متصور شــد که
هرگز نم 
این فرزند سرراهی جایی در دلهای مردم همدان
نداشت ،که بعض ًا هستند خانواد ههایی که بچههای
سرراهی را نیز در حد بچههای حقیقی خوددوست
میدارند اما اینجا نقض والدین و نگاه ایشان حیاتی
است که چگونه به این بچه نگاه کنند و برای رشد و
نمو او چه برنامههایی داشته باشند.

یادداشت سردبیر

ربانیمهــر برپایی «جشــن بزرگ
ازدواج» در اســتان را مطرح کرد و
ادامه داد :مراحل ثبتنام آغاز شــده
و در یک ماه آینده برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این جشن برخی
از زوجین موردتقدیر قرار میگیرند،
افزود :ســال گذشــته این برنامه با
حضور  300زوج برگزار شــد و 45
زوج دارای شرایط الزم تقدیر شدند.

معاون امــور جوانان اداره کل ورزش
و جوانان همدان با اشــاره به برپایی
ایســتگاههای شــادابی و نشاط در
فضاهــای عمومــی در هفته جوان،
تصریح کرد :چند مستند با موضوع
«جوان و آســیبهای اجتماعی» و
«جوان و ازدواج» در دســت ساخت
است و ایستگاه و نمایشگاه عکس در
حوزه جوانان خواهیم داشت.
وی یادآور شــد 28 :اردیبهشتماه
مراسم جشنی نیز در جهاد دانشگاهی
برگزار شــد و دیدار با خانواده معظم

جوانــان بهویــژه در ازدواج جوانان
وظیفه دارند ،گفت :جهاد دانشگاهی،
کمیته امداد و بنیاد صیانت از خانواده
در ایــن خصوص عملکــرد خوبی
داشتهاند و یکی از اصلیترین برنامهها
در حوزه ازدواج جوانان است.

درمراسممجمعخیرینازدواج
نهاونــد  600میلیــون ریال
کمکجمعآوریشد

وی با اشاره به فعالیت مجمع خیران
ازدواج ،بیان کرد :این مجمع بهصورت
مردمی کار فرهنگی از مسائل مالی،
فرهنگی و آمــوزش زوجین را انجام
میدهد.
معاون امــور جوانان اداره کل ورزش
و جوانان همدان گفت :سال گذشته
مجمع خیران ازدواج نهاوند بهعنوان
مجمع برتر کشــوری معرفی شــد
که بیــش از  200میلیــون تومان
جمعآوری کمک به زوجین داشت.

اجرای طرح «همسانگزینی
ازدواج» و همسریابی

شهدا و تجلیل از جوانان و سمنهای
حوزه جوانان از جمله برنامههای این
معاونت بوده است.

اجــرای «طــرح ســواد
رسانهای» در هفته جوان

ربانیمهر شروع اجرای «طرح سواد
رســانهای» در هفته جوان را مطرح
کرد و گفــت :این طرح در خصوص
فضای مجازی در حوزه جوانان است
که شاهد اجرای آن در هفته جوان
بودیم .وی با اشاره به پنج محور در
حوزه جوانان ،بیان کرد :سازمانهای
مردمنهاد ،ازدواج ،آموزش و پژوهش
ســتاد ســاماندهی امور جوانان و
فعالیتهــای فرهنگــی محورهای
پنجگانه حوزه جوانان است.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش
و جوانان همــدان با
بیان اینکه سال

گذشته  61میلیارد تومان وام ازدواج
به  20هزار و  500زوج پرداخت شد،
افزود 7 :هزار نفر در صف دریافت وام
ازدواج هســتند که بنابر تصمیمات
اتخاذشــده در جلســات مقرر شد
تا خردادماه ســال جاری مبلغ 61
میلیارد تومان به  100میلیارد تومان
برسد.

 19دســتگاه در حــوزه
جوانان بهویــژه در ازدواج
جوانان وظیفه دارند

وی تصریــح کرد :چالشها در حوزه
جوانان در کشور نزدیک به یکدیگر
است و بر اساس پژوهشهای بومی
مشکالت بیکاری ،ازدواج ،مسکن و
آسیبهای اجتماعی در حوزه جوانان
از معضالت این بخش است.
ربانیمهر بــا تأکید بر اینکه
 19دســتگاه در حوزه

ربانیمهر اظهار کرد :با سایت تبیان
برای اجرای طرح «همســانگزینی
ازدواج» و همسریابی مکاتبه و نیرو
معرفی شده است.
وی مشکالت اقتصادی و فرهنگی را
از موانع ازدواج برشــمرد و ادامه داد:
مشکالت اقتصادی تأثیر کمتری در
ازدواج دارد امــا بااینوجود با توجه
به اینکه شــاید حج امسال منتفی
شــود باید افراد را به این امر تشویق
کنیم که هزینه حج خود را به ازدواج
جوانان اختصاص دهند.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش
و جوانان همدان در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه آیا در اســتان همدان
آمار رســمی از ازدواج سفید داریم،
گفــت :زندگــی مجــردی جوانان
مشکلی است که باید به آن پرداخته
شــود اما باوجوداینکــه  32درصد
جمعیت استان جوان هستند بهطور
رســمی تاکنون مــوردی از ازدواج
سفید در استان نداشتهایم.

همــدان ســومین اســتان
کشور در حوزه سازمانهای
مردمنهاد جوانان

وی در ادامه همدان را سومین استان
در بحــث ســازمانهای مردمنهاد
دانســت و بیان کرد :همدان با 920
هزار نفر جمعیت جوان در رده سنی
 15تا  29ســال یکی از هفت استان
در برخورداری از نیروی جوان است.
ربانیمهر با بیان اینکــه  218هزار
جوان در شــهر همدان وجود دارد،
یادآور شد :اعتیاد ،مشکالت اقتصادی
و بیــکاری ،خیانــت ،فاصله گرفتن
از ســبک زندگی اسالمی و دخالت
والدیــن از عوامل جدایی زوجین در
استان است.

]

شــاید امروز بیش از همه ،ســنگفرش
خیابانها با جوانان خو گرفته و صدای پای
قدمهای بیهدف و یا بعض ًا هدفدار جوانان
هر روز گوش کوچهپسکوچههای شــهر را
مینوازد.
فکر کردن بــه کلمه «جوانی» انرژی و حس
خوبــی را در آدمی زنده میکند اما وقتی از
محدوده ذهن خارج میشویم و واژه جوانی
را در قالب انســانهایی که هرروز در مسیر
زندگی در رفتوآمدند ،تصور میکنیم ،حس
خوب ،کمی تا قسمتی کاسته میشود البته
بههیچعنوان نمیتوان نشاط را از کلمه جوانی
جدا کرد اما آنچه امروز در جمع جوانان بیش
از هر چیز دیگری دیده میشود هدفهایی
اســت که گاهی به دست باد سپرده شده و
سرگرمیهایی است که صرف ًا جهت گذران
وقت و بیرون کــردن افکار مزاحم ،انتخاب
میشوند.
جوانان ما که برای در امان ماندن از شــعار
مسئوالن پنبه در گوش خود فرو کردهاند و
بعضیهایشان نیز ناامید شدهاند ،پرسه زدن
در خیابانها را به ورق زدن آگهیهای پر تیراژ
نیازمندیها ترجیح داده و با سرگرمیهای
گاه و بی گاه خود سعی میکنند از مشکالت
در ذهن خود کوه نسازند.
واضح و مبرهن است که عدهای فرصتطلب
نیز اوقــات فراغت خود را بــا این موضوع
میگذرانند که فرهنگ ابداعی خود را وارد
پوســت و خون همین جوانهایی کنند که
سردرگم از پیچوخمها به دنبال راه چارهای
برای پیش بردن زندگی خود روبهجلو هستند
و تازه وقتی مسئوالن بهعنوان سربازان خط
مقدم جبهه مقابــل فرصتطلبان به فکر
شعار دادن میافتند که کار از کار گذشته و
شلوارهای پاره و وصلهدار ،سیگارهای مارک،
اذهانی آمیخته از تفکرات وارداتی و بادآورده
و شکســتهای پیدرپی در روابط عاطفی
پیمانه را پر کرده و ظرفیت تکمیل است.
البتــه باید به ایــن نکته اشــاره کرد که
سنگفرش هر خیابان از طالست و هر جوانی
آرزوهای بزرگ در سر دارد میتواند از دنیای
متالطم ســاخته و پرداخته شده در ذهن
جوانان ،عبور کند اما اگر به واقعیت نســبت ًا
تلخ و قابلمشاهده در جامعه نگاه کنیم تعداد
جوانانی که پاشنه کشیده به دنبال آرزوهای
خود میدوند ،محدود است و عده زیادی تنها
راه میروند که خستگی ناشی از قدم زدنها،
باعث شود که شــبها زودتر سر به بالین
بگذارند.
مســئوالن نیز گاه و بــی گاه نمک به زخم
میپاشند و وعدهها از دولتی به دولتی دیگر
منتقل میشــود و دولتمردان یکی پس از
دیگری جوانان را آیندهسازان ایران میدانند
اما اعتماد به آنها و بــاز کردن گره کور از
مسیر رشدشان را برنمیتابند.
بهعنوانمثال آخرین نمکپاشــی مدیران
روی زخم جوانان برمیگردد به روزهایی که
عدهای با شنیدن خبر اعطای وام ازدواج۱۰
میلیون تومانی به شــروع زندگی مشترک
امیدوار شــده بودند و دیگر حرص وام ۲۵
میلیون تومانی خودرو را که بر سروســامان
دادن به امور جوانان ترجیح داده شده بود،
نمیخوردند اما این خبر هم چند روزی بیشتر
دوام نیاورد و بانکها از پرداخت آن ســرباز
زدند.اینچنین بود که این برنامه از لیســت
پربار خدماترسانی مســئوالن به جوانان
حذف شد.
بدون شــک نمیتوان تأثیر خود جوانان در
زندگی و مسیر پیشرفتشان و همچنین حفظ
شادابی و نشــاط را کتمان کرد و به هر نحو
این جوانان هســتند که باید گلیم خود را از
آب بیرون بکشند .شاید بسیاری از جوانان
نیز در این مســیر موفق بودهاند و بتوان از
رشدشــان بهعنوان مصداقــی برای تأیید
تالشهای دولتها برای پیشــرفت جوانان
استفاده کرد اما حقیقتی که نمیتوان روی آن
سرپوش گذاشت مشکالتی است که جوانان
با آن دستوپنجه نرم میکنند و با نگاهی به
اطراف میتوان مصادیق مشکالت را بهوضوح
دید و در این خصوص کلیشه گویی مفهوم و
نتیجهای ندارد.
پس همین کافی اســت که در پایان ،ثبت
روزی به نام جوان در تقویم جمهوری اسالمی
ایران را به فال نیک بگیریم و با اندکی تأخیر
روز جوان را به برنا دالن تبریک بگوییم.

مدیر حراست اداره کل
ورزش و جوانان استان همدان:

در گذار زندگی گاه انسانهایی در کنارمان حضور دارند که تا ساعت
فراق فرا نرســد پی بهضرورت و اهمیت وجودشان نمیبریم .بسان
هوا زندگی میبخشند ،اگرچه حضورشان را درک نمیکنیم .بسان
درخت ســایه میگســترانند ،اگرچه گاه تبر بر قامتشان میزنیم ؛
مردان بزرگی که عظمتشان در دیده نشدنشان است؛ چراکه بیانتها
ن ناپذیرند؛ و این ذات مردان خداست.
و کرا 
بیشک سردار شهید علی شمسیپور مثال بارزی است برای چنین
مردان خدایی .شمسیپور ،پیشکســوت سپاه و مدیر الیق ورزش
همدان که ســالها در دوران دفاع مقدس در جبهههای حق علیه
باطل برای دفاع از دین ،وطن و ناموس سرزمینش میجنگید ،پس
از دوران جنگ تحمیلــی آرام نگرفت و لباس رزم در میدان جنگ
جوانان همدانی در تهاجم فرهنگی دشمن
نرم بر تن کرد و به سردار
ِ
تبدیل شــد؛ حاال عرصه ورزش و فرهنگ جوالنگاه رشــادتهای
شمســیپور برای دفاع از جوانان کشورش بود .هرچند هم زمان در
لباس مدافع حرم در میادین جنگ ســخت نیز حضور داشت و گاه
برای جستجوی پیکر دوســتان و همرزمان شهیدش به تفحص در
عراق میپرداخت.
شــهید شمســیپور بیتردید درخت تنومندی بود که سایهاش را
بیمنت بر ســر مردم و جوانان همدانی گسترانیده بود اما ارزش و
اهمیت حضور و وجودش تا اعالم خبر شــهادت وی برای برخی از
افــراد قابلدرک نبود و حاال ما ماندیم و جای خالی او که هیچکس
را یارای پر کردنش نیست.
برای آشــنایی بیشــتر با شــخصیت بزرگ و ذات آسمانی شهید
شمسیپور به سراغ نجم الدین ربانی مدیر حراست اداره کل ورزش
و جوانان اســتان همدان و یکی از نزدیکترین دوستان این شهید
بزرگوار رفتیم .ربانی که در زیر سنگینی فراق نزدیکترین دوستش
کمر خم کرده بــود بریدهبریده و با بغضی فرومانــده در گلو برای
خبرنگار اکباتان از علیرضا شمسیپور میگوید.
وی در ابتدا داســتان آشــنایی خود را با سردار شهید چنین شرح
میدهد :خردادماه ســال  87بود که از خرمآباد به اســتان همدان
منتقل شدم .اتاقی که در اختیار من گذاشته بودند مدتها خالی بود
و کســی از آن استفاده نمیکرد؛ به همین خاطر کمی بههمریخته
بود .داشتم اتاق را مرتب میکردم و وسایل را میچیدم که یک نفر
داخــل آمد و بدون آنکه حرفی بزنــد لطیفهای لری تعریف کرد و
خندهکنان از اتاق خارج شد.
وی ادامه میدهد :از رفتار این شخص آنهم در برخورد اول خیلی
تعجب کرده بودم .از مســئول اطالعات اداره پرســیدم این آقا کی
بود .پاسخ داد :ایشان علی شمسیپور رئیس هیئت دوچرخهسواری
بودنــد .روز بعد علی دوباره آمــد و اینبار با لبخندی بر لب گفت:
ســام لر .من هم پاسخ سالمش را دادم و گفتم من را میشناسی؟
گفت نه ولی از وقتیکه دیدمت به دلم نشستی.
ربانی به یک صندلی در کنار میزش اشاره میکند و درحالیکه بغض
فرومانده در گلویش را میبلعد حرفش را ادامه میدهد :از آن روز به
بعد علی هرروز به اتاق من میآمد و روی این صندلی مینشســت.
چند تا لطیفه جدید تعریف میکرد و با لبخند از اتاق بیرون میرفت
و بهاینترتیب دوستی ما آغاز شد.
حاال بر باالی آن صندلی عکس شــهید شمسیپور نصبشده است؛
عکسی که عشق و محبت از نگاهش بیرون میتراود اما چنین مردان
بزرگی نوع رفاقت کردنشان هم با همه فرق میکند .آنها فقط رفیق
دوران خوشــی آدم نیستند .همیشه مثل یک کوه پشت دوستشان
میمانند .در ســختیها دستش را میگیرند و در تصمیمات سخت
راه درســت را پیش پایش میگذارند .خالصه آنکه در رفاقتشان کم
نمیگذارند؛ چنانکه تا آخر عمر درگیرشان خواهی بود ،بدون آنکه
بدانی به کجای قلبت شلیک کردهاند که چنین گرفتارشان شدهای!
آری پرندگان به برکههای آرام پناه میبرند و انســانها به دلهای
پاک که همچــون برکههای آرام ،بیانتها و قابلاعتمادند؛ موضوعی
که ربانی هم در مورد شهید شمسیپور آن را تأیید میکند :من در

شهید شمسی پور
پیوند دهنده نسل اول
انقالب با نسل سوم بود

دل نوشتهای ربای یک دوست

به نام خداوند عالم هستی .به نام خدایی که عشق را ارزانی عشاق قرار داد؛ خداوندی که عشق را در شهادت
عاشقان معنا کرد تا آن را توتیای چشمانشان قرار دهند.
شــهادت آخرین آرمان و آمال یک عاشــق است .شهادت شهود عشــق یک عاشق است .شهادت را خداوند برای
شقایقهای سرخ آفرید تا عشاق عالم شهد آن را چون شرابی بنوشند و از غربت و دلتنگی این دنیای افسرده
رهایــی پیدا کنند .شــهادت طلوعی اســت که غروبی ندارد؛ اگرچــه اهل ظاهر ،آن را غــروب و پایانی غمانگیز
میخوانند .در این ایام یک شقایق سرخ از خون عشق بهسوی معشوق اوج گرفت .عشق در وجود او چون امواج
خروشان دریا در جریان بود و شهادت را نهایت آمالش میدانست.
حاج علی آقای شمسیپور دلباختهای بود که همچون شقایقهای بیپالک شوق پرواز داشت .بیشک شهادت او
راهی را آغاز کرد که پایانش دست ماست .علی از جانب خدای خود مأمور بود تا این جرقه را بزند و دوستانش
را برای جهادی باالتر و مهمتر یعنی یاریرساندن به ولی امر خود و امام حاضر آماده کند.
علی جان؛ تو با شهادتت ما را هوشیار کردی و به دلهایمان روشنی بخشیدی.
ای شهید عزیز؛ راه والیت؛ راهی که تو در پیش گرفتی را ادامه خواهیم داد و اجازه نمیدهیم ولی زمانمان در
مقابل ظالمان عالم و سازشــکاران تنها بماند .علی عزیز؛  8ســال از آغاز آشنایی ما میگذرد .از همان دیدار اول
شــیفته و شــیدایت شدم؛ چراکه بوی یاران شهیدم از وجودت به مشام میرسید .هر بار که حالم گرفته بود و
مشکالت زندگی بر شانهام سنگینی میکرد با دیدنت یا شنیدن صدایت آرام میگرفتم .همواره خطر از دست
دادن تو برایم مثل یک کابوس بود و حاال این کابوس تعبیر شد و به حقیقت پیوست.
برادر؛ تو را به حرم آل اهلل قســم میدهم از آن باال یک گوشــه چشــمی به این دوست گناهکار خود بینداز و
دستم را بگیر و نگذار در باتالق دنیای مادی سقوط کنم.مثل همیشه به تو نیاز دارم پس یاریرسانم باش.
علی جان منزل نو و شهادت مبارک  .به امید دیدار
نجم الدین ربانی
همدان غریب بودم ،اما علی هیچگاه نگذاشــت احساس غربت کنم
و با حضور علی در کنارم تنهایی و غربت به من مســتولی نشــد .او
برای من و خانوادهام هم دوست ،هم برادر و هم پدر بود .هر مشکلی
که برایم ایجاد میشــد علی برای حــل آن پیشقدم بود .وقتی به
خاطر مسائل کاری به ســفر میرفتم علی همه کارهای خانوادهام
را رتقوفتق میکــرد؛ چنانکه اص ً
ال از این دوری نگرانی به دلم راه
نمییافت.
اما همه خصایل مردان بزرگ به یک دوســتی خوب و بادوام ختم
نمیشود .آنها نماد صبر ،استقامت ،مهربانی ،گذشت و بخششاند.
هر چه تبرشــان بزنی نهتنها جایش زخم نمیشود بلکه تبدیل به
جوانه میگردد .سختترین کار رنجاندشان است چرا که با ناراحتی
و رنجیدن و با ناراحت کردن و رنجاندن غریباند .برای آرام کارکردن
خودشان دیگری را لبریز نمیکنند؛ بسان باران میمانند که زندگی
میبخشد .بسان هوا میمانند که نفس کشیدن تنها در حضورشان
میسر میشود .مثل آب پاکاند و زالل و پاکی و زاللی میبخشند.
ربانی دیگر خصوصیات اخالقی شــهید شمســیپور را چنین نقل
میکند :بهغیراز مدیریتی موفق و جهادی در ورزش استان ازجمله
مدیریــت در فوتبال ،دوچرخهســواری ،تیراندازی ،شــنا ،غواصی
کوهنوردی و بســیاری از رشتههای ورزشــی دیگر ،در کار خیر و
عامالمنفعه همیشــه پیشقدم بود .در امور و مسائل مذهبی مانند
ایجاد هیئت و تکیه ،اعزام کاروان به کربال و عتبات عالیات کوتاهی
نمیکــرد .از همه مهمتر اینکه از اخالق و رفتار نیکو بهره میبرد.
در طول  8ســال رفاقت هیچگاه عصبانیت علی را ندیدم و همیشه
چهرهاش خندان بود .در زمان ریاســتش در هیئت دوچرخهسواری
برخی به خاطر مســائل مادی و دنیوی در حقش بدی کردند .من
به خاطر شــغلم دنبال احقاق حق و بازخواست آنها بودم اما او از
آنها گذشت.
جدا از این خصایص و ویژگیهای ممتاز علی شمسیپور سالها در
دلش میل و تمنا به وصال بود و در سرش سودای یار .برای پرواز

از قفس تن و پر کشیدن به سمت دوست ،برای خروج از پیله زندگی
مادی و برای پروانگی به هر دری میزد.
مدیر حراست اداره کل ورزش و جوانان استان همدان داستان بیتابی
شــهید شمسیپور را برای برون آمدن از کالبد تن و پروانگی چنین
شرح میدهد :علی عاشق شهادت بود .سالها حضور در جبهههای
جنگ مؤید همین موضوع است .باآنکه سالها از دوران دفاع مقدس
میگذشــت ،هنوز از اندیشه شــهادت و از آن دوران نبریده بود .با
کاروان راهیان نور بارها به مناطق جنگی میرفت .لباس رزم بر تن
میکرد و بهعنوان مدافع حرم در سوریه با تروریستها میجنگید.
هر وقت فرصت فراغتی به او دست میداد برای تفحص پیکر مطهر
شهدا به عراق میرفت.
با همه این اوصاف فرصت وصال دســت نمیداد و پرواز بهسوی یار
برای علیرضا شمســیپور مقدر نمیشد .راه را درست رفته بود ،اما
هرچه میرفت به مقصد نمیرسید .مدام در دل ناله سر میداد و رو
به سمت خانه دوست ملتمسانه فریاد میزد :بگذار سر به سینه من
تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی دردمند را  ....شاید که بیش از این
نپسندی به کار عشق ،آزار این رمیده سر در کمند را.
گاه از دوســتان خود کــه راه پروانگی را پیشتر رفته و از شــراب
وصل مســت بودند طلب یاری میکرد و با بغضی شکســته بر سر
مزارشان میگفت :من خستهام؛ مثل یک
پرنده جامانــده از فوج بارانخورده
بیبازگشــت .دیگر تحمل دوری
از آســمان را نــدارم؛ اما از آن
جانب نیزپاســخی نمیگرفت.
گاه نیز خود را دلداری میداد
و میگفت :اگر زلف دراز تو به
دست ما نرســد  ......گناه بخت
پریشان و دست کوته ماست.
بیشــک شــرح این

ی

پریشــانی از زبان دوســت نزدیکش شــنیدنیتر خواهد بود .ربانی
دراینباره میگوید :در روز خاکســپاری شــهید ســردار حسین
همدانی علی مدام فریاد میزد :سردار دست من را هم بگیر .مرا هم
ببر .پس روز شــهادت من کی میرسد؟ از آن روز به بعد روح علی
خیلی متالطم شــده بود .در چهرهاش نیز این موضوع نمود داشت.
چند روز قبل از شــهادتش به اداره آمد .حالت عجیبی در نگاهش
بود .شــاید این حرفها در چنین مواقعی متداول باشد ،اما بیاغراق
چهرهاش نورانی شده بود و بوی رفتن میداد .همه همکاران چنین
موضوعی را احساس کردند و حتی به خودش هم گفتند.
عاقبت روز وصال فرارســید و علی شمســیپور پروانه شد .از پیله
تــن ،به درآمد پروازکنان راه آســمان را پیش گرفت .حاال وقت آن
بود که قایق دســتانش را به شط پریشان گیسوی یار بسپارد؛ آری
ســردار شمسیپور به درجه شهادت نائل آمد و با رسیدن به آرزوی
دیرینهاش به جمع یاران موالی بیکفن خود پیوست.
ربانی درباره روزی که سردار شمسیپور به درجه شهادت نائل آمد
میگوید :من جز اولین نفراتی بودم که خبر شهادت علی را شنیدم،
اما شوکه نشدم؛ چراکه شهادت علی برایم قابل پیشبینی بود .دیر یا
زود انتظار شنیدن این خبر را داشتم؛ اما رفتهرفته غم و اندوه به من
مستولی گشت .تا حدی که احساس میکنم توان تحملش را ندارم.
در دوران دفاع مقدس دوســتان زیادی در کنارم جام شــهادت را
نوشیدند با اینحال خبر شهادت علی جور دیگری مرا محزون کرد.
راز ایــن پرواز دیرهنگام چه بود؟ چرا شــهادت علی شمســیپور
اینهمه ســال به طول انجامید؟ چرا آرزوی شــهادتش در دوران
جنگ برآورده نشد؟ چرا  25سال از دوستان و همرزمان شهید خود
ب افتاده بود؟ شــهید شــدن آنهم باگذشت بیش از دو دهه از
عق 
دوران دفاع مقدس چه تقدیری در خود نهفته داشــت؟ و چراهای
دیگری که ربانی به آنها پاسخ میدهد .او راز این شهادت دیرهنگام
را چنین میگشــاید :به نظر من علی یک فرشته بود؛ فرشتهای که
خداوند شهادت او را برای چنین روزهایی به تأخیر انداخته بود تا با
گذشت سالها از دوران مجاهدت جوانان این مرزوبوم در جبهههای
حق علیه باطل ،برخی بیخبران نگویند ایثارگری و ازخودگذشتگی
شــهیدان ،جانبازان و رزمندگان ما در آن دوران افسانه و داستان
بوده اســت .علی معامله خود را با خدا کرده بود ،اما تاریخ چکش
برای ایــن روزها بود؛ چکی که عاقبت نقد شــد .علی مانده بود تا
نســل اول انقالب را به نسل سوم پیوند دهد؛ وظیفهای که بهخوبی
از پــس آن برآمــد .مانده بود تا بگوید دالوریها ،جانفشــانیها و
ازخودگذشــتگیهایی که رزمندگان ایرانزمین در دوران جنگ از
خود نشــان میدادند و امروزه نقل میشود واقعیت داشته و بودند و
هستند و خواهند بود چنین انسانهایی که مال و جان خود را فدای
دین و وطن خود میکنند .شهادت علی نهیبی بود برای ما که امام
حاضر خود را هیچگاه تنها نگذاریم و پشتیبانش باشیم.
چنین انسانهای واالمقامی چنان مایه خیر و برکتاند که رفتنشان
حتی اگر با نوشــیدن شهد شهادت همراه باشــد بازهم دردناک و
جانگداز است .شمســیپور اگرچه به آرزوی دیرینهاش که همان
شهادت بود رسید؛ اما یک استان و شهر را عزادار خود کرد .بیشک
جای خالی شهید شمسیپور را کسی نمیتواند در همدان پر کند؛
موضوعــی که مدیر حراســت اداره کل ورزش و جوانان همدان هم
تأیید میکند :شهادت علی ضایعه بزرگی بود .شاید االن گرم باشیم
و خیلیها متوجه نباشــند همدان چه بزرگمردی را از دست داده
است.
بیشک تنها دلخوشی ما در این داغ بزرگ این است که در آخرت
علی آقا دست ما را بگیرد و برایمان شفاعت کند .ایشان اخالق را در
ورزش و در بطن مردم نهادینه کردند .امیدوارم که همه ادامهدهنده
راهش باشند .آری؛ مردان خدا هم در حضورشان و هم با مرگ خود
به ما درس مردانگی میآموزند .شهادت راه مردان خداست پس در
این راه مصمم باشیم.
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اختتامیه نخستین جشنواره موسیقی
دانشجویان استان برگزار شد
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کوک شدن ساز
و نوای موسیقی
دانشجویی

فرهنگ و هنر
آیین اختتامیه نخستین جشــنواره موسیقی دانشجویان استان در مرکز علمی
کاربردی فرهنگ و هنر همدان و به عنوان نهادی دانشگاهی در حالی به کار خود
پایان داد که همه میدانند قدمهای مؤثرتر و بزرگتری باید در این راه برداشــته
شود که مســتلزم عالقه ،کوشش و آموزش بیشــتر جوانان به رشته موسیقی
و ســاماندهی وضعیت کنونی آنان ،حمایت مســئوالن و ارگان مرتبط برای در
اختیار گذاشتن امکانات مورد نظر و انجام کنسرتها برای به منصه ظهور گذاشتن
ظرفیتهای بالقوه موسیقی استان نیاز است.
به گزارش اکباتان؛ مسئول هیئت داوران جشنواره در حاشیه این مراسم با ستایش
حمایت نهاد دانشــگاهی در آشــفته بازار موسیقی از مسئوالن موسیقیشناس
قدردانی کرد و گفت :موســیقی شگفتی بزرگیســت که همه را دور هم جمع
میکند و یکی از بزرگترین دستاوردهای آن جمع شدن بزرگان موسیقی استان
در کنار هم بود.
رضا جمشــیدیان بزرگترین مشکل اهالی موسیقی را نبود تجهیزات صدارسانی
مناســب در محل اجرای برنامههای موســیقی عنوان کرد و افزود :اســتفاده از
میکروفنهای مناسب به هر چه بهتر شدن برنامه ارائه شده به مخاطبان کمک
میکند.
وی با ابراز خوشحالی از حمایت یک نهاد علمی از موسیقی در استان گفت :این
موضوع که در این آشــفته بازار موسیقی یک نهاد علمی کمر همت به برگزاری
جشنواره موسیقی برای دانشجویان بسته است ،ستودنی است.

تعالی روح و نشاط جامعه با موسیقی
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مدیر مرکز فرهنگ و هنر همدان در این آیین با اشاره به اهمیت موسیقی به ویژه
موسیقی دانشجویی گفت :مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان به عنوان
تنها مرکز آموزش آکادمیک موسیقی استان ،برای معرفی موسیقی فاخر و اعتالی
جایگاه موسیقی تالش میکند.
سیدحســین جعفری با بیان اینکه موسیقی فاخر ظرفی است که هر مظروفی
در آن جای میگیرد و میتواند تعالی روح اجتماع را موجب شود و نشاط را در
روح جامعه بدمد.
به گفته این مسئول؛ موسیقی در تاریخ طوالنی این مرزوبوم با شئونات جامعه ما
آمیخته شده است به طوریکه نقش موسیقی در تهییج روح حماسه انکارناپذیر
است که مثال مشــخص آن بهرهگیری از آن برای تهییج رزمندگان به منظور
حضور پرشور در جبهههای دوران دفاع مقدس بود.

تأثیر برگزاری جشنوارههای دانشجویی
به منظور معرفی استعدادهای برتر

حسین زندی مدیر اجرایی جشــنواره نیز با اشاره به برگزاری این جشنواره در
بخش ســازهای مضرابی ،کششــی ،بادی و کوبهای؛ اظهار داشت :دانشجویان
موســیقی بهترین گردانندگان جشنوارههای موســیقی هستند و امید است با
بهرهگیری از تجربیات این دوره و با کمک اهالی هنر و دانشگاه بتوان در سالهای
آینده برنامههای ســطح باالتری برگزار کرد و از این طریق استعدادهای برتر به
جامعه موسیقی معرفی شود.
در ادامه بیانیه هیئت داوران قرائت و در آن اعالم شد که در برخی سازها تعداد
شرکتکنندگان به حدنصاب نرســید و از شرکتکنندگان با اهدای لوح تقدیر
قدردانی شد .همچنین طبق نظر هیئت داوران در مورد سازهای تار ،تنبور و آواز،
کار داوری بسیار مشکل بود و نفرات اول تا سوم با فاصله نزدیک انتخاب شدند.
اهدای لوح تقدیر از برگزیدگان پایان بخش مراسم بود.

همایشاردیبهشت
مفاخرهمدانبرگزارشد
همایش اردیبهشت مفاخر همدان با بزرگداشت استاد جواد محقق و استاد میر هاشم
میری در سالن اجتماعات مجتمع شهید آوینی همدان برگزار شد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در این همایش گفــت :امیدواریم در همدان
زمینهای فراهم شــود تا شخصیت ها و مفاخر بزرگ استان در آن روز ،در این استان
گرد هم بیایند.
علی آقامحمدی عنوان کرد :شخصیتهای مهم و بزرگ دارای تواضع اخالقی بوده و از
هیچکس انتظاری ندارند و برای نجات همنوعان و جامعه نیز از هیچ تالشی کوتاهی
نمی کنند.
وی اضافه کرد :همایش اردیبهشت مفاخر حرکتی مثبت برای معرفی افرادی است که
بهترین الگو برای نسل امروز و فردا بوده و همانند گوهری وجودشان برای کشور سرمایه
بزرگی به شمار می رود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :به مسئوالن استان پیشنهاد میکنم
که در روز همدان نشست سوتهدالن با حضور شخصیتهای بزرگ و ارزشی در استان
برگزار شود .مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز در این همایش گفت :مراسم
اردیبهشت مفاخر همدان به مناسبت بزرگداشت دو شاعر و نویسنده ملی استاد جواد
محقق و استاد میرهاشم میری برگزار شد.
فاضل عبادی افزود :استاد جواد محقق شاعر ،نویسنده و روزنامهنگار مطرح ملی است و
آثار با ارزشی خلق کرده است ،استاد میر هاشم میری نیز در طول چهار دهه گذشته
خدمات ارزنده ای به حوزه فرهنگ ارائه کرده اند.
عبادی با بیان اینکه در سالجاری سالنامه فرهنگی همدان مزین به نام سیدجمال الدین
اسدآبادی است ادامه داد :سال گذشته به مناسبت هفتصدمین سال درگذشت میر سید
علی همدانی به نام این حکیم نامگذاری و همایشی برای بزرگداشت ایشان برگزار شد.
وی افزود :تکریم دانشمندان گذشته و حال در دستور کار مسئوالن استان قرار دارد چرا
که باید آنچنان که گذشتگان را گرامی میداریم به بزرگان معاصر نیز ادای احترام کرد.
جواد محقق نویســنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در این مراسم با
بیان اینکه اکنون همدان به عنوان قطب ادبیات کودک و نوجوان میتواند شناخته شود،
چراکه همدان بیش از  25شاعر شناخته شده در حوزه شعر کودک و نوجوان دارد ،بیان
کرد :امیدواریم مسؤوالن استان به ویژه مسؤوالن فرهنگی قدر این مجموعه فرهنگی را
بدانند .محقق ،با بیان اینکه بسیاری از جوانان را میشناسم که همواره سؤال میکنند
آیا میتوانیم در تهران فعالیت ،زندگی و کار کنیم که بنده در برابر این ســؤال نگران
میشوم چرا باید چنین تصوری در بین جوانان باشد که در استان رشد نمیکنیم ،افزود:
اگر بتوانیم این نیروها را در خود استان به صورت فعال نگه داریم و زمینه را برای آنها
فراهم کنیم به طور حتم استان از چهرههای توانمند خالی نخواهد شد.
وی ضمن انتقاد از فضای مجازی بیان کرد :برخی افراد با فضای مجازی خو کردهاند و
دیگر کتابخوانی نمیکنند.
محقق تاکید کرد :اگر قرار بود اینترنت تمام نیازهای ادبی ما را پاسخ دهد ،کشورهایی
که خود اینترنت و فضای مجازی را ساخته و پرداختهاند باید در آنها کتاب و کتابخوانی
از بین میرفت.
وی بــا بیان اینکه خانواده و آمــوزش و پرورش برای کتابخوان کردن کودکان وظیفه
دارند ،اظهار کرد :تا زمانی که بزرگترها کتاب نمیخوانند انتظاری نیســت که بچهها
کتابخوان شوند .رئیس خانه شعر و ادب استان همدان در ادامه با بیان اینکه این دومین
اردیبهشــتی است که از بزرگان شهر همدان تجلیل میشود ،اظهار کرد :همدان جزو
معدود استانهایی است که از سال  70پایه نکوداشت هنرمندان ،ارزشمندان ،عالمان
و ...را در زمان حیات گذاشته است.
سیاوش دیهمی با بیان اینکه به مدت  18سال است که جشنواره موسیقی در استان
همدان برگزار میشود ،افزود :در جشنوارههای مختلف از تعدادی پیشکسوت عرصههای
فرهنگ و هنر تجلیل به عمل آمده است.

محمدرضا سنگری نیز در مراسم اردیبهشت مفاخر استان همدان با اشاره به پاسداشت
و تکریم اســتاد میری و اســتاد محقق در همدان ،آنها را دو چهره فرازمند ،ترازمند و
شخصیت تاثیرگذار در ادبیات دانست و اظهار کرد :براساس فرهنگ و آموزههای دینی،
قلم و جوهر اندیشه کسانی که نسلسازی میکنند ،به مانند خون شهیدان ارزشمند
است .این محقق و استاد دانشگاه با بیان اینکه استاد محقق و استاد میری ویژگیهای
مشــترک بسیاری دارند ،ادامه داد :مهمترین ویژگی آنها این است که هر دو عاشقانه
وارد عرصه خدمت به فرهنگ شدند.
وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگیهای استاد محقق و استاد میری نسلپروری آنهاست،
ادامه داد :هر دو شاعر هستند و حق بزرگی به گردن فرهنگ و ادبیات جامعه دارند.
این محقق و استاد دانشگاه با اشاره به تالیف  30جلد از دانشنامه مفاخر همدان افزود:
همدان در هیچ دوره تاریخی مانند این دوران تاثیرگذار نبوده به طوری که نبض شعر
کودک و نوجوان در همدان میتپد.
اســتاد جواد محقق نویسنده ،شــاعر و روزنامهنگار معاصر در سال  ۱۳۳۳در همدان
متولد شد .محقق در سال  1366برای تدریس در مدارس ایرانی خارج از کشور ،ابتدا
به پاکســتان و سپس به ترکیه رفت .پس از بازگشت ،در سال  1369به دلیل داشتن
تجربۀ معلمی (از دبستان تا تربیت معلم) و نیز سابقۀ فعالیتهای فرهنگی و مطبوعاتی،
به سردبیری ماهنامه رشــد معلم انتخاب شد و در  13سال ،بیش از  110شمارۀ آن
را منتشر کرد.
او بعدها ســردبیری ماهنامههای «رشد نوجوان» و «رشــد کودک» و فصلنامههای
«جوانه» و «رشد آموزش هنر» را هم برعهده گرفت .
از دیگر فعالیتهای فرهنگی محقق ،میتوان به همکاری با بیش از  80مجله و روزنامه،
تاسیس انجمن ادبی میالد (نخستین انجمن ادبی استانی بعد از انقالب) ،برگزاری دهها
شب شعر و کنگره علمی  -فرهنگی ،داوری جشنوارههای گوناگون کتاب و مطبوعات،
ویراستاری چندین عنوان کتاب و مجله ،مسئولیت صفحات شعر مجله کیهان بچهها،
عضویت در شورای طرح و برنامه خانه روزنامهنگاران جوان ،عضویت در شورای طرح و
برنامه «گنبد کبود» نخستین روزنامه نوجوانان ایران ،عضویت در شورای شعر کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،دبیر علمی بیش از  10جشنواره ملی در حوزه شعر،
داستان ،کتاب و مطبوعات ،عضو هیئت علمی جایزه کتاب فصل ،داور دهها جشنواره
انتخاب کتاب و مطبوعات ،مدیر مسئولی هفت نشریه ادواری ،عضویت در هیئت مدیره
و نایب رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ،انجمن قلم ایران و انجمن معلمان
انشا اشاره کرد.
استاد میرهاشم میری نیز از شعرای به نام نسل اول انقالب و یار و همنشین قیصر ،سید
حسن حسینی و سلمان هراتی است که امروز ،بر تارک شعر و ادب استان همدان می
درخشــد،مردی که در سال های ابتدایی انقالب به قوت قلم خود ،خون جوشان آزاد
اندیشی را در رگهای رخوت زده شعر جاری کرد و در دوران دفاع مقدس ،با جادوی
شعرش بذر حماسه را در قلب مردم آبیاری کرد.

با تجلیل از هنرمندان؛

نهمینآیین«اردیبهشتتئاتر»درهمدانبرگزارشد
نهمین آیین «اردیبهشت تئاتر» و مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره نمایشنامه خوانی
استان همدان با تجلیل از هنرمندان این عرصه در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید
آوینی همدان برگزار شد
به گزارش خبرنگار اکباتان ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان در این مراسم با
تأکید بر بالندگی تئاتر استان با وجود مشکالت و کمبودهای مالی دانست :امیدواریم
این گونه گردهماییهای فرهنگی در رشد و گسترش هر چه بیشتر رشتههای هنری
فاخر به ویژه تئاتر موثر واقع شود.
فاضل عبادی تئاتر را زمینهای برای بیان مشکالت جامعه و مسائل اجتماعی و فرهنگی
دانســت و گفت :هنرمندانی که با درد و رنج فرهنگی ـ اجتماعی جامعه آشنا هستند
بهتر میتوانند برای درمان آن با زبان هنر نمایش نسخه ارائه دهند.
وی نقش محوری آموزش مستمر تئاتر و افزایش دانش روز برای فعاالن این عرصه را
موجب بالندگی ،پیشرفت و عرضه نمایشی مخاطبپسند دانست و افزود :اگر تئاتر از
آیینهــای مذهبی و اجتماعی تأثیر میگیرد؛ هنرمندان این عرصه نیز باید با زوایای
فرهنگ و هنر جامعه آشنا باشند تا محصول نهایی مورد قبول مخاطب واقع شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان جایگاه تئاتر در استان همدان را
رضایتبخش عنوان کرد و از فعاالن این عرصه نیز تقدیر کرد.
معاون سیاســی امنیتی استاندار همدان نیز با تشکر از تالشگران عرصه تئاتر ،حضور
اثرگذار هنرمندان این بخش را در جامعه ارزشمند خواند.
محمدابراهیم الهیتبار با بیان اینکه استان همدان در حمایت از جشنوارهها و فعالیتهای
فرهنگی تالش میکند ،سوق دادن منابع استان به سمت اقدامات فرهنگی را شاهدی
بر این ادعا عنوان کرد.
وی گفت :تئاتر اســتان با انعقــاد تفاهمنامه با کانون تئاتــر فرانکفورت ،عرصههای
بینالمللی را درنوردیده است که باید این موضوع را به فال نیک گرفت.

در پایان مراسم ضمن تجلیل از هنرمندان برگزیده ،اشارهای به انعقاد تفاهمنامه بین
کانون تئاتر کودک و نوجوان همدان و تئاتر هووس فرانکفورت شد که تبادل دوسویه
متون نمایشی ،برگزاری دیدارهای متقابل ،برگزاری سمینار اول در همدان و سمینار
دوم در فرانکفورت از بندهای این تفاهمنامه بود که در سال  ٩٥اجرایی میشود.

بقای پاس در گرو انتقال به همدان

انتقــال تیم فوتبال پاس به همدان در ســال  86از جمله اتفاقات
عجیب فوتبال ایران بود که البته تعدادشــان هم کم نیســت .در
حالی این انتقال با واکنش تند برنامههای ورزشــی صدا و سیما از
جمله برنامه  90و همچنین مطبوعات ورزشی سراسری مواجه شد
که انتقاالت دیگری از این دســت در فوتبال ایران از جمله انتقال
تیم صبا باطری به اســتان قم ،تیم پیکان به اســتان قزوین و نیز
خرید امتیاز تیم فوتبال ســپاهان نوین توســط فوالد خوزستان تا
این حد پر سر و صدا نشد.
اگر چه چنین جابه جاییهایی در کشــورهای صاحب فوتبال جهان
رســم نیست و پیش از انتقال پاس نیز در فوتبال ایران اتفاق نیافتاده
بود ،اما افرادی که به این تصمیم انتقاد داشتند ،اگر میدانستند که در
صورت عدم این انتقال ،تیم پاس بزرگ با آن همه سوابق درخشان در
فوتبال ایران و آسیا در همان سال  86از صحنه فوتبال باشگاهی ایران
محو میشد ،شاید در تفکر خود تجدید نظر میکردند.
با توجــه به قوانین جدیدی که در مجلس شــورای اســامی در
راســتای اصل  44قانون اساســی مبنی بر ایجــاد روند خصوصی
سازی در کشور تصویب شــده بود ،نیروی انتظامی متولی باشگاه
پــاس از ورود به ورزش حرفهای و تیمداری در فوتبال منع شــده
بود و بایــد تیم فوتبال پاس را منحل میکــرد یا آن را به متولی
جدیدی میسپرد.
بیشک تامین هزینههای تیمداری در سطح حرفهای از عهده هر فرد
حقیقی یا حقوقی ساخته نیست و اگر هم باشند افراد و یا شرکتهای
متولی که توانایی تیمداری در این ســطح را دارند به دلیل عدم سود
دهی فوتبال ایران پا به این عرصه نمیگذارند و اگر هم بگذارند خیلی
زود پشیمان میشوند و به دلیل ضرر و زیان ناشی از فوتبال بیحساب
و کتاب ایران عطای این کار را به لقایش میبخشند؛ اتفاقی که تا کنون
به کرات شــاهد آن در فوتبال ایران بودهایم .شاید اگر بخواهیم دلیل
دیگری برای این ادعا بیاوریم میتوانیم به پا پیش نگذاشتن بازیکنان و
پیشکسوتان فوتبال باشگاه پاس برای خرید امتیاز این تیم اشاره کنیم.

با این شــرایط باشــگاه با ســابقه پاس در حال انحالل بود و کسی
برای پذیرفتن مســوولیت آن پا پیش نمیگذاشت تا آنکه حمیدرضا
حاجیبابایی ،نماینده وقت شــهر همدان و فامنین در مجلس شورای
اسالمی و همچنین مرادی استاندار اسبق همدان برای گرفتن امتیاز
این تیم با مسووالن نیروی انتظامی وارد مذاکره شدند.
سیروس رکنی مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس همدان و عضو کادر
مدیریتی باشــگاه پاس در ابتدای فعالیت این تیم در استان در رابطه
با شــکلگیری این انتقال به خبرنگار اکباتان میگوید :آقایان حاجی
بابایی ،مرادی و کاظم اولیایی نقش اصلی را در انتقال پاس به همدان
ایفا کردند.
وی ادامه میدهد :هیات مدیره باشگاه پاس به
اندازهای از درخواست نماینده و استاندار
همدان که منجر به بقای پاس میشد،
ذوق زده بودنــد که دفتــری را با همه
امکانات در مجموعه ورزشــی قوامین در
شــهرک اکباتان در اختیار گروه همدانی
حاضر در مذاکرات گذاشتند.
رکنی عنــوان میکند :حتی اعضای
هیات مدیره باشگاه از جمله سردار
باران چشمه این قول را به مسووالن
اســتان همدان دادند که اگر امتیاز
پاس را قبول کنند اجازه اســتفاده از
بازیکنان سرباز را نیز تا مدتی به استان همدان
میدهند.
وی خاطر نشان میکند :به این ترتیب امتیاز باشگاه پاس در سال 86
به هشــت هزار شهید استان همدان هبه شد تا از آن پس هزینه این
باشگاه را استان همدان تامین کند.

انتقال پاس به همدان برای استان
فرصت بود یا تهدید؟

با انتقال پاس به همدان که در آن سالها از تیمهای لیگ برتری فوتبال
همدان به شمار میآمد ،شور و شعف خاصی در بین فوتبال دوستان
همدانی ایجاد شــد .حاال جوانان همدانی که از بســیاری از امکانات
تفریحی محروم بودند با حضور این تیم در همدان میتوانستند عالوه
بــر تخلیه هیجانات درونی خود از حضــور غولهای فوتبال ایران در
همدان از جمله دو تیم اســتقالل و پرسپولیس و همچنین تماشای
بازی بازیکنان بزرگ ایران لذت ببرند.
اگرچــه جوانان همدانی از این انتقال اســتقبال کردند و برخی از
مسووالن استان نیز این انتقال را موهبتی برای همدان میدانستند،
اما بودند برخی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی همدان و
روسای هیاتهای ورزشی که حضور پاس را بالی جان ورزش این
اســتان میخواندند؛ چنان که نماینده وقت شهر مالیر در مجلس
تیم پاس را به نهنگی تشــبیه کرد که همه بودجه ورزش استان را
میبلعد .روسای هیاتهای ورزشی استان همدان نیز معتقد بودند
با انتقال پاس به همدان ســایر رشتههای ورزشی در استان در زیر
سایه فوتبال رنگ خواهند باخت و بودجه محدود آنها نیز محدوتر
خواهد شد.

عدم شفاف سازی در منابع تامین بودجه پاس

این موضوع شــکاف عمیقی بین فوتبال و سایر رشتههای ورزشی در
همدان ایجاد کرد تا جایی که برخی از ورزشــکاران همدانی و روسای
هیاتهای ورزشــی همواره از شــایعه بازگشــت پاس به تهران
اســتقبال میکردند؛ اتفاقی که به گفته یک کارشناس ارشد
مدیریت ورزشی با شفاف سازی مسووالن استان در رابطه
با منابع تامین بوجه پاس قابل پیشگیری بود.
مهیار مهدوی در گفــت و گو با خبرنگار «اکباتان»
ضمن بیان این نکته میافزاید :همدان از زیرساخت
کافی برای تیمــداری در ســطح اول فوتبال ایران
برخورار بــود و الزم نبود در این زمینه هزینه زیادی
شود ،اما از نظر تامین بودجه ساالنه باشگاه با توجه به
اعتبارات محدود استان و نبود شرکتها و کارخانههای

بازخوانی پرونده تیم پاس در اکباتان؛

شروع خوب پاس در همان انتخاب
مدیرعامالن ناالیق روندی معکوس پیدا کرد

با همه این اوصاف تیم پاس در همدان شــروع خوبی داشت و در دو
فصل اولی که با پســوند نام همدان در لیگ برتر حضور داشت نتایج
درخشانی کسب کرد و با اتکا به بازیکنان بزرگی چون خسرو حیدری
و حنیف عمران زاده حتی میتوانست در همان سال اول جواز حضور
در جام باشگاههای آسیا را کسب کند.
سیروس رکنی،عضو ســابق کادر مدیریتی باشگاه پاس معتقد است
دوران نزول پاس از زمان جدایی کاظم اولیایی آغاز شد.
وی میافزاید :آقای اولیایی بنا به دالیلی دلسرد شد و از تیم کنار رفت
و تیم رفته رفته سیر نزولی پیدا کرد .از آن به بعد مدیریت باشگاه به
افراد الیق سپرده نشد؛ کسانی در راس کار قرار گرفتند که از مدیریت
فقط پول خرج کردن و بســتن تیم را با هزینه زیاد بلد بودند .در این
سالها پیمانکار ،معمار و مسوول نقل و انتقال بازیکنان در صندلی مهم
مدیرعاملی باشگاه نشستند و تیم را به این شرایط دچار کردند.
رکنی ادامه میدهد :مقصر اصلی حضور افراد ناالیق و معلوم الحال در
صدر باشــگاه پاس و هیات مدیره این تیم بود؛ هیات مدیره متشکل
از افرادی بود که شــناختی از فوتبال نداشتند و از سوی دیگر درگیر
مسائل بزرگتری در استان بودند.
وی اضافه میکند :باید راهکاری که صبا در قم پیش گرفت برای تیم
پاس نیز عملیاتی میشــد؛ در قم مسووالن ارشد استان و سیاسیون
در پشت پرده به دنبال تامین منابع مالی برای باشگاه و هیات مدیره
فوتبالی به دنبال انتخاب مدیرعامل و مربی و بستن تیم هستند.
مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس همدان ادامه میدهد :اعضای هیات
مدیره هم در این مدت هیچ تالشــی برای بهبود شرایط پاس نکردند
و قرار بود بر قراردادها نظارت داشته باشند اما سنگینترین قراردادها
در زمان آنها بسته شد .هیات مدیره پاسخ دهد؛ ترازنامه مالی باشگاه
کجاست؟ مجمع را سالی چند بار برگزار میکردند؟ چرا از مدیران الیق
استان برای اداره تیم بهره نگرفتند؟ چرا با کوچکترین فشاری دست
به تغییرات میزدند؟ با کدام تدبیر  4مدیرعامل را در طول یک فصل
تغییردادند؟ چرا نتوانســتند برای تیم اسپانسر بگیرند؟ ما در همدان
مدیران شایستهای از جمله دکتر یلفانی ،حسن محمدی ،تقی رحیمی
را داشتیم؛ چرا این مهرههای کلیدی را به بازی نگرفتند؟
رکنــی با بیان این که افرادی که کاردان نبودند بر پیکر پاس تاختند،
میگوید :اتفاقی در باشــگاه پاس افتاد که باید در کتاب گینس ثبت
شود .به مدیری که تیم پاس را به ورطه نابودی کشاند پاداش دادند و
دوباره مدیریت تیم را به او سپردند.

مدیریت مدیران غیربومی در شهر مدیر پرور

مهیار مهدوی کارشــناس ارشد مدیریت ورزشی نیز بی تدبیری
در انتخاب مدیرعامالن پاس را در چند سال اخیر دلیل اصلی
افــت این تیم میداند و میگوید :وزیــر ورزش و جوانان،
آقــای گودرزی ،رئیس کمیته المپیک ،آقای کیومرث
هاشمی ،معاون وزیر ورزش ،آقای رغبتی ،رئیس سابق
اتحادیه فوتبال ایران ،آقای علی آقا محمدی و یکی از
موفقترین مدیران باشگاه استقالل آقای کاظم اولیایی
از اســتان همدان به چنین جایگاهی دست یافتهاند.
از ســوی دیگر همدان وزیر و نایب رئیس مجلس به
کشــور معرفی کرده و بسیاری از مسووالن لشکری و

بازیکنان بومی همدان
در پاس جایی نداشتند

از ایــن موارد گذشــته حضور مدیران غیربومــی باعث بیتوجهی به
بازیکنــان و مربیان بومی شــد؛ تا جایی که حتــی در آکادمی پاس
بازیکنان با کیفیت همدانی را بــا بهانههای مختلف بیرون میراندند
و همچنین به جای بســتن قرارداد با بازیکنان مطرح استان از جمله
نوید عاشوری که حاال قهرمانی در لیگ برتر را در کارنامه خود دارد و
بازیکنان دیگری چون مرتضی تبریزی که به کاپیتان دوم تیم بزرگ
ذوب آهن تبدیل شده با بازیکنان درجه چندم استانهای دیگر قرارداد
میبستند .در مورد دالیل این اتفاق و درصدهایی که در این میان رد
و بدل میشد پیشکسوتان فوتبال استان از جمله محمد بهگندم بارها
مطالبــی عنوان کردهاند که در این مجال به تایید یا تکذیب این ادعا
نمیپردازیم.

تیر خالص را هیات مدیره باشگاه به پیکر
نیمه جان پاس شلیک کرد

به اذعان کارشناســان فوتبال همدان که در چند
روز اخیر در رســانههای مختلف نظرات خود را
بیان کردند ،امســال نیز تصمیمات عجیب و
غیرکارشناسی هیات مدیره پاس در تغییر 4
مدیرعامــل و  3مربی تیر خالصی بود که به
پیکر نیمه جان پاس بزرگ شلیک شد و پروژه
سقوط این تیم را به لیگ دو کلید زد.
بسته شدن تیمی بیکیفیت در ابتدای
فصل با مشــارکت بهــرام یدی و
داوود مهابــادی ،جایگزینی
مدیری ناشناخته به نام
عزیزی بــا تصمیمات
و رفتارهــای عجیب
و غریبــش بــه جای
بهرام یــدی ،برکناری
رضا طالیی منش مربی
با سابقه همدانی که پس از
مهابادی نتایج خوبی کسب کرده بود ،انتخاب اکبرمحمدی به عنوان
ســرمربی پاس که هیچ تجربهای در لیگ یک نداشــت و نتوانست با
بازیکنان هم رابطه مناســبی برقرار کند ،برکناری محمد عیوقیان از
سرپرستی مدیرعاملی باشگاه پاس و آوردن عبدالحمید رمضانی فردی
که امتحان خود را در فوتبال همدان سالها پیش با کارنامه مردودی
پس داد ،استفاده از سرپرستی غیربومی که اصال نحوه ورودش به پاس
و علت حضورش با وجود پیشکسوتانی کار بلد به یک معما تبدیل شده
بود از جمله تصمیمات اشتباه هیات مدیره پاس در فصل  95 -94لیگ
دسته اول بود که منجر به ناکامی تیم پاس گردید.
حاال با سقوط این تیم به لیگ دسته دوم عالوه بر حاکم شدن فضای
یاس و نا امیدی در بیــن عالقمندان به فوتبال و برباد رفتن چند ده
میلیارد تومان بودجه استان مردم همدان ،باید سیل انتقادات مخالفان
انتقال پاس به همدان را نیز که با سخنان خود به تحقیر استان همدان
میپردازند و بر زخم بی تدبیری هیات مدیره پاس نمک میپاشــند،
تحمل کنند.
بیشــک این دست هیات مدیره باشگاه پاس بود که بر سند سقوط
پاس به لیگ دسته  2مهر تایید زد.
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تیم پاس همدان با وجود برد  3بر یک برابر تیم مس کرمان در هفته
پایانی رقابتهای لیگ دســته اول باشگاههای کشور به دلیل تفاضل
گل کمتر نســبت به تیم پارسه تهران به عنوان تیم شانزدهم جدول
ردهبندی این مســابقات به لیگ دسته دوم باشگاههای کشور سقوط
کرد تا پس از سقوط این تیم از لیگ برتر به لیک دسته یک در سال
 1390برگ سیاه دیگری در کارنامه ورزش استان به ثبت برسد.
یکی از ســه تیم بزرگ کشور در ســالهای گذشته و آخرین باشگاه
ایرانی که در دو دهه پیش موفق به قهرمانی در مسابقات باشگاههای
آسیا شد پس از انتقالی پرحاشیه به استان همدان با افت چشمگیری
مواجه شد و پس از طی کردن مسیری نزولی با سقوط به سطح سوم
فوتبال ایران در ورطه نابودی و اضمحالل قرار گرفته است .کارشناسان
فوتبال ،بازیکنان سابق و پیشکسوتان این باشگاه در زمان فعالیتاش
در تهران و همچنین رسانههای دیداری ،شنیداری و نوشتاری خارج از
استان در روزهای اخیر موج سنگینی را علیه استان همدان و همچنین
مدیران و مسووالنی که در خروج این تیم از تهران در سال  86نقش
داشــتند به راه انداختهاند؛ موجی که بیشک سهمگینی تبعات آن
دامن فوتبال و حتی ورزش استان را خواهد گرفت و با آثار مخرب خود
موجبات عقب ماندگی ورزش همدان را فراهم خواهد کرد.
اما مهر چه شخص یا اشخاصی بر پای سند نابودی باشگاه پاس
خورده است؟ انتقال این تیم به همدان به چه دالیلی اتفاق
افتاد و آیا این اتفاق تصمیمی کارشناســی شده بود؟ آیا
انتقال به نفع ورزش همدان بود یا به ضرر آن؟ عوامل
افت این باشگاه پس از حضور در استان همدان چه
بود؟ مسووالن و مدیران ارشد وقت و گذشته استان
و همچنین مدیران ورزش همدان تا چه اندازه در
ناکامی این تیم نقش داشــتند؟ آیا اهالی فوتبال
همدان از مربیان و پیشکسوتان گرفته تا بازیکنان و
هواداران نقشی در سقوط پاس به سطح سوم فوتبال کشور داشتند؟ و
در نهایت تیر خالص را چه کسی یا کسانی به پیکر نیمه جان این تیم
پرافتخار شلیک کردند؟
بیتردید با بازخوانی پرونده انتقال تیم فوتبال پاس از تهران به همدان
و سیر اتفاقاتی که برای این تیم در  9سال گذشته در همدان رقم خوره
است به پاسخ بسیاری از این سواالت خواهیم رسید.

ذوق زدگی متولیان سابق پاس
از انتقال این تیم به همدان

بزرگ برای انتخاب حامی مالی مشکالت زیادی وجود داشت.
وی ادامه میدهد :برخی از مخالفان همدانی حضور پاس در اســتان
بارها از رقمهایی بین  70تا  100میلیارد تومان هزینه برای تیم پاس
در  9ســال گذشته ســخن گفتهاند .این بودجه کالن شائب ه و گمانه
زنیهای زیادی در مورد منبع تامین آن ایجاد کرده است .هیاتهای
ورزشی معتقدند این پول از بودجه آنها به مرور کسر شده و در اختیار
پاس قرار گرفته که بارها مسووالن ورزش استان این موضوع را تکذیب
کردهاند.
این کارشناس ارشد مدیریت ورزشی با اشاره به این که مدیران ارشد
استان باید در مورد منبع تامین بودجه پاس شفاف سازی میکردند تا
این اختالفات و شائبهها پیش نمیآمد ،اظهار میکند :آنچه مسلم است
با ســقوط پاس نه تنها این هزینه چند ده میلیاردی به باد رفت بلکه
هجمههایی نیز در کشور بر علیه استان همدان به راه افتاد که مقصران
این اتفاق باید پاسخگوی آن باشند.

کشــوری از استان همدان به چنین مناصبی رسیدند که این موضوع
نشــان میدهد همدان از ظرفیت باالیی در پرورش مدیران شایسته
برخوردار است.
وی ادامه میدهد :با همه این اوصاف ســالها مدیریت ورزش استان
بر عهده آقای افتخــاری یک مدیر غیر بومی بود .حتی در چند دوره
مهم و حســاس برای پاس نیز مدیران درجه چندم غیربومی تصمیم
میگرفتند و اگر هم مدیر بومی برای این تیم انتخاب شــد برخی با
فشــارهای عوامل خود از جمله تعدادی از لیدرها قرعه را به نام فردی
میزدند که نه کارنامه درخشانی داشتند و نه برنامهای برای مدیریت تا
نتواند خارج از خواسته برخی افراد رفتار کند.
مهدوی عنوان میکند :همین مدیریتهای غلط شرایط سقوط پاس از
لیگ برتر به لیگ یک ،چندســال در جا زدن در این لیگ و در نهایت
سقوط به لیگ  2را در پی داشت.

مهر بی تدبیری هیات مدیره
پای سند سقوط قهــــرمان آسیــا
شماره  5خرداد 1395
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ورزش و جوانان

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در خصوص واگذاری اماکن
ورزشــی گفت :این اقدام در راستای اجرای ماده  88قانون تنظیم
بخشــی از مقررات مالی دولت در سال جاری و تأمین بخشهایی
از هزینههای هیئتهای ورزشی از طریق واگذاری یکساله اماکن
ورزشی به بخش خصوصی بوده است
رســول منعم با اشــاره به اینکه اجرایی شدن این مصوبه گام مهم
دیگری در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی اســت ،بیان داشــت:
در ســال  110 ،95فضای ورزشــی به هیئتهای ورزشی و بخش
خصوصی واگذار و در سال گذشته نیز  73فضای ورزشی در سطح
استان همدان به بخش خصوصی واگذار شد.
منعم اضافه کرد :نظارت بهموقع بر عملکرد هیئتها و اماکن ورزشی،
کاهش پرسنل تحت حمایت در مجموعههای ورزشی ،نظارت فنی
و ماهانــه بر عملکرد فضاهای ورزشــی و بهرهبــرداری مطلوب از
مجموعههــا  ،صرفهجویی در هزینهها ،بهکارگیری افراد دلســوز و
کارآمد در مدیریت اماکن ورزشی و تشویق و ترغیب کارکنان را از
دیگر برنامههای این اداره کل در اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
وی در ادامه با اشــاره به توجه ویژه به هیئتهای ورزشــی استان
همدان گفت :هماکنون  31هیئت ورزشــی اســتان همدان دارای
فضای اختصاصی هســتند و از آنها خواســتهایم در رشد ورزش
بهویژه استعدادیابی فعالیت الزم را داشته باشند
وی گفت :اولویت اول مــا در واگذاری فضاها طبق ماده  88حفظ
موقعیت ورزش قهرمانی و حمایت از ورزشکاران و تیمهای ورزشی
مستعد از طریق بهرهبرداری از فضاهای ورزشی استان است که در
همین راستا نگهداری آن باید توسط مستأجر رعایت گردد.
منعم تصریح کرد :در بحث واگذاری ســالنهای ورزشــی تمامی
مناقصههــا و مزایدههای اماکن با حضور مدیرکل ورزش و جوانان،
معاون توسعه منابع و پشتیبانی  ،رئیس بازرسی و نظارت و ارزشیابی،
رئیس حراست ،رئیس اداره حقوقی و تحت نظارت سازمان بازرسی
کشور و ذیحساب محترم برگزار میشود.
وی یادآور شــد :عبور از حرف و شعار در اقتصاد مقاومتی و ورود به
مرحله اقدام و عمل ،نیازمند عزم و اراده و سپس جهد و جهاد ملی،
مشارکت گسترده مردم و همدلی و همزبانی و ایفای نقش سازنده
توســط تمام بخشهای جامعه و حاکمیت است البته بدون تردید
دولت باید پیشآهنگ و پیشتاز باشد.
وی با تأکید بر جذب بخش خصوصی و کمک گرفتن از ظرفیتها
و تواناییهای این بخش ،اظهار کرد :بخش خصوصی و سرمایه آن
میتواند در بحث ساختوساز ورزشــی کمک شایانی را به ورزش
استان داشته باشد که ما نیز با توجه به این مهم  10پروژه ورزشی
را برای واگذاری مطرح کردیم که سه پروژه ورزشی از طریق اجرای
ماده  27آماده واگذاری است.
منعم با بیان اینکه مشــارکت اجتماعی ،اصل محور تحقق اقتصاد
مقاومتی اســت ،گفت :باید تــاش کنیم زمینههــای الزم برای
مشــارکت اجتماعی جوانان را روزبهروز گسترش داده و ب ه ضرورت
جلب مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی آنها بیش از گذشته
اهمیت دهیم.
وی بــه اقدامات انجامگرفته در مدت مدیریتش بر ورزش و جوانان
اســتان اشــاره کرد و گفت :در همین مدت کوتاه اتفاقات خوبی
برای ورزش و جوانان همــدان رخ داده که ازجمله مهمترین آنها
نشســتهای تخصصی با هیئتهای ورزشــی ،برگــزاری کمیته
شناسایی مستعدین المپیک ،دیدار با پیشکسوتان و بازنشستگان،
دیدار با قهرمانان و سرکشی از اردوهای تیم ملی و دیدار با روسای
فدراسیونها و حمایت از تیمهای لیگی بوده است.
وی افزود :یکی از برنامههای جدی هیئتها تدوین تقویم ســاالنه
و تهیه برنامه عملیاتی هیئتها با بهرهگیری از این تقویم در قالب
برنامه ششــم توسعه اســت و با توجه به اینکه سیاست تخصیص
اعتبارات ورزشــی همدان بر اساس برنامهمحوری است ،هر هیئت
ورزشــی کــه دارای برنامه اصولی و مدون باشــد از اعتبارات الزم
بهرهمند میشود.
منعم بیان کرد :درصورتیکه هیئتهای ورزشی برنامههای فرهنگی
در اولویتهای خود داشته باشــند ،اعتبارات خاصی از سوی اداره
کل ورزش و جوانان به برنامههای فرهنگی تخصیص داده میشود.
وی مهمترین اولویت ورزش استان را حمایت و توجه به ورزشکاران
مستعد استان دانست و گفت :بهمنظور حمایت از ورزشکاران مطرح
و مستعد ،کمیته مستعدین شــرکتکننده المپیک ریو در استان

اعتباراتهیئتهای
ورزشی بر اساس
برنامه توزیع میشود

تشکیل شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود :در کمیته مستعدین
شرکتکننده المپیک ریو اســتان  11رشته ورزشی و  18قهرمان
شناسایی شدهاند و قهرمانان شناساییشده در این کمیته از دیماه
موردحمایت مالی اداره کل ورزش و جوانان قرار دارند و زیرساخت
الزم بهمنظور پیگیری تمرینات آنان فراهم شده است.
منعم با اشاره به برقراری ارتباط نزدیک با فدراسیونهای رشتههای
شناساییشــده ،بیان کرد :بهمنظور ایجاد انگیزه در ورزشــکاران
مستعد استان در محل اردوها حضور مییابیم و از این ورزشکاران
تجلیل میکنیم که آخرین آن مربوط به دیدار با آرمین تشکری قبل
از اعزام به فرانسه بود.
وی به رشــتههای شناسایی شده اشاره کرد و یادآور شد :قایقرانی،
تیراندازی ،تیراندازی با کمان ،بوکس ،کشــتی و دوچرخهسواری از
رشتههای شناساییشده در المپیک و والیبال نشسته و دو نابینایان و
کمبینایان از رشتههای شناساییشده در پاراالمپیک هستند.
منعم با بیان اینکه امســال موفقیتهای بســیاری در رشتههای
مختلف داشــتیم افزود :خوشبختانه تاکنون خانم مهلقا جام بزرگ
و حمید زورآوند توانســتهاند سهمیه المپیک کسب کنند و شانس
آرمین تشکری برای کسب سهمیه نیز بسیار زیاد میباشد.
وی در خصوص پروژههای عمرانی ورزشی خاطرنشان کرد :علیرغم

همه مشکالت مالی که در تمام کشور وجود دارد توانستیم بودجه
خوبی را برای تکمیل پروژههای ورزشی استان کسب کنیم.
وی افزود :سرانه ورزشی استان نسبت به سایر استانها سرانه بسیار
مطلوبی اســت و با تکمیل پروژههای در دست اقدام سرانه ورزش
استان از  68صدم مترمربع به  90صدم مترمربع خواهد رسید.
منعم اضافه کرد :همچنین زیرســاختهای ورزشی استان بهویژه
پایگاه قهرمانی و اســتخرهای سرپوشیده را بهطور کامل در اختیار
ورزشکاران برگزیده دارای شانس کسب سهمیه المپیک در همدان
قرار دادهایم و قرار اســت تیم روانشناســی حرفــهای را برای این
قهرمانان بکار بگیریم.
وی بــا بیان اینکه نگاه ویژهای به حضور بخش خصوصی در ورزش
داریم گفت :خوشــبختانه در دولت تدبیــر و امید حمایت و توجه
ویــژهای به حضور بخش خصوصــی در حوزههای مختلف ازجمله
ورزش شــده که این امکان را به مــا میدهد تا برخی از پروژههای
دولتی را به این بخش واگذار کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان بــا تأکید بر اینکه دولت
بهتنهایــی قــادر به حل تمامی مشــکالت نیســت ،تصریح کرد:
بهطورجدی از حضور بخش خصوصی حمایت میکنیم و از اصحاب
رسانه نیز انتظار داریم تا نسبت به این موضوع اهتمام ویژهای داشته
باشند.

وی با اشــاره به جدیت اداره کل در خصوص برخورد با باشگاههای
متخلف اظهار کرد :بهصورت هفتگی و با همکاری نیروی انتظامی و
اداره بهداشت و درمان استان از باشگاههای مختلف بازدید به عمل
آمده و تاکنون نیز با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است
این مسئول افزود :البته هدف ما برخورد قهری با این باشگاهها نیست
بلکه میخواهیم مشکالت موجود را برطرف کرده و به فعالیت خود
بهصورت سالم و قانونی ادامه دهند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان در ادامه تصریح کرد :توجه ویژه
به برگزاری مجامع ســالیانه هیئتهای ورزشی داریم و از هیئتها
خواستهایم نسبت به برگزاری این مجامع اهتمام جدی داشته باشند.
وی ادامــه داد :بههیچعنوان فردی برای ریاســت هیئتها در نظر
گرفته نمیشــود و تنهــا مالک حضور و انتخاب افــراد در هیئت
انتخابات و مجامع هیئتهای ورزشی است.
منعــم گفت :اداره کل ورزش و جوانان اســتان همــدان به دنبال
توســعه متوازن ورزش در سراســر استان اســت و تقویت ورزش
همگانــی  ،ورزش حرفهای و ورزش روســتایی و بانوان را در مرکز
استان ،شهرســتانها و بخشهای تابعه جزء اولویتهای کار خود
قرار دادهایم.
وی ادامه داد :نگاه عدالتمحور در توسعه ورزش همدان داریم و در
همه جای اســتان افرادی که شایستگی مدیریت دارند ،موردتوجه
هستند و نگاه شهرستانی و منطقهای نداریم.
وی با اشاره به اختصاص یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی به
ورزش افزود :مجلس مقرر کرده اســت کــه  40درصد از اعتبارات
یکدرصدی تعلق یافته به بخش ورزش در دستگاههای دولتی ،به
حمایت از قهرمانان ،هیئتهای ورزشــی و کارکنان اختصاص یابد
این در صورتی است که قبل از آن باید  60درصد از یک درصد را به
ادارات کل ورزش و جوانان و آموزشوپرورش استان جهت توسعه
فضاهای ورزشی استان اختصاص دهند.
منعم افزود :با اختصاص یک درصد سهم ورزش در بودجه دستگاهها
به ورزش کشور و استان شاهد شکوفایی و تحول عظیمی خواهیم
بود و دوباره ورزش بهروزهای اوج خود بازمیگردد.
وی با تأکید به این نکته که سازمانها و ارگانها باید به برنامههای
ورزشــی منظم و فراگیر برای تمام کارکنان توجه داشــته باشند،
تصریح کرد :ســازمانها باید عالوه بر نظارت بر اجرای صحیح این
برنامهها ،انگیزه الزم برای شــرکت افراد به فعالیتهای ورزشی را
نیز به وجود آورند.
وی توجه به تهیه برنامه ششم توسعه را از اولویتهای مهم اداره کل
ورزش و جوانان دانست و افزود :تهیه تقویم ورزشی و برنامه عملیاتی
هیئتهای ورزشی استان بهعنوان سند اجرایی از دیگر برنامههای
است که در سال جدید در دست اقدام داریم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان در ادامه حمایــت از برنامههای
هیئتهای ورزشــی را از اهداف ورزش استان دانست و افزود :برای
پیشــبرد اهداف ورزش استان از برنامههایی همچون همایشهای
اســتانی ،اســتعدادیابی  ،میزبانی مســابقات کشــوری  ،میزبانی
اردوهــای تیمهای ملی ،برگزاری دورههای ارتقا مربیگری و داوری
و کالسهای آموزشی قطعاً حمایت خواهیم کرد.
وی افــزود :پیگیری در برگزاری منظم شــورای عالی ورزش و
برگزاری مناســب جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در مرکز
استان و شهرستانها از دیگر برنامههای اداره کل در سال جاری
خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ورزش در جامعه گفت :جامعه برای
پویایی و ســرزنده بودن و دستیابی به موفقیت ،نیازمند ورزش در
حوزههای مختلف بهویژه ورزشهای همگانی است.
منعــم افزود :برای گســترش و ترویج ورزش همگانــی باید تمام
نهادهای دولتی و خصوصی مشــارکت گسترده داشته باشند زیرا
ورزش همگانی سبب افزایش روحیه نشاط اجتماعی میشود.
وی تصریح کــرد :ورزشهای همگانی عالوه بر ایجاد ســامتی و
روحیه که به دنبال انجام حرکات ورزشــی ایجاد میکند ،ســبب
افزایش روحیه پویایی و شــادابی در اجتماعهای کوچک و بزرگ
میشود لذا توسعه ورزش همگانی در استان از اهداف دستگاه ورزش
محسوب میشود.
منعم در پایان یادآور شد :هیئتهای ورزشی باید پیگیر اختصاص
 70درصــد اعتبارات ورزش همگانی فدراســیونها به هیئتهای
ورزشی استان باشند و اعتبارات ملی را جذب کنند.
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نخستین نمایشگاه تخصصی و همایش اقتصاد و سرمایه استان همدان برگزار شد

نخستین نمایشــگاه تخصصی و همایش اقتصاد و
سرمایه اســتان همدان  25تا  29اردیبهشتماه با
همکاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی اســتان در
محل نمایشگاههای بینالمللی همدان برگزار شد.
در این نمایشــگاه عــاوه بر برگــزاری همایش و
ســخنرانیهای تخصصــی در حوزه اقتصــاد که با
حضور مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی صورت گرفت،
نمایشگاهی با موضوعات مختلف بورس ،بانکداری و
بیمه برقرار شد که برگزاری چنین نمایشگاههایی به
صورت تخصصی اتفاق مبارکی برای استان همدان
است.
اســتاندار همــدان در آییــن افتتاحیه نخســتین
نمایشــگاه و همایش اقتصاد و سرمایه استان گفت:
دولــت تدبیر و امید نجات اقتصاد را از جمله برنامه
های اساســی خود قرار داد و مقــام معظم رهبری
نیز همواره راهکارهای مؤثری برای رشــد اقتصادی
مطرح کرده اند و برای دســت یابــی به اینکه چرا
تعالی مورد نظر در اقتصاد محقق نشده ،باید آسیب
شناسی کرد.
محمدناصــر نیکبخــت تأکید کرد :اســتانی که به
معنای واقعی بیشــتر از شعارهای مطرح شده وارد
عمل شــد همدان بود و در اجرای سیاســت های
اقتصاد مقاومتی به خوبی عمل کرد.
اســتاندار همدان با بیان اینکــه زنجیرهایی که به
پای تولید کنندگان بســته شــده بود با لغو تحریم
ها باز شد ،اظهار داشت :تمام اعضای مؤثر در تولید،
اشــتغال و اقتصاد باید با هم هماهنگ باشند که در
استان این هماهنگی دیده می شود و در کشور نیز
این هماهنگیها باید ایجاد شود.

نمایشگاه اقتصاد و سرمایه زمینه
ساز
توسعه اقتصادی استان

نماینــده وزیر و مدیر کل امــور اقتصادی و دارایی
استان همدان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همه
همکاران اداره کل در سال  1394در جهت پیشبرد
اهداف ســازمانی ،گفت :سال گذشته به لحاظ مالی
از اهمیت ویژه ای برای دولت ،ملت و دستگاه های
اجرایی برخوردار بود.
ســید ناصر محمودی با اشاره به رهنمودهای مقام
معظم رهبری و نامگذاری ســال به نــام "اقتصاد
مقادمتی ،اقدام و عمل" ،افزود :بر اســاس دســتور
رهبر معظم انقالب اســامی ایران ،امسال باید به
سمت اقدام و عمل حرکت کنیم و آنچه در دو ،سه
سال گذشته کاشته ایم را برداشت کنیم.
وی با اشاره به نامگذاری سالهای گذشته با عناوین
مختلف خاطر نشان کرد :باید همچنان هم دل و هم
زبان باشیم تا بتوانیم اقدامات مفیدی را برای کشور
عزیزمان انجام دهیم.
محمودی افزود :امســال سالی است که باید اقتصاد
مقاومتی را با اقدام و عمل اجرایی کنیم.
محمودی با تأکید بر اهمیت اقتصاد در کشور بیان
کرد :در خصوص مباحث اصلــی اقتصادی ،متولی
بسیاری از مسایل کالن اقتصادی کشور ،وزارتخانه

مشــاور وزیر اقتصــاد و دارایی گفــت :نظام جامع
مالیاتی در  10استان کشور تا  22بهمن ماه امسال
اجرایی خواهد شد.
حسین میرشجاعیان حسینی نیز در آیین افتتاحیه
نخســتین نمایشــگاه و همایش اقتصاد و سرمایه
استان همدان با بیان اینکه سیاست دولت در عصر
دانایی تغییر یافته اســت ،اظهار داشــت :دولت در
گذشته خود تولید کننده و اجرا کننده بود اما نگاه
ها تغییر پیدا کــرده و دولت به جای تصدی گری
حکمرانی می کند .وی همچنین تصریح کرد :دولت
کاال و خدمــات تولید نمی کنــد و کار را به بخش
خصوصی واگذار می کند از طرفی بســیار شفاف و
پاسخگو نسبت به اشتباهات است و فساد اقتصادی
را کنترل می کند.
میرشجاعیان حسینی با اشاره به وجود پنجره واحد
ســرمایه گذاری در کشور ،خاطرنشــان کرد :افراد
برای اخذ مجوز سرمایه گذاری به این پنجره واحد
مراجعه می کند و نیازی به مراجعه به دستگاههای
متعدد ندارنــد و در وزارت اقتصاد طرح اظهارنامه
مالیاتی نیز همچون پنجره واحد عمل میکنند.
مشــاور وزیر اقتصــاد و دارایی با تأکید بر توســعه
متوازن زیرســاختها در استانها ،خاطرنشان کرد:
باید در این زمینه فرهنگسازی و اطالعرسانی کافی
صــورت بگیرد و مــردم از عملکــرد در این زمینه
آگاهی داشته باشــند .وی با اشاره به برگزاری 25
نمایشــگاه در همدان در ســال جاری ،خاطرنشان
کرد :محل جدید نمایشگاه در حال راه اندازی است
و  50درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم تا
سال آینده به بهره برداری برسد و نمایشگا هُها را در
محل جدید برگزار کنیم.
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طرحهایی به ارزش 257
میلیون دالر در استان نیازمند
استفاده از فاینانس خارجی

باید در تصمیم گیری های مهم
کمک حال مدیران ارشد باشیم

اجرای نظام جامع مالیاتی
در  10استان تا دهه فجر امسال
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مدیرکل امــور اقتصادی و دارایی اســتان همدان
گفت :با توجه به سیاســت دولــت تدبیر و امید و
وزارت اقتصاد و دارایی ،پروژهها بر اســاس اولویت
اجرا خواهند شد.
سید ناصر محمودی نیز در آیین افتتاحیه نخستین
نمایشــگاه تخصصی و همایش اقتصاد و سرمایه با
بیان اینکه فلســفه برگزاری این نمایشگاه از سوی
یکی از جوانان نخبه استان مطرح شد ،اظهار داشت:
از آنجایی که وزارت اقتصادی و دارایی در راســتای
توسعه و توانمندی بخش خصوصی گام بر میدارد
و اســتاندار همدان نیز بر ایــن موضوع تأکید دارد،
نمایشگاه و همایش اقتصاد و سرمایه برگزار شد.
وی با اشــاره به نامگذاری امســال به نام "اقتصاد
مقاومتی ،اقدام وعمل" توسط مقام معظم رهبری،
یادآور شــد :با توجه به سیاســتهای وزارت امور
اقتصادی و دارایــی اجرای پروژههــای اولویتدار
استان مورد توجه قرار گرفته است.
محمــودی ادامــه داد :با فرجام برجام مســئولیت
سنگینی بر دوش مسئولین گذاشته میشود و باید
زمینه رشد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
در استان فراهم شود.
وی با بیــان اینکه در این نمایشــگاه ظرفیتهای
اقتصادی اســتان معرفی می شود ،خاطرنشان کرد:
در زمان شــروع فعالیت در این نمایشگاه و همایش
چالش هایی ایجاد شــد چراکه چنین رویدادی در
هیچ یک از استانها اتفاق نیفتاده است.
مدیرکل امــور اقتصادی و دارایی اســتان همدان
با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه بــا هدف حمایت
از نخبــگان اقتصادی ،گفــت :فعــاالن اقتصادی
ونمایندگان بانک ها در این نمایشــگاه حضور فعال
دارند.

نماینده وزیــر و مدیرکل امور اقتصــادی و دارایی
اســتان همدان با بیان اینکه یکی از رســالتهای
وزارت اقتصاد حمایت همهجانبه از ســرمایهگذاری
اســت ،گفت 400 :ســرمایهگذار توســط کمیته
شناسایی ســرمایهگذار داخلی و خارجی در استان
شناســایی شــدند که منجر به جذب میزان قابل
توجهی از سرمایهگذاری شده است.
ســیدناصر محمودی اظهار کرد :تا پایان ســال 94
احداث دو نیروگاه خورشــیدی با ســرمایهگذاری
خارجــی و احــداث آزادراه همدان-کرمانشــاه با

سرمایهگذاری کشورهای ایتالیا و سوئد مصوب شده
است.
وی ادامه داد :تولید بتنسازی سبک با سرمایهگذاری
کشور عراق ،تولید پنل خورشیدی با سرمایهگذاری
آلمان ،تولید فروسیلیس آلومینیوم با سرمایهگذاری
قزاقســتان و هتل  5ستاره با مشارکت کشور کانادا
در استان همدان مصوب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد:
برای اجرای چندین طرح درخواســت داده شده تا
از فاینانس خارجی اســتفاده شود بهطوریکه طرح

ســاختمان سد و شبکه زهکشی سد گرین نیازمند
 100میلیون دالر ،ساختمان سد خرمرود تویسرکان
 44میلیون دالر ،تکمیل طرح فاضالبهای شهری
اســتان همدان نیازمند  71میلون دالر اســت که
درخواســت داده شــده از فاینانــس خارجی برای
اجرای آنها استفاده شود .محمودی تأکید کرد :یکی
از مهمترین مشکالت در استانها ،نحوه تأمین مالی
است که باید در زمینه رفع این موضوع قدم برداریم.
وی خاطرنشــان کرد :در آبان سال  93با برگزاری
همایش اقتصاد مقاومتی پنجرهای تازه رو به سمت
پیشرفت استان گشوده شد که با حضور جمع زیادی
از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برگزار شد.
وی با اشــاره بــه طرحهای معرفی شــده در این
همایش بیان کرد :یکی از پروژههای معرفی شــده
مربوط به شهرســتان رزن بود که خوشــبختانه با
حمایت خوب دســتگاههای اجرایی به بهرهبرداری
رسید.
محمودی یادآور شــد :طرح مربوط به کشور عراق
که در زمینه بلوک ساختمانی بوده در حال پیگیری
است.

دارایی است ،در همین راستا ما بایستی بیشتر فعال
باشیم.
وی با اشــاره به پارهای از شــرح وظایف وزارتخانه
اقتصــادی و دارایی بیان کــرد :تولید داخلی ،حل
مشکل رکود ،مهار گرانی ،رفع بیکاری از محورهای
تحقق اقتصاد مقاومتی است که همه این موارد در
نهایت به سیاست کالن اقتصاد کشور بر می گردد.
وی گفت :باید در تصمیــم گیریهای مهم ،کمک
حال مدیران ارشــد وزارتخانه اقتصادی و دارایی و
همچنین استان باشیم و بتوانیم در راستای تعاریف
و فرامین مقام معظم رهبری قدمی مهم در اجرایی
نمودن اقتصاد مقاومتی برداریم .امسال ما نباید تنها
به تکالیف محول شــده بســنده کنیم بلکه باید با
همدلی و همزبانی ،فعالیت بیشتری داشته باشیم.
نماینــده وزیر و مدیر کل امــور اقتصادی و دارایی
استان همدان افزود :موارد  24گانه اقتصاد مقاومتی
تکلیف ما را به وضوح مشخص کرده است.
مباحثی چون شناســایی معضالت اشتغال ،رشد و
توسعه اقتصاد ،مباحث ســرمایه گذاری ،شفافیت
نظام مالی ،حســابداری تعهدی ،پایش بدهی های
دولت ،رصد برخی از دســتگاه های اجرایی و ارائه
گــزارش به وزارتخانه از جمله مواردی بود که مدیر
کل امــور اقتصادی و دارایی همدان به آنها اشــاره
نمود.
محمودی در خصوص اهمیت زمینه های ســرمایه
گذاری در اســتان همدان ،ضمــن معرفی اجمالی
ســایت مرکز خدمات ســرمایه گذاری متذکر شد:
در این پایگاه اطالع رسانی کلیه متقاضیان سرمایه
گذاری می توانند حســب نیاز و عالقه پروژه های
مختلــف در بخش های کشــاورزی ،گردشــگری،
صنعت و معدن را مطالعه نمایند.
وی بیــان کرد :اولویت فعلی در بخش کشــاورزی
و صنایع تبدیلی می باشــد و در بخش گردشگری
صنعت توریســت و هتلداری ،ایجاد پارک تفریحی
است.

اقتصاد و سرمایه

نمایشگاهاقتصادوسرمایهزمینهسازتوسعهاقتصادیاستان
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خبرها حاکی از آن است که تا چند ماه آینده «اللجین»
به شهر جهانی صنایعدستی تبدیل خواهد شد و چند
ماهی میشــود که اســتان همدان و مسئوالنش در
تبوتاب آمادگی برای معرفی یک شهر جهانی هستند
و با ورود داوران شورای جهانی صنایعدستی به همدان،
قدم اول در این مسیر برداشته شد.
گامهای مسئوالن در مسیر جهانیشدن ،بارها از طریق
رسانهها و در برنامههای مختلف به گوش مردم رسید
و شاید ســؤالی که به ذهن بسیاری از مردم استان و
بهویژه اهالی اللجین که زندگی آنها با سفال عجین
شده است ،خطور میکرد ،این است که جهانیشدن
این شــهر چه تأثیری بر موقعیت زندگی آنها دارد و
هنر آنها با عنوان جهانی تا چه اندازه میتواند بر رونق
کارشان بیفزاید؟
بهراســتی عنوان "اللجین؛ شــهر جهانی ســفال"
بهتنهایی خواهد توانست که اللجین و مردمانش را به
دنیا معرفی کند و بهتبع این معرفی ،رشــد و توسعه
گردشگری ،توسعه صادرات ،افزایش درآمد مردم ،رونق
کسبوکار ،حذف واردات سفال چینی بهعنوان رقیبی
سرسخت را به دنبال خواهد داشت؟
شاید بسیاری از مسئوالن استان در پاسخ به این سؤال
که «جهانیشدن سفال اللجین چه تأثیری بر وضعیت
این صنعت و یا هنر در اللجین خواهد داشــت؟» به
پاسخهایی کلیشــهای که در باال ذکر شد ،بپردازند و
کلیدواژهای که در ســخنان آنها تکرار خواهد شــد
معرفــی این شــهر بهعنوان پایتخت جهانی ســفال
باشــد اما انتظاری که مردم شهر اللجین از مسئوالن
اســتان دارند ،این است که تأثیر این شعارها را بهطور
ملموس احســاس کنند و رفتوآمدها ،حساسیتها
و امیدبخشــیها مثمر ثمر باشد و تنها به دلخوشی
چندروزه و یا حداکثر چندماهه آنها تبدیل نشود.
بهطورقطع معرفی اللجین بهعنوان شــهر جهانی از
سوی هنرمندان این سرزمین به گردشگران داخلی و
خارجی تا مدتی مایه فخر و مباهات خواهد بود و این
عنوان میتواند در ذهن مخاطبان و مسافران نهادینه
شود اما آنچه بیش از هر چیز دیگری در این میان مورد
اهمیت اســت ،بهبود وضعیت مردمانی است که رزق
و روزی خود را از زیبایی بخشــیدن به خاک بیروح
کسب میکنند.
بدون شــک وجود کارگاههایی کــه یکی در میان در
کوچهپسکوچههای این شــهر قد علم کرده و دیوار
کاهگلــی آنهــا ،ارزش تمدن و ســنت دیرینه هنر
واالی ســفالگری را در ذهن میپروراند ،نوعی جاذبه
گردشــگری به شمار میرود و تاریخ و هنر را در کنار
هم مینمایاند اما وقتی وارد کارگاهها میشوی و پای
سخنان هنرمندان و صنعتگران این شهر مینشینی،
کمرنگ شــدن جاذبهای که قرنها موردتوجه بوده،
خودنمایــی میکنــد بهطوریکه بر اســاس گفته
هنرمندان و ســفالگران ،تعداد خریــداران هنر آنها
بهتدریج کاسته شــده و تنها کسانی که در این میان
از هنر دیگران به ســود میرسند ،دالالنی هستند که
ســفال را با قیمتی نازل میخرند و در فروشگاههای

پرزرقوبرق خود با سودی باالتر به فروش میرسانند.
هرچنــد مــردم این شــهر ،قرنها پیــش به کمک
مهاجران چینی و مغولی هنر ســفالگری خود را غنا
بخشیدند اما سفالگری در اللجین درگذر ایام به رشد
و بالندگی رســیده و خود بهعنوان هنری شاخص و
مستقل رخنمایی میکند؛ بااینوجود آنچه هنر مردم
این شــهر را به عقب میراند و ویترین فروشگاهها را
تسخیر میکند سفال چشمبادامیها است که با قیمت
پایینتر به فروش میرسد و عرصه را برای هنر بومی
که سنت و همچنین ذوق هنرمندان را فریاد میزند،
تنگ کرده است.
صنعتگران و هنرمندان نیز بهتدریج و بهناچار به رقابت
هنر خود با سفال چینی عادت کردهاند اما در سخنان
خود امید به حذف این مانع از مسیر کسبوکار خود
دارند.
در طول ســالهای اخیر هرچه هنرمندان فریاد زدند
و هرچه رسانهها نوشــتند و نوشتند ،گرهی باز نشد
و ویتریــن فروشــگاههای اللجین همچــون قبل به
سفالهای پررنگ و لعاب چینی آراسته بودند تا اینکه
خبر از ورود داوران شورای جهانی صنایعدستی وابسته
به یونسکو به گوش رسید و سفال چینی که در گذشته
هم بهعنوان یک آسیب آشکار اما مغفول معرفی شده
بود ،به یک خطر تبدیل شد و اینجا بود که مسئوالن
همدان پس از سالها گوشزد و تکرار مکررات به فکر
افتادنــد که با بازرسهای ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت ،فروشگاههای اللجین را بازرسی کنند و هشدار
دهند که اگر تا زمان ورود داوران به اســتان همدان،
سفال چینی از فروشــگاهها جمعآوری نشود ،با آنها
برخورد خواهد شد.
فروشندگان نیز برخی با میل و رغبت و برخی با اجبار
و اکراه ،ســفالهای چینــی را از ویترین برچیدند تا
فرصت جهانیشدن شــهر خود را از دست ندهند اما
اگر قرار بر این بود که پس از بار ســفر بستن داوران
از اللجین دوباره بســاط هنر چینی پشــت شیشــه
فروشــگاهها پهن شود« ،جهانیشــدن» چیزی نبود
جز شعار .چراکه مردم اللجین از این فرصت به دنبال
پیشرفت بودند نه اینکه تنها یک عنوان را یدک بکشند.
بر اساس آنچه مسئوالن سازمان میراث فرهنگی بر آن
تأکید دارند نباید پس از جهانیشدن اللجین اثری از
سفال چینی در فروشگاهها دیده شود اما آنچه مردم
بسیار شنیدهاند "بایدها" و "نبایدها"یی است که رنگ
و بوی شعار دارند!!!
بدون شک شاخوشانه کشیدن سفال چینی در اللجین
تنها یکی از مشکالت مردمان درگیر با صنعت و هنر

سفال به شمار میرود و فعالیت بیقیدوشرط دالالن
و خرید محصوالت از کارگاهها با قیمت بســیار پایین
و فــروش و صادرات به قیمت بســی باالتــر از دیگر
دغدغههای آنها محسوب میشود که از کارگاههای
گوشه و کنار شهر که از دید گردشگران و در مواردی
مسئوالن خارج هستند ،به گوش میرسد.
پرداخت مالیات باوجود فروش محدود و روزی اندک
برخــی هنرمندان در کارگاههای شــهر در آســتانه
جهانیشدن یکی دیگر از دغدغههایی است که با آن
درگیر هستند و باید در کنار پرداخت اجارهبهای واحد
تولیدی خود ،دغدغه مالیات را نیز داشــته باشند و از
طرفی به ســود باالی وامی فکر کنند که برای توسعه
فعالیت خــود دریافت کردند .کارگــران نیز باید این
واهمه را داشــته باشند که باوجود اقساط عقبافتاده
و اجاره پرداختنشده ،پرداخت حقوق آنها به تعویق
نیفتد.
باوجود تمام این شرایط خبر از تالش برای راهاندازی
دهکــده ســفال در اللجین بــه گوش میرســد و
باوجوداینکه تصمیم مدیران این شــهر در نوع خود
میتواند اقدام مثبت و قابلتوجهی باشد و به ساماندهی
امور ســفالگران در این شهر کمک کند ،اما باید توان
مالی و انگیزه شــاغالن و هنرمندان نیز برای گردهم
آمدن در کنار یکدیگر در دهکده پایتخت جهانی سفال
موردتوجــه قرار گیرد و در کنــار معرفی این دهکده
بهعنوان شــاخصی ویژه در یک شهر جهانی ،کسب
رضایتمندی شاغالن و جلبتوجه مردم و گردشگران
نیز موردبررسی و توجه قرار بگیرد.
هرچند معرفی سفال اللجین بهعنوان یک هنر اصیل
در شورای جهانی صنایعدستی موردتوجه قرار دارد و
تبادل و برقراری ارتباط بین شــهرهای صنایعدستی
بــرای عرضه هنری فاخر در اولویت کار اســت اما بر
اساس آنچه از ســوی داوران این شورا در طول مدت
حضور خود در اللجین بیان شــد ،رشد و توسعه این
صنعت یا هنر و پیشــرفت کار و ســودآوری شاغالن
ایــن عرصه نیز یکی از شــاخصهایی بود که اعضای
این شــورا بر آن تأکید داشتند و دریافت نشان «شهر

جهانی سفال» از ســوی اللجین را ابتدای مسیر این
شهر برای توسعه میدانستند.
موضوعی که در ابتدای متن اشاره شد و ذهن ما را نیز
به خود مشغول کرده بود ،همان سؤالی بود که یکی از
داوران شورای جهانی صنایعدستی از فعاالن سفالگری
و مدیران استان پرسید« :شما از جهانیشدن اللجین
به دنبال چه هدفی هستید؟»

آیا مسئوالن استان همدان و سفالگران شهر اللجین
تنها به یک عنوان دلخــوش خواهند کرد و آنها را
همین بس که اللجین یک شهر جهانی است و یا در
مسیر رشد و توسعه این شهر و هنر اصیل آن ،مصمم
قدم بر خواهند داشت؟!
انتظار مردم این نیســت که عنوان "اللجین؛ شــهر
جهانی ســفال" همچون "همــدان؛ پایتخت تاریخ و
تمدن ایران" در حد شعار باقی بماند بلکه توقع بر این
است که با معرفی این شهر در گستره جهانی ،میزان
ورود گردشــگران به اللجین و سودآوری از این مسیر
افزایش یابد.
بهطورقطــع اللجین تنها بــا اقدام شــورای جهانی
صنایعدســتی در معرفــی جاذبههای این شــهر در
فضای مجازی و سایت این مجموعه نمیتواند حجم
گردشــگران ورودی را افزایش دهــد و نیاز به همت
مسئوالن استان دارد که حداقل در اولین قدم ،اللجین
را در کشــور به مردم معرفی کننــد و بهعنوانمثال
همچون کاشــان که در سراسر کشور به همت بخش
خصوصی و با حمایت مســئوالن اســتان اصفهان به
تبلیغــات پرداخته و در فصــل گالبگیری جمیعت
زیادی از گردشــگران را به خود جذب میکند ،باید
بتواند در جغرافیایی محدودتر از دنیا ،مردم سرزمین
خود را میزبانی کند .باوجوداینکه هنر اللجین به یک
فصل محدود نمیشــود و در تمام ایام ســال قدرت
رخنمایی و جذب گردشــگر دارد اما هنوز نتوانســته
در این زمینه آنچنانکه باید موفق باشد هرچند این
شهر در محدوده استان همدان بهعنوان یکی از مقاصد
اصلی گردشگری موردتوجه است.

مسئوالن استان همدان و شهر اللجین با جلب حمایت
بخش خصوصی میتوانند شــرایط را برای برگزاری
نمایشــگاههای عرضه سفال توســط هنرمندان در
استانهای سراسر کشور تسهیل کنند و از این مسیر
به معرفی هنر ســفالگران اللجینی بپردازند تا هدف
جذب گردشگر را نیز دستیافتنیتر ببینند.
تالش برای رفع مشــکالت معیشــتی هنرمندان و
سفالگران شهر جهانی سفال همچون معافیت مالیاتی
و کاهش نرخ سود بانکی میتواند قدمهایی باشد که
در ایجاد انگیزه برای مردم اللجین در راستای معرفی
تمامقد این شهر بهعنوان شــهری جهانی مؤثر واقع
شوند.
همانطور که در طول این دو سال بارها شعار حمایت
از ســرمایهگذاران شنیده میشــود ،در اللجین نیز
فرصتی طالیی برای توسعه سرمایهگذاری فراهم شده

و مسئوالن میتوانند با حمایت از هنرمندان این شهر
بهعنوان سرمایهگذاران در عرصه گردشگری و مسیر
توسعه اقتصادی ،به رشد بیشازپیش اللجین و بهتبع
آن استان همدان کمک کنند.
باوجود تمام این شرایط اللجین شهری مستعد برای
معرفی بهعنوان شهر جهانی سفال محسوب میشود
و بافت ســنتی این شهر و اشتغال بیش از  90درصد
مردم اللجین به سفالگری ،زمینه را برای جلبتوجه
داوران شــورای جهانی صنایعدســتی جهت معرفی
کردن اللجین بهعنوان شهر جهانی فراهم کرده است
بهطوریکه داوران این شــورا در طول حضور خود در
اللجین به جهانیشدن آن امیدوار بودند.
خانم «اوشاکریشنا» عضو فعلی و رئیس سابق شورای
جهانی صنایعدستی در خصوص وضعیت اللجین در
مسیر جهانیشــدن به خبرنگار "اکباتان" ،میگوید:
اللجین برای جهانیشدن مستعد است و ویژگیهای
الزم را برای معرفی بهعنوان یکی از شهرهای جهانی
صنایعدستی دارد.
او ادامه میدهد :ما در مدت حضور خود در این شــهر
از فروشگاهها و کارگاهها بازدید کردیم و به نظر اعضای
شورا ،زمینه برای معرفی این شهر بهعنوان شهر جهانی

وجود دارد.
اوشاکریشــنا در رابطه با روند جهانیشدن شهرهای
فعال دنیــا در زمینه صنایعدســتی ،میگوید :از هر
جای دنیا که خواســتار معرفی بهعنوان شهر جهانی
صنایعدستی باشند فرمی به شورا ارسال میشود که
اســتان همدان نیز درخواستی را در خصوص معرفی
شهر اللجین ارسال کرد و همین درخواست منجر به
حضور ما در این شــهر برای بررسی شرایط شد و 30
روز زمان نیاز است تا بتوان نتیجه قطعی را اعالم کرد.
داور شــورای جهانی صنایعدســتی معتقد است که
اقداماتی پس از جهانیشدن باید انجام شود و اللجین
پس از کسب این عنوان در ابتدای مسیر قرار خواهد
گرفت و در این راســتا باید نمایشــگاههای مشترک
برگزار شــود چراکه این صنعت میطلبد که فعاالن
صنایعدســتی و سفال این شــهر با هنرمندان دیگر
اســتانها و حتی کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند
و در این مسیر فرصت اعتالی هنر آنها فراهم شود.
ســخنان پایانی اوشــا کریشــنا به ابراز امیدواری از
جهانیشــدن اللجین ختم میشــود و وقتی از او در
رابطه با شانس این شــهر برای معرفی بهعنوان شهر
جهانی ســفال میپرســم اینگونه پاســخ میدهد:
«...»Very Good

معصومه علیزاده

دستگاههای
بشردوست همدان
معـــرفیمیشوند

انتخاب دستگاههای بشردوست در استان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان در ادامه سخنان خود
از برنامهریزی برای انتخاب دســتگاههای بشردوست در استان خبر
داد.
دکتر بهروز کارخانهای افزود :طبق دستور استاندار همدان به عنوان
یکی از اعضای جمعیت هالل احمر و حامی آن ،در ســال  95برای
انتخاب دستگاههای بشردوست اقدام و با اعالم معیارهای مورد نظر
به دستگاهها ،سنجش انجام میشود.
وی با بیان اینکه انتخاب دســتگاههای بشــر دوســت در استان با
گردآوری اطالعات و آمار برای نخســتین بار در کشور مطرح شد،

ساخت رهبران آینده از جوانان

وی در خصــوص اهمیت توجه به جوانــان در جمعیت هالل احمر
اســتان ،گفت :یکی از اهداف و راهبردهــای جمعیت هاللاحمر،
فعالیــت جوانان در کارهای گروهی و فرایندهای تصمیمســازی و
تصمیمگیری است تا آنان با فراگیری آموزشها به مدیرانی توانمند
تبدیل شــوند و به این ترتیب ،رهبران خوبی برای آینده کشــور
ساخته شود.
کارخانهای با ارائه توضیحاتــی در خصوص برنامههای هفته هالل
احمر اســتان ،تصریح کرد :برنامههای متعــددی ازجمله تجلیل از
جوانان ،تقدیر از امدادگران با حضور اســتاندار و نماینده ولیفقیه
در اســتان ،قدردانی از افراد فعــال در طرح امداد نوروزی ،دیدار با
کهنســاالن و تکریم آنان و حضور در گلزار شهدا و تجدید پیمان با
آرمانهای انقالب و شهدا در این ایام انجام شد.
این مقام مســئول به برگزاری جلسه با هیئت مدیره جمعیت هالل
احمر اشــاره کرد و گفت :در این نشست ،گزارش خوبی از عملکرد
یکساله استان در زمینه امداد و نجات ،جوانان و داوطلبان ارائه شد؛
بــه طور مثال بیش از یک میلیارد و  300میلیون تومان کمکهای
مردمی به صورت نقدی دراین مدت وجود داشــته و اقدامات انجام
شده ازجمله کار پزشکان نیز به صورت ریالی محاسبه شده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص چگونگی برنامهریزی برای ورود
هر چه بیشــتر هالل احمر به عنوان نهادی مردمی در زندگی افراد
جامعه ،اظهار داشت :جمعیت هالل احمر استان باید حضور پررنگی
در مجامع و کنگرههای مختلف داشــته باشــد و با توجه به اینکه
علوم انســانی دایره گستردهای از مردم را تحت پوشش دارد باید با
بهرهگیری از شاخههای مختلف هنر ازجمله شعر ،ادبیات و ورزش
برای آگاهسازی مردم تالش کند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان ،دو شاخصه "حضور"
و "تحــرک" را از ویژگیهای مورد نیاز جمعیت هالل احمر عنوان
کرد و افزود :این دو موضوع شناخت بیشتر از جمعیت هالل احمر و
خروج از نگاه فیزیکی را موجب میشود؛ به طوریکه این نهاد مردمی
را حامی خود و حامی عشاق میدانند که مهر و محبت را بین همه
توزیع میکند و با دستگیری از نیازمندان ،فکرهای نو را در جمعیت
هالل احمر میدمد.
وی با بیان اینکه حمایت از سازمانهای مردمنهاد استان در دستور
کار اســت ،گفت :اعضای تشــکلهای غیر سیاســی برای اجرای
برنامههای خود از ســالن اجتماعات جمعیت هالل احمر استفاده
میکنند و از این طریق با ساختار جمعیت آشنا میشوند.

آمادگی در بحرانها
با توجه به محیط زیست

دکتر کارخانهای با بیان اینکه محیط زیست یکی از مقولههای بسیار
مهم در فدراسیون جهانی صلیب سرخ است ،اظهار کرد :در آمادگی
برای بحرانها ،توجه به محیط زیست ضروری است؛ به طور مثال در

زمان برپا کردن چادر و آمادهسازی غذا برای حادثه دیدگان باید به
حفظ محیط زیست توجه شود.
وی با اشــاره به تفاهمنامه سال گذشته فدراسیون جهانی صلیب
سرخ ،ســازمان محیط زیســت و جمعیت هالل احمر جمهوری
اســامی ایران تصریح کرد :تعامل خوبــی بین اداره کل محیط
زیســت اســتان و جمعیت هالل احمر اســتان وجــود دارد و
برنامههای مشــترکی ازجمله همایش امدادگران محیط زیست
برای نخســتین بار در کشــور برگزار میشــود و فضاهایی برای
برگزاری جلسات تشکلهای زیستمحیطی در اختیار آنها قرار
میگیرد.
کارخانهای در خصــوص طرح اوقات فراغت جمعیت هالل احمر
در ایام تابســتان گفت :خانوادههــا میتوانند فرزندان خود را در
جمعیت هالل احمر به عنوان یکی از بهترین مکانهای آموزشی
ثبتنام کنند که کارهای امدادگری اولیه ،ســنجش فشار خون،
آتلبندی ،اطفای حریق و آشــنایی با جمعیت هالل احمر را یاد
میگیرند.
وی با تأکید بر لزوم تبلیغات بیشتر برای آگاهی خانوادهها از دورههای
برگزار شده توسط جمعیت هالل احمر ،یادآور شد :برنامهریزی برای
المپیاد و رقابت مهر و برگزاری دورههای آموزشی در خصوص چادر
زدن تخلیه اضطراری و دیگر موارد انجام شده است.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اســتان همدان در پاســخ به سؤالی
در مورد چهرههایی که از هالل احمر اســتان در سطح ملی معرفی
شــدند ،تصریح کرد :هادی غروی از چهرههــای ملی و بینالمللی
جمعیت هالل احمر اســتان همدان اســت و یکی دیگر از فعاالن
ملی شــناخته شــده در حوزه امداد و نجات کشور ،حسین اشرفی
است ،همچنین آقای کرمپور جوان فیلمساز دیگریست که فیلمهای
بشردوستانه و محیط زیستی خوبی تولید میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین اقدام شما از زمان پذیرش
مسئولیت به عنوان مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان چه بوده
است ،گفت :تغییر نگاه به جمعیت هالل احمر و پررنگ شدن جایگاه
بشردوستی در استان از مهمترین اقدامات انجام شده در طول این
مدت است.
به گفته کارخانهای؛ برگزاری سمپوزیوم ملی و جایگاه بشردوستی
در ادبیات ایرانزمین از دیگر اقدامات مهم بوده و سال گذشته این
سمپوزیوم ملی در مورد ادیان توحیدی به دلیل کمبود بودجه اجرا
نشــد که امید اســت در صورت امکان ،برگزاری آن در سال جاری
تحقق یابد.
وی به اقدامات موفقیتآمیز در خصوص اضافه شــدن یکسری انبار
امالک به جمعیت هالل احمر اشاره کرد و افزود :یکی از این موارد،
انبار امدادی اســت که یک میلیارد و  300میلیون تومان اعتبار به
آن اختصاص یافت و خریداری شــد و ســند آن با  900متر زیربنا
توســط مالکی که در این خصوص اختالفاتی داشــت ،اهدا شد که
ارزش ریالی آن چندین برابر شده است؛ همچنین در اقدامی دیگر
ملکی که در مالیر سالها در اختیار شهرداری این شهرستان بود ،باز
پس گرفته شد.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان همدان با بیان اینکه اکثر شعب
پایگاههای امدادی بازسازی و نوسازی شده است ،اظهار داشت :طبق
برنامهریزیهای انجام شــده ،پایگاه امداد و نجات گردنه اســدآباد
نوســازی میشود و همچنین شعبه مالیر ،نهاوند و اسدآباد و پایگاه
تجرک بازسازی شده است.
وی کارهای عمرانی را از نظر ســطح ارزشمندی پایینتر از کارهای
بشردوســتانه عنوان کرد و افزود :اگرچه اقدامات عمرانی در جامعه
بیشتر جلب توجه میکند اما در دنیا موضوعات مربوط به اثربخشی
و اثرگذاری بیشتر اهمیت دارد و باید برای تغییر فکر و جریان فکری
ماندگار بیشتر تالش شود.

نگاه مشارکتی با دستگاههای مختلف

کارخانهای در پاســخ به ســؤالی در مورد برنامههای هالل احمر
اســتان برای همراهی با دیگر نهادهــای مرتبط با حوزه فعالیت
خود ،گفت :در مواجهه با دســتگاههایی که از نظر فعالیت ،دارای
مشــابهتهای کاری با مجموعه هالل احمر است ،به رقابت فکر
نکردیم زیــرا معتقدیم کــه کار هر یک از دســتگاهها با وجود
مقداری همپوشــانی مشــابهتهایی دارد اما با توجه به یکسان
بودن اهداف ،هــر یک از اقدامات ارزش خاص خود را دارد و در
این خصوص یک نگاه مشــارکتی وجود دارد به طور مثال برای
درمــان بیمار ،هیچ فردی بر دیگــری اولویت پیدا نمیکند و هر
فرد بر اســاس وظیفه خود کارهای الزم را انجام میدهد و همه
تالشها قابل احترام هستند.
وی ارائه آموزشهای هماهنگ و توجه به معنویت و علوم انسانی را
از اهداف آتی جمعیت هالل احمر استان عنوان کرد و افزود :یکسری
کارها ازجمله اهداف گمشده علوم انسانی باید پررنگ شود و تعامل
با دانشگاههای علوم انسانی در خصوص بررسی ویژگیهای انسانی
انجام شود به طوریکه معنویت در درجه اول اهمیت باشد.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان همدان با تأکید بر لزوم
ارائــه آموزشهای واحد ،گفــت :باید کتابهای مشــخصی در
سراسر کشــور برای افراد مختلف شــرکتکننده در دوره های
هالل احمر مشــخص شــده باشــد به طوریکه در سراسر کشور
یک کتاب تدریس شــود چنانکه در دانشــگاههای علوم پزشکی
آموزشهای هماهنگ وجود دارد و در زمان طرح یک ســؤال به
دلیل برخورداری از یک کتاب واحد ،پاسخهای مشابهی دریافت
میشود.
وی توجه ویــژه به افرادی مانند عقب مانــدگان ذهنی و معلوالن
کــه حقی از جمعیت هالل احمر دارند و از آن بی بهره هســتند را
بااهمیت دانست و گفت :اکنون این سؤال مطرح است که جمعیت
هالل احمر برای معلوالن و عقبماندگان ذهنی که به دلیل شرایط
جسمانی امکان حضور در جمعیت هالل احمر را ندارد و در فضای
محدودی به سر میبرند چه کاری برای این افراد انجام داده است؟
کارخانــهای اضافه کرد :توجه به معلــوالن در جمعیت هالل احمر
مغفول مانده است و باید بودجههایی برای آنان در نظر گرفته شود
زیرا بشردوستی فقط برای افرادی که در جامعه حضور پر رنگتری
دارند نیست ،بلکه زمانی مفهوم بشردوستی تحقق مییابد که افراد
آسیب پذیرتر اجتماع مورد توجه باشند.
وی خاطرنشــان کرد که ارائه آموزشهای الزم به مردم و مسئوالن
برای آشــنایی با فعالیتهای جمعیت هالل احمر اســتان بســیار
مهم اســت زیرا مردم به دلیــل بیاطالعی از چگونگی انجام برخی
کارهای ســاده ازجمله تغییر مســیر آب در روستاها منتظر حضور
نیروهای جمعیت هالل احمر میمانند در حالیکه باید با بهرهگیری
از آموزشها ،کارهای اولیه را بدانند از سوی دیگر مسئوالن نیز نباید
انتظارت زیادی را به جمعیت هالل احمر القاء کنند.

امداد و نجات

جمعیت هــال احمر ،مؤسســهای خيريه ،غيرانتفاعــي و داراي
شــخصيت حقوقي مستقل است که به تمام تعهدات و قراردادهاي
بينالمللي مربوط به اهــداف و وظايف جمعيتهاي هالل احمر و
ت كه با قانون
صليب ســرخ و نيز مقررات اتحاديه ایــن دو جمعي 
اساسي و ساير قوانين جمهوري اسالمي ايران مغايرت نداشته باشد،
پايبند اســت و در مسائل امدادي و بهداشتي _ درماني برونمرزي
و درونمرزي و تعهدات مربوطه در راســتاي سياســتهاي دولت
جمهوري اسالمي ايران طبق اساسنامه عمل ميكند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان در گفتگوی اختصاصی
با ماهنامه فرهنگی ،ورزشی «اکباتان» ،اهداف این جمعيت را شامل
تالش براي تسكين آالم بشــري ،تأمين احترام انسانها و كوشش
برای برقراري دوســتي و تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملتها و
همچنين حمايت از زندگي و سالمت انسانها بدون در نظر گرفتن
هيچگونه تبعيض عنوان کرد.
دکتر بهروز کارخانهای افزود :انتخابات در مجامع شهرستان ،هیئت
اجرایی شهرســتانها ،هیئت مدیره و شورای عالی انجام میشود و
کسانی که عضو فعال جمعیت هالل احمر هستند از بین کاندیداهای
فعال و با سابقه عضویت جمعیت در شهرستانها انتخاب شده و با
ایجاد هیئت مدیره و شورای عالی در نهایت تصمیمگیریهای کالن
جمعیت توسط شورای عالی جمعیت هالل احمر تعیین میشود.
وی یادآور شــد :هر چه افراد ،مناسبتر و نافذتر برای شورای عالی
انتخاب شــوند این شورا قویتر و تصمیمها ســازندهتر است و به
تحکیم و استواری جمعیت هاللاحمر میانجامد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان گفت :در انتخابات 24
اردیبهشتماه ،شورای اجرایی شهرستانها مشخص شد و منتخبان
در یک و نیم ماه آینده ،مجمع اســتانی را ایجاد میکنند که از بین
آنان مجمع هیئت مدیره اســتان انتخاب میشود و پس از برگزاری
انتخابات ،هیئت مدیرههای کل اســتانها شــورای عالی را انتخاب
میکنند.
وی با ابراز خوشحالی از حضور پرشور کاندیداها گفت :باید کاراترین،
ن افراد برای حضور در شــورای عالی
مجربترین و صاحبنظرتری 
استان و در هیئت مدیرههای استان و شورای عالی کشور انتخاب و
افراد صاحبنظری از استان وارد شورای عالی کشور شوند.
کارخانــهای به انتخابشــوندگان پیشــنهاد کرد که بــه بازنگری
اساسنامه جمعیت هاللاحمر توجه داشته باشند و جایگاه جمعیت
هــال احمر را فقط در بعد فیزیکی آن نبینند و به ابعاد معنوی آن
نیز توجه کنند.
وی بــا بیــان اینکه انتظــارات مردم و رســانهها از هــال احمر
خدماترســانی در ابعاد فیزیکی ازجمله سیل و زلزله است ،گفت:
اقدامات جمعیت هالل احمر ،فراتر از ابعاد فیزیکی است و موضوعات
مهمی همچون شــالوده بشردوســتی و تکریم انسانها ،آشنایی با
انسانها ،انسانیت و علوم انســانی مغفول مانده است؛ در حالی که
بایــد به این موارد در کنار دیگر برنامههای فیزیکی و امداد و نجات
توجه شود.

اظهــار کرد :همــکاری نهادهای مختلف اســتان با جمعیت هالل
احمر نوعی امتیاز برایشــان محسوب میشود و در ارزشیابی ساالنه
دستگاهها در استان هم این موضوع مورد توجه است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان با اشــاره به در نظر
گرفتن امتیاز مثبت برای مشــارکت دســتگاهها با ســازمانهای
مردمنهاد ،خاطرنشــان کرد :تعداد کارمنــدان دارای کارت عضو و
مشارکتکننده در اهدای خون ،کمکهای مالی در راستای اقدامات
بشردوســتانه و همراهی دستگاهها با جمعیت هالل احمر ،اولویتی
برای انتخاب دســتگاهها به عنوان دســتگاه بشردوست نظر گرفته
میشود.
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سرمایه گذاری برای برگزاری
دوره های بازآموزی

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان در پاسخ به سؤالی
مبنی بر میزان تحقق شــعار "هر خانواده یک امدادگر" گفت :هنوز
تا تحقق این موضوع فاصله داریم اما آنچه مســلم است با آموزش
دانشآموزان برای ورود امدادگران توانمند به کانون خانوادهها تالش
میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که با اهدای مدرک گذراندن دورههای
هالل احمر کار پایان نیافته است و بازآموزی در جمعیت هالل احمر
بسیار مهم است و باید برای آن سرمایهگذاری شود.
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همدانمیزبانچهاردهمــ
دانش آموختگان

EKBATAN

علم و دانش

چهاردهمین آیین دانش آموختگان غیرایرانی با حضور حمید اکبری
قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
مســئوالن استان همدان در سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی
همدان برگزار شد.
جشن دانشآموختگان غیرایرانی با حضور دانشجویانی از  40کشور دنیا
در همدان با ادای احترام به مقام شــهدای گمنام دانشگاه بوعلیسینا
آغاز شد.
پــس از برگــزاری ایــن مراســم نهمیــن نمایشــگاه فرهنگ ملل
دانشآموختگان غیر ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی همدان با حضور
مسئوالن استان و دانشجویان افتتاح شد.
دانشجویانی از کشورهای فرانسه ،روســیه ،آلبانی ،اکوادور ،نیجریه،
چین ،کره جنوبی ،عراق ،سوریه ،ســاحل عاج ،پاکستان ،افغانستان،
فلسطین ،قزاقستان و دیگر کشورها در این نمایشگاه به معرفی فرهنگ
خود پرداختند.

دانشجویان غیر ایرانی سفیران علمی باشند

استاندار همدان در آیین نکوداشت دانشآموختگان غیر ایرانی ضمن
ابراز خرسندی از حضور دانشجویان غیر ایرانی در همدان ،اظهار کرد:
در همین جا ضمن خوشــامدگویی به شما ،یاد و خاطره شهدا را نیز
گرامی میدارم.
محمدناصــر نیکبخــت با بیــان اینکه از وزارت علــوم و وزارت
بهداشــت که این جشــن را در همــدان برگزار کردند تشــکر
میکنم ،ادامه داد :دانشآموختگان غیر ایرانی کشــوری را برای
تحصیل انتخاب کردند که همیشــه مهد تربیــت بزرگان ،علما،
دانشــمندان ،صاحبنظران و فرهیختــگان در تمام دوران تاریخ
در جهان بوده است.
وی افزود :ایران اســامی افتخار دارد در زمینه ترویج علم و تشــویق
علمآموزان ،حمایت از دانشگاهها و مکانهای آکادمیک و ایجاد شرایط
و زمینههای مناسب برای تعلیم و تربیت پیش قدم بوده است.
اســتاندار همدان افزود :ایران اســامی با استفاده از آموزههای پیامبر
اســام (ص) ،ســعی کرده بعد از پیروزی انقالب اسالمی بیشترین
حمایتها را از دانشجویان و جوانان و سرمای ههای اجتماعی کشور به
عمل آورد.
وی با بیان اینکه ایران اسالمی توجه کمنظیری به تعامل و همکاری با
دنیا در رابطه با پذیرش دانشجویان خارجی در کشور دارد ،تاکید کرد:
مقام معظم رهبری به همه دولتها به ویژه دولت تدبیر و امید در زمینه
گسترش علم و فرهنگ و آموختن ،تاکیدات فراوان کردهاند.
خانههای علوم و
نیکبخت با بیــان اینکه مقام معظم رهبری به وزارت 
بهداشت در زمینه علم ،آموزش و تعمیق علمآموزی همیشه تاکیدات
فراوانی داشته اند ،بیان کرد :ایران اسالمی امروز در سطح جهان از نظر
تعداد فار غالتحصیالن و دانشجویان رتبه چهارم را دارد.
وی با بیان اینکه در ایران  21هزار نفر دانشــجوی غیر ایرانی در حال

تحصیل هستند ،ادامه داد :به طور حتم تعداد دانشجویان خارجی در
ایران بیشتر خواهد شد.
استاندار همدان خطاب به دانشآموختگان غیر ایرانی بیان کرد :شما
که کشور ایران را برای تحصیل انتخاب کردید و مدتی در ایران حضور
داشــتید ،به طور حتم تشــخیص دادید که مردم ایران با فرهنگ و
علمدوســت بوده و با تأســی از بزرگان و پیامبر اسالم(ص) به علم و
آموختن ،اهمیت فرآوانی قائل هستند.
وی افزود :مصداق پیشرفت خود را در این مطلبی میدانیم که پیامبر
گرامی اســام میفرمایند "علم حتی اگر در دورترین نقاط دنیا باشد
مسلمان باید آن را بیاموزند".
نیکبخت با اشــاره به اینکه امسال هزارمین سال ورود بوعلی سینا به
همدان است ،تاکید کرد :هزار سال پیش بوعلی بزرگ ،همدان را برای
ادامه کار تحقیقاتی خود برگزید.
وی ادامه داد :این موضوع نشــان میدهد که از آن دوران شــرایط در
همدان مهیا بوده و این شهر ،دیار علم ،آموزش و آموختن بوده است.
استاندار همدان با بیان اینکه در شهریورماه بزرگداشت هزارمین سال
ورود بوعلی به همدان جشــن گرفته میشود ،از دانشجویان حاضر در
این نکوداشــت دعوت کرد تا در مراسم بزرگداشت بوعلی در همدان
شرکت کنند.
وی در ادامه به تاریخ همدان اشاره کرد و ادامه داد :همدان دارای تاریخ
بلند و سابقه بسیار درخشانی در ایران اسالمی است.
نیکبخت با بیان اینکه همدان  500ســال پایتخت امپراطوری ایران
بزرگ بوده اســت ،افزود :وقتی به نقشه امپراطوری ایران مراجعه شود
میبینیم که امپراطوری ایران بسیار گسترده بوده است.
وی با اشاره به وجود یکهزار و  800اثر تاریخی از دوران پیش از اسالم
و بعد از اســام در همدان ،افزود :بهترین شرایط برای گردشگری در
همدان وجود دارد.
استاندار همدان با بیان اینکه دانشگاههای استان همدان بسیار پیشرفته
و برجسته در کشور و منطقه هستند ،تاکید کرد :دانشجویان غیر ایرانی
میتوانند سفیران علمی ایران در کشور خود باشند و از طرف ایران در
اقصی نقاط دنیا اعالم کنند که همدان و کشــور بزرگ ایران آمادگی
پذیرش دانشــجویان داوطلب و گردشگران علمی ،طبیعی و مذهبی
دنیا را دارد.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا در این مراسم با بیان اینکه این دانشگاه 40
سال پیش راه اندازی شــده است ،گفت :این دانشگاه در سالهای اول
با آموزش تحصیالت تکمیلی در مقطع کارشناســی ارشد شروع کرد
و پس از آن به رشته های مقطع کارشناسی و دکترا ارتقاء یافت و در
حال حاضر  12هزار دانشجو دارد.
دکتر منصــور غالمی با بیان اینکــه چهار هزار دانشــجو در مقطع
تحصیالت تکمیلی تحصیل می کنند ،اظهار داشت 110 :رشته گرایش
دکترا و  80رشته گرایش مقطع کارشناسی ارشد نیز در این دانشگاه
وجود دارد.
رئیس دانشــگاه بوعلی سینای همدان با بیان اینکه این دانشگاه 430

عضو هیئت علمی دارد ،تصریح کرد 50 :استاد تمام و  110دانشیار در
این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشــاره به وجود  13دانشــکده در این دانشــگاه ،یادآور شد9 :
دانشــکده این دانشــگاه در پردیس اصلی و چهار دانشکده در دیگر
شهرستانها واقع شده است.
دکتر غالمی با بیان اینکه دانشــکده شــیمی دانشگاه بوعلی سینا در
کشور سرآمد است ،خاطرنشان کرد :در رشته شیمی و کشاورزی سه
استاد در بین اساتید برتر دنیا قرار گرفته اند.
وی ادامــه داد :دانشــگاه بوعلی ســینا در ارتباط بــا وزارتخانهها و
بخشهای صنعتی پروژههای مشترک زیادی دارد و اعتبارات خوبی از
این مسیر جذب شده و از طرفی ارتباط اعضای هیئت علمی با بخش
خصوصی نیز برقرار شده است.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا با ابراز امیدواری از پذیرش دانشجویان غیر
ایرانی در دانشگاه ،خاطرنشان کرد :امید میرود با جذب تعداد بیشتری
از دانشــجویان غیرایرانی ،فضای خوبــی در عرصه بین المللی در این
دانشگاه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه دانشــگاه بوعلی سینا با وجود قدمت نه چندان زیاد
امکانات خوبی دارد ،گفت :سعی این دانشگاه بر این است که جایگاه نام
بوعلی سینا را حفظ کند.

افزایش 20درصدی مقرری
دانشجویانغیرایرانی

معاون دانشجویی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :میزان مقرری
دانشجویان غیر ایرانی  20درصد افزایش یافته است.
دکتر مجتبی صدیقی در چهاردهمین آیین نکوداشت دانش آموختگان
غیر ایرانی که در همدان برگزار شد ،در ابتدا با اشاره به تعهدات کشور
در قبال دیگر کشــورها ،اظهار داشت :درب همه کشورها برای انتقال
فرهنگ خود به دنیا باید باز باشد.
وی با اشاره به نتایج خوب مذاکرات هستهای ،یادآور شد :امید می رود
که از این فرصت به خوبی اســتفاده شده و بتوانیم در عرصه علمی به
رشد برسیم.
دکتــر صدیقی با بیــان اینکه در بخش دانشــجویان بورســیه و
غیربورســیه به دنبال جذب بیشتر در دانشــگاه ها هستیم ،اظهار
داشت 21 :هزار و  500دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاههای کشور
در حال تحصیل هســتند و دانشــگاه ها امکانات خود را در اختیار
این دانشجویان قرار دادهاند.
وی همچنین تصریح کرد :شــرایط جذب دانشــجویان غیرایرانی به
دانشگاهها ابالغ شده تا از ظرفیت های ایجاد شده در فضای بینالمللی
استفاده کنند.
صدیقی با بیان اینکه با وزارت خانهها و نهادها ارتباطاتی برقرار شــده
تا دفاتر کنسولی در دانشگاهها ایجاد شود،گفت :عدم تمرکزگرایی در
این دانشگاهها به شدت مورد توجه است تا تحصیالت ،بدون کمترین
مشکلی دنبال شود.

معاون دانشــجویی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه
فراهم کردن دفاتر بینالمللی دانشــگاهها باید مورد توجه قرار گیرد،
خاطرنشان کرد :معرفی فرهنگ و علم ایران به دنیا باید مورد توجه قرار
گیرد و دانشگاهها باید ارتباط خود را با فارغالتحصیالن حفظ کنند تا
آنها به عنوان سفیرانی در کشور خود ،فضای خوب تحصیل در ایران را
در جوامع دیگر معرفی کنند.
وی با بیان اینکه مقرری دانشجویان غیرایرانی  20درصد افزایش یافته
اســت ،یادآور شد :شهریه پرداختی به دانشگاهها در سال گذشته 20
درصد افزایش یافت.
دکتر صدیقی خطاب به دانشجویان غیرایرانی گفت :پیام صلح و آزادی
را به کشــورهای خود منتقل کنید تــا دنیا بداند که مردم ایران صلح
دوست و فرهنگی هستند.

تحصیل 190هزار دانشجو
در  50دانشگاه علوم پزشکی ایران

قائم مقام معاونت آموزشــی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت 190 :هزار دانشجو در  50دانشگاه علوم پزشکی کشور تحصیل
می کنند.
دکتــر حمید اکبــری نیــز در چهاردهمین آیین نکوداشــت دانش
آموختگان غیر ایرانی ،اظهار داشت :ایران در عرصه بین المللی خوش
درخشیده و دانشگاه علوم پزشکی نیز بیش از  33درصد از انتشارات
را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی ادامــه داد :ایران در میان کشــورهای دنیا رتبه هفدهم در زمینه
انتشــارات علمی را به خود اختصاص داده است و جمهوری اسالمی
ایران با وجود فشارهای خارجی در ارجاعات به مقاالت علمی بیست و
چهارمین کشور است.
دکتر اکبری با بیان اینکه ایران در بین  20کشور دنیا در عرصه علمی
قرار دارد ،اظهار داشت :مشارکت ایران در تولید علم به گونه ای است
که هر ساله رشد می کند و در حال دست یافتن به سهم دو درصدی
در تولیدات دنیا است.
وی همچنیــن تصریح کرد :دانشــمندان ایرانی همــکاری خوبی با
دانشمندان دیگر کشورها برقرار می کنند.
قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت :در کل استانها حداقل
یک دانشــگاه علوم پزشــکی وجود دارد و  190هزار دانشجو در این
دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند.
دکتر اکبری با بیان اینکه کل کشور پنج میلیون دانشجو دارد ،گفت:
 50دانشگاه علوم پزشکی در کشور شرایط را برای تحصیل دانشجویان
فراهم کرده اند.
وی ادامه داد :به ازای هر دانشجو در کشور  11استاد وجود دارد و شاهد
وضعیت خوبی در این بخش هستیم.
وی همچنین پیام حســن قاضیزاده هاشمی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی را به چهاردهمین آیین نکوداشت دانشآموختگان
غیرایرانی قرائت کرد.
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تحصیل  21هزار دانشجوی غیرایرانی
در دانشگاههای کشور

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
گفــت :بیــش از 21هزار دانشــجوی غیرایرانی در ایــران تحصیل
میکنند.
صمــد حاججباری نیز در این مراســم با بیان اینکه این جشــنواره
ششــمین آیین مشــترک بین وزارت علوم و بهداشت است ،اظهار
داشــت :بر اســاس آخرین آمار  21هزار و  500نفر دانشجوی غیر
ایرانی در کشــور مشغول به تحصیل هســتند که نسبت به دو سال
اخیر  500نفر افزایش یافته است .وی ادامه داد 408 :دانشجوی غیر
ایرانی در این مراسم حضور دارند که  293نفر دانشجوی وزارت علوم
و  115نفر دانشجوی وزارت بهداشت هستند.
حاج جباری با بیان اینکه نمایشگاه فرهنگ ملل در  37غرفه برپا شده
است ،یادآور شد :تعداد غرفه ها در سال گذشته  24غرفه بود که با رشد
 50درصدی به  37غرفه رسید.
وی همچنین تصریح کرد :تاکنون از دانشــجویان غیرایرانی مشــغول
تحصیل در ایران  83نفر در وزارت علوم در مقطع کارشناسی 161 ،نفر
در کارشناسی ارشد و  49نفر در مقطع دکتری فارغ التحصیل شدند.

علم و دانش

ـینجشن
غیرایرانی
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حواشی چهاردهمین آئین نکوداشت
دانشآموختگان غیر ایرانی در همدان

در چهاردهمیــن آئین نکوداشــت دانشآموختــگان غیر ایرانی
و نهمیــن جشــنواره فرهنگ ملل دانشــجویان غیــر ایرانی در
همــدان حاشــیههایی از گرفتن عکسهای ســلفی تا بازگویی
خاطــرات دانشآموختــگان در مدت حضورشــان در ایران به
چشــم میخورد .در بدو ورود به سالن جشــنواره فرهنگ ملل
دانشــجویان غیر ایرانی پرچم  40کشــور حاضر در این مراسم
دیده میشــد .در هر غرفه شــاهد ارائه لبا سها ،صنایع دستی
و فعالیــت و تــاش دانشآموختگان برای معرفی فرهنگشــان
بودیــم ،دانشآموختــگان در غرفــه کشــو رهای مختلف برای
ثبت خاطرات خوش جشــن فار غالتحصیلی عکسهای ســلفی
و خانوادگی میگرفتند.
حضور دانشآموختگان به همراه همسران و فرزندانشان در این مراسم
چشمگیر بود؛ ازدحام جمعیت در سالن همایشها به گونهای بود که
قائممقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در ابتدای سخنانش گفت:
خوشحالیم از اینکه دانشجویان غیر ایرانی نیز فرهنگ رشد جمعیت
را رعایت کردهاند.
از نکات جالب توجه این همایش ارتباطگیری برخی دانشآموختگان و
توگوهای صمیمی
خانوادههای آنان با خبرنگاران حاضر در مراسم و گف 
به زبان فارسی با آنها بود.
در این مراســم تعدادی از دانش آموختگان غیرایرانی به بیان خاطرات
خــود در مدت حضور در ایران و دانشــگاه پرداختند که شــور و حال
بیشــتری به فضای سالن بخشــید .در پایان این مراسم سوگندنامه دو
بخش دانشآموختگان غیر ایرانــی وزارت علوم و دانشآموختگان غیر
ایرانی وزارت بهداشت قرائت شد و از دانشآموختگان با اهدای لوح تقدیر
به عمل آمد.
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گامهایدوچرخهسواراندررکابموفقیت
میثم ناصرنژاد

دوچرخهســواران همدانی طی دو ماه اخیر فعالیت گســتردهای را
در اجرای برنامههای تدوینشــده بر اســاس تقویم سالیانه هیئت
دوچرخهسواری به اجرا گذاشتند.
هیئت دوچرخهسواری استان همدان طی دو ماه اخیر و سال گذشته
عملکرد درخشــانی را در مسیر رشد و تعالی این رشته پرمخاطب
ورزشی به ثبت رساند که در این شماره از ماهنامه فرهنگی ورزشی
«اکباتان» گریزی بر این فعالیتها داشتهایم.
نکتــه حائز ذکر این که هیئت دوچرخهســواری اســتان همدان
با تالشهایی که در نخستین ســال فعالیت هیئت در دور جدید
ریاست خود داشت ،موفق به کسب مقام اول استعدادیابی در بین
استانهای سراسر کشور شد.
رئیس هیئت دوچرخهســواری که از ابتدای حضــور خود در این
مجموعه کشــف استعدادها و تالش برای رشــد آنها را از اهداف
و برنامههای اصلی خود عنوان کرده بود ،معتقد است که ثمره این
اســتعدادیابیها ظهور و بروز دوچرخهسواران مستعدی بود که در
مسابقات کشوری خوش درخشیده و میدرخشند.
حال باید به رویدادها و برنامههایی بپردازیم که در ماههای اخیر از
سوی هیئت دوچرخهسواری برگزار شده و نشان از تالش برای رشد
این ورزش در استان دارد.

رکابزن نهاوندی سلطان کوهستان
تور بینالمللی تایلند

اواسط فروردینماه امسال بهنام آرین دوچرخهسوار مستعد استان
همدان در تور بینالمللی دوچرخهســواری کشــور تایلند عنوان
سلطان کوهستان را کسب کرد.
تور آســیایی و شش مرحلهای کشور تایلند طی شش مرحله و به
مسافت هزار و  ۸۷کیلومتر برگزار شد و در بخش مسیر سرباالیی
نفر اول بین دوچرخهسواران بود.
آرین در ترکیب تیم پتروشیمی تبریز در این رقابتها با حضور ۱۸
کشور آسیایی ،در بین دوچرخهسواران باشگاهش بهترین عملکرد
را در این رقابتها داشت.
همچنین وی  27فروردینماه به اولیــن مرحله از اردوی آمادگی
تیم ملی جاده کشــورمان جهت حضور در المپیک  ۲۰۱۶ریو که
درنهایت ســه نفر برای شرکت در مسابقات جاده المپیک انتخاب
خواهند شد ،دعوت شد.

تدارک میزبانیها
و همایشهای بزرگ ملی و استانی
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 25فروردینماه امســال تقویم سال جاری هیئت دوچرخهسواری
اســتان همدان طی نشستی با حضور اعضای هیئت تدوین و برای
اجرایی شدن به کمیتههای مختلف ابالغ شد.
قرار اســت در سال جاری چندین میزبانی و همایش بزرگ ملی و
استانی در شهرهای مختلف بهویژه همدان برگزار شود.
بر اســاس تقویم تدوینشده مقرر شد مســابقات دوچرخهسواری
اســتقامت (کریتریوم) با حضور اســتانهای غرب کشور طی ۲۷
خردادماه امسال در همدان برگزار شود و در هفته دولت نیز همایش
دوچرخهسواری کارکنان دولت از مســیر فرمانداری تا استانداری
همدان برگزار خواهد شد.
برگزاری همایش عمومی دوچرخهسواری به مناسبت روز تعاون،
 ۲۲بهمن و همچنین روز هوای پاک و روز بدون خودروی
نیروی انتظامی ،از دیگر برنامههای اجرایی در
سال جاری نیز از دیگر برنامههای این
هیئت به شمار میرود.
در راســتای فرهنگســازی
استفاده از دوچرخه با همکاری
ســا ز ما نها ی
مردمنهاد

محیط زیستی نیز همایشهای کوچک اما متناوب را در طول سال
برگزار خواهد شد.
همچنین اعزام تیمهای دوچرخهسواری جوانان و نوجوانان استان به
مسابقات لیگ برتر پیست و جاده کشور ،لیگ برتر کوهستان ،کراس
کانتری و دانهیل قهرمانی کشــور ،تریال قهرمانی کشور ،قهرمانی
کشور بزرگساالن و پیشکسوتان آقایان و همچنین ردههای سنی
بانوان در رشته کورسی و کوهستان از دیگر برنامههای تدوینشده
در تقویم اجرایی هیئت دوچرخهسواری استان همدان است.
هیئت دوچرخهســواری استان همدان درصدد آن است تا میزبانی
یک مرحله از مسابقات کشوری و لیگ رشته کوهستان و نیز تریال
و بیامایکس را برگزار کند.
برگزاری مسابقات قهرمانی استان در رشتههای کورسی و کوهستان
در همه ردههای سنی نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن و پیشکسوتان
در سطح استانی نیز جزء برنامههای هیئت در طول سال خواهد بود
که برخی برگزار شده و برخی دیگر در برنامههای بعدی پیش بینی
شده است که مالک اعزامها به مسابقات کشوری خواهد بود.

کالس آموزشی دوچرخهسواری کوهستان
در مالیر

اوایل اردیبهشتماه امسال اولین دوره کالس آموزشی دوچرخههای
کوهستان  xcبرای بانوان مالیری برگزار شد.
هیئت دوچرخهسواری کالس تئوری دوچرخههای کوهستان  xcرا
در ســالن جلسات اداره ورزش و جوانان برای بانوان عالقهمندان به
این رشته تشکیل داد .در این دوره از آموزش کالس کراس کانتری
 Cross Country XCآموزش داده شد.

قول حمایت مدیرکل ورزش و جوانان همدان
از هیئت دوچرخهسواری

اوایل اردیبهشتماه امســال اعضای هیئت دوچرخهسواری استان
میهمان مدیرکل ورزش و جوانان بودند.
مدیــرکل ورزش و جوانان همدان در نشســت بــا اعضای هیئت
دوچرخهسواری اســتان همدان گفت :رشــته دوچرخهسواری از
ورزشهای موفق این استان است و جزو شانسهای کسب سهمیه
المپیک محسوب میشود.
رســول منعم اظهار کرد :بهنام آرین جزو امیدهای ورزش همدان
برای کسب سهمیه المپیک به شمار میرود.
وی در ادامه با تأکید بر حمایت دســتگاه ورزش اســتان همدان
از هیئتهــای فعــال و موفق در عرصه مــدالآوری گفت :تمامی
ورزشــکارانی که از شــانس حضور در المپیک برخوردار هستند،
کمکهزینه ماهیانه در نظر گرفتهایم که از سال گذشته تاکنون به
آنها پرداخت میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با قدردانی از تالش اعضای
هیئت دوچرخهسواری همدان گفت :در حد معمول و توان دستگاه
ورزش نسبت به رفع نیازهای مالی این هیئت اقدام میکنیم.

هزینههای اداره کردن هیئت سرسامآور است

رئیس هیئت دوچرخهسواری استان همدان نیز در این نشست گفت:
به دلیل تنگناهای مالی و عدم برخورداری از باشگاه دوچرخهسواری،
امسال نمیتوانیم در لیگهای برتر حضور داشته باشیم.
علی ثقفی افزود :در سال گذشته هزینههای زیادی صرف تیمداری
در لیگهای برتر کشور شد در حالیکه وظیفه هیئت سیاستگذاری
و حضور در مسابقات قهرمانی کشــور است و حضور در لیگهای
کشوری وظیفه باشگاهها میباشد.
وی بیان داشــت :نبود باشگاه و محدودیت هیئت دوچرخهسواری
در اعتبارات مالی سبب شــده تا نخبههای این استان برای تأمین
نیازهای مالی خود با تیمهای باشگاهی سایر استانها قرارداد منعقد
کنند و هیئت همدان فقط در سازندگی و پرورش استعدادها نقش
ایفا میکند و حاصل دســترنج مربیــان پس از اولین
قهرمانی به سایر استانها مهاجرت میکنند.
ثقفی خاطرنشان کرد :سال قبل هفت تیم در
لیگ برتر داشــتیم که هرکدام چندین
مرحله به مســابقات اعزام شدند
و هزینههــای زیــادی
بابت اســکان،

خوراک و سایر موارد از حساب هیئت پرداخت شد.
وی با تأکید بر ترویج و توســعه رشــته دوچرخهسواری در سطح
جامعه گفت :همگانی شدن رشته دوچرخهسواری یکی از مهمترین
برنامههای هیئت به شمار میرود و طی دو سال اخیر همایشهای
مختلفی در این زمینه برگزار شد اما نیاز است در راستای توسعه و
افزایش همایشها ،از کمکهای مالی دستگاه ورزش نیز برخوردار
باشیم تا بتوانیم در مناســبتهای مختلف برنامه دوچرخهسواری
همگانی داشته باشیم.
ثقفی افزود :رکابزنی بانوان در سطح خیابانهای کم رفتوآمد با
نظارت هیئت دوچرخهســواری در پیشرفت آنها در میادین ملی
بسیار مؤثر است.

کمبود تجهیزات یکی از اساسیترین
مشکالت هیئت دوچرخهسواری

رئیس هیئت دوچرخهسواری شهرستان همدان نیز در این نشست
گفت :با وجود فعالیت چشــمگیر در بخــش همگانی ،در بخش
حرفهای و قهرمانی نیز دارای ســوابق ارزندهای هستیم که نشان از
پتانسیل باالی ورزش دوچرخهسواری در استان دارد.
وی بیان کــرد :با وجود موفقیتهای بهدســتآمده اما در بخش
پیســت همچنان با کمبود تجهیزات مواجه هستیم و این مسئله
باعث شده در این بخش از رقابتها موفق نباشیم .وی خاطرنشان
کرد :دوچرخههای بخش پیست موجود در هیئت فرسوده شدهاند
ضمــن اینکه یکی از معضالت ما در مســابقات نبود طوقه صفحه
دوچرخهسواری اســت که امیدوارم با تأمین منابع مالی نسبت به
خرید آن اقدام شــود .شــانیان افزود :برای تأمین تجهیزات اولیه
حداقل بــه  ۱۰۰میلیون ریال اعتبار نیاز داریــم و انتظار میرود
دســتگاه ورزش اســتان همدان نســبت به تأمین این نیاز مالی
دوچرخهسواران پیگیری الزم را داشته باشد.

استارت مسابقات انتخابی استان
با درخشش همدانیها

دهم اردیبهشتماه امسال نخستین دوره مسابقات دوچرخهسواری
انتخابی اســتان در ســال جاری برگزار شــد و تیم همدان عنوان
قهرمانی را کسب کرد .این رقابتها با شرکت  ۳۴دوچرخهسوار برتر
استان و در مسیر  ۴۵کیلومتری صالحآباد تا روستای حسن ابدال
برگزار شد .در این پیکارهای جذاب و دیدنی تیم نهاوند عنوان دوم
را کسب کرد ،اسدآباد سوم شد و تیم تویسرکان در جایگاه چهارم
ایستاد .مسابقات دوچرخهسواری استان همدان با همکاری پلیس
راهور و جمعیت هاللاحمر اســتان و با حضور علی ضمیری کامل
معاون اداره ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد.
در این پیکارها و در رده سنی پیشکسوتان بهروز امیدی از اسدآباد
عنوان قهرمانی را کســب کرد ،صادق انصاری از همدان دوم شد و
مجید مصباح دیگر رکابزن همدانی نیز عنوان سوم را کسب کرد.
در رده سنی بزرگساالن ،کسری قیاسی از نهاوند عنوان قهرمانی را
به دست آورد ،علی قیاسی دیگر دوچرخهسوار نهاوندی دوم شد و
صابر میرزایی از همدان برسکوی سوم ایستاد.
در رده سنی جوانان نیز حمیدرضا کرمی از همدان قهرمان شد ،آریا
قربانی محراب از اســدآباد عنوان دوم را کسب کرد و رضا سلگی از
تویسرکان سوم شد.
در رده سنی نوجوانان نیز سینا کریمیان از همدان برسکوی قهرمانی
قرار گرفت ،مهدی ترکاشوند از تویسرکان دوم شد و علی احمدوند
دیگر رکابزن تویسرکانی برجای سوم ایستاد.

برنز کرمی نخستین مدال سال

حمیدرضا کرمی دوچرخهســوار مستعد اســتان همدان دوازدهم
اردیبهشتماه امسال در روز اول مسابقات قهرمانی کشور توانست بر
سکوی سوم ماده استقامت قرار بگیرد.
مسابقات قهرمانی کشور کورسی آقایان رده سنی جوانان ،جاده به
مــدت دو روز در البرز برگزار شــد .حمیدرضا کرمی معز و رامین
داعی تیم دونفره همــدان در این رقابتها بودند .همچنین وحید
حسینآبادی بهعنوان سرپرست این تیم را همراهی کرد.

حضور پرشور جامعه دوچرخهسواری
در استقبال از سردار شهید شمسیپور

جامعه دوچرخهسواری همدان حضوری پرشور در مراسم استقبال
از پیکر ســردار شــهید علیرضا شمســیپور رئیس اسبق هیئت
دوچرخهسواری استان داشتند.
روســای هیئت استان و شهرســتان ،اعضای هیئترئیسه،
نایبرئیــس ،دبیر و کمیتههای مختلــف به همراه
پیشکسوتان ،قهرمانان و سایر ورزشکاران همراه
با دوچرخههای خود در مسیر استقبال از این

شهید محبوب و واالمقام قرار گرفتند و اشک ماتم ریختند.
دوچرخهســواران همدانی لباس مشــکی بر تن کردند و همراه با
سینهزنان به سوگواری پرداختند.

معرفی قهرمانان مسابقات
دوچرخهسواری دانهیل همدان

بیست و ششم اردیبهشــتماه قهرمانان مسابقات دوچرخهسواری
رشــته دانهیل استان همدان با برگزاری یک دوره مسابقه شناخته
شــدند .این رقابتها با حضور بهترینهای دوچرخهسواری رشته
دانهیل شهرهای مختلف استان همدان به میزبانی منطقه کیوارستان
گنجنامه در دامنه رشتهکوه الوند برگزار شد.
در این رقابتها و در رده سنی بزرگساالن جواد افشانی از همدان
قهرمان شــد ،علی احمدی دیگر ورزشــکار همدانی عنوان دوم را
کسب کرد و امین سلگی از تویسرکان سوم شد .در رده سنی جوانان
نیز احسان معینی فرد از همدان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
این رقابتها به مســافت هزار و  ۸۰۰متر و با قضاوت پویا میهمی
انجام شد.

معرفی رکابزنان برتر مسابقات دوچرخهسواری
کراس کانتری همدان

بیســت و هفتم اردیبهشــتماه نیــز رکابزنان برتر مســابقات
دوچرخهســواری قهرمانی ماده کراس کانتری اســتان همدان با
برگزاری یک دوره مسابقه در منطقه تفریحی – توریستی عباسآباد
همدان شناخته شدند .در این رقابتها و در رده سنی بزرگساالن
محمد شهبازی از نهاوند قهرمان شد ،مسعود جاللی از همدان در
جای دوم ایستاد و صابر میرزایی دیگر رکابزن همدانی سوم شد.
در رده سنی جوانان نیز حمیدرضا کرمی از همدان عنوان قهرمانی را
کسب کرد ،فرهاد قاسمی از مالیر دوم شد و علیرضا زندیه از نهاوند
برسکوی سوم قرار گرفت .همچنین در رده سنی نوجوانان علیرضا
کرمی از همدان قهرمان شــد ،سینا کریمی از همدان برجای دوم
ایســتاد و امیرمحمد عطایی دیگر دوچرخهسوار همدانی برسکوی
سوم قرار گفت.
در این رقابتها  ۴۲دوچرخهســوار برتر شهرستانهای مختلف و
به مســافت  ۲۰کیلومتر شرکت کردند و در پایان تیمهای همدان،
نهاوند و مالیر به ترتیب مقامهای اول تا ســوم را کسب کردند .سر
داوری این پیکارها بر عهده پویا میهمی بود.
حمیدرضــا یاری مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصدر ،حمید
امامی مدیر روابط عمومی این شــرکت و واحد خبر صداوسیمای
مرکز همدان در برگزاری مسابقات دوچرخهسواری کراس کانتری
همکاری کردند.

مدال نقره دوچرخهسوار همدانی
در مسابقات فستوس کاپ ایران

دوچرخهسوار همدانی در دومین مرحله از لیگ کوهستان ایران در
ماده دانهیل (فستوس کاپ) به نشان نقره دست یافت.
در این رقابتها که به مســافت دو هــزار و  ۸۰۰متر و به میزبانی
دارآباد تهران برگزار شد ،پرهام دهقانی رکابزن رده سنی جوانان
توانست مدال نقره را کسب کند.
جواد افشانی ،علی احمدی و احسان رستمی در رده سنی بزرگساالن
و پرهام دهقانی در رده جوانان نمایندگان هیئت دوچرخهســواری
همدان در این رقابتها بودند .پویا میهمی سرپرســت و مربی تیم
اعزامی همدان در این مسابقات بود .تمامی دوچرخهسواران همدانی
حاضر در این مسابقات در رنکینگ اصلی قرار گرفتند.

برگزاری جشنواره «دوچرخه ،گردشگری ،سالمت»

رئیس هیئت دوچرخهســواری اســتان همدان به برنامههای این
مجموعه در ماههای آتی اشــاره کرد و افزود :همکاریهایی با 11
دســتگاه بهعملآمده تا بتوانیم مجموعــه همایشهای همگانی و
مسابقات قهرمانی دوچرخهســواری را در استان برگزار کنیم و در
کنار آن جشنواره عکس برپا نمائیم.
علی ثقفی از انجام هماهنگیها برای برگزاری همایش «دوچرخه،
گردشــگری ،ســامت» خبر داد و گفت :مسابقه عکس و خبر نیز
در قالب این همایش اجرا خواهد شــد که فرهنگسازی استفاده از
دوچرخهسواری از موضوعات ویژه مسابقه عکس خواهد بود.

تالش برای برگزاری جام شهید شمسیپور

وی با تأکید بر اینکه شــهید شمســیپور حق بزرگــی بر گردن
جامعه دوچرخهســواری دارد ،اظهار داشت :تالش ما بر این است
که با همکاری فدراســیون دوچرخهسواری ،دستگاه ورزش استان
و ســپاه ،مسابقه بزرگ دوچرخهســواری را در چند رشته دانهیل،
کراس کانتری ،کورسی استقامت و همچنین تریال را بهطور همزمان
برگزار کنیم.
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 4ســاله که بودم پدرم برایم یک دوچرخــه دوتنه خرید و
ایــن آغاز عشــق من به دوچرخه شــد .دوچرخهســواری در
کوچــه و محله  ،دوندگــی در بازیهای کودکانــه و همچنین
کوهنوردی برایم نقطه شــروعی برای ورزش بود .در ســن
 7ســالگی بــه همراه عمویــم قله الونــد را فتح کــردم در

دوران دبیرســتان والیبال و شــنا را دنبال کردم ،آن زمان
یک دوچرخه  28داشــتم که با آن به مدرسه میرفتم .این
قســمتی از گفتوگوی ما با جعفر بادامی معلم و پیشکسوت
دوچرخهســواری اســتان بــود در ادامــه گفتوگــوی ما را
بخوانید با این پیشکسوت ورزش استان بخوانید.

جوا

ده

مد
انی

پیشکسوتان در ورزش استان گم شده اند

پیشکسوت

جعفر بادامی:

پای صحبتش مینشینی خاطراتی دارد که حاصل  30سال معلمیاش است

اکباتان :خودتان را بیشتر معرفی کنید:
جعفر بادامی هستم؛ در سال  1337در خانهای که  17اتاق داشت در
محله حاجی همدان به دنیا آمدم.
مدرسه و درس خواندن را از  5سالگی در مدرسه الوند آغاز کردم ،بعد
از پایان دوران ابتدایی ،دبیرستان را در ابنسینا گذراندم .شرط درس
خواندن در دبیرستان ابنسینا کچل کردن بود طوری که تا کالس 6
دبیرستان سر خود را میتراشیدیم .در دوران ما بزرگانی که حاال در
کشور و حتی خارج از کشور دارای مقام هستند از همین دبیرستان
ابنسینا فارغالتحصیل شدند.
اکباتان :ورزش را از کجا آغاز کردید؟
 4ســاله که بودم پدرم از آقای عیوقیان ،پدر محمد عیوقیان ،رئیس
فعلی هیئت فوتبال همدان ،که نبش کوچه استر و مردخای دوچرخه
فروشــی داشــت ،برایم یک دوچرخه دوتنه خرید و این آغاز عشق
من به دوچرخه شد .دوچرخهســواری در کوچه و محله  ،دوندگی
در بازیهای کودکانه و همچنین کوهنوردی برایم نقطه شــروعی
برای ورزش بود .در ســن  7ســالگی به همراه عمویم قله الوند را
فتح کردم .در دوران دبیرستان والیبال و شنا را دنبال کردم.
آن زمان یک دوچرخه  28داشــتم که با آن به مدرســه
میرفتم .به پیشنهاد آقای فراهانچی معلم ورزشمان با
همان دوچرخه ،در مســابقات آموزشگاههای همدان
شرکت کردم و در آن مسابقه مقام چهارم را کسب
کردم.فردای مسابقه در صف صبحگاهی مدرسه،
قدردانی که معلم ورزش از من کرد،احساس کردم
بر سکوی جهان ایستادهام و این نقطه عطفی بود
تا ورزش را بهطورجدی پیگیری کنم.
بعدازآن ،تا کالس دوازدهم هرسال به همراه سعید
قوامی،از قهرمانان نهاوندی تیم ملی دوچرخهسواری
در مسابقات کشوری حضور داشتم.امکانات آنقدر
کــم بود که من اســتوکهای کفش فوتبال را
باز کرده بــودم و یک پل به آن اضافه
کرده بــودم و به کفش

دوچرخهسواری تبدیل شده بود و اگر از پا درمیآمد یعنی آن مسابقه
دیگر تمام .یــادم میآید یک روز  25دور بلــوار فرودگاه ،که 250
کیلومتر میشود را رکاب زدم.
اکباتان :بهغیراز دوچرخهسواری رشته دیگری هم پیگیری
میکردید؟
در دوران تحصیل شــنا و والیبال هم انجام مــیدادم .پس از پایان
تحصیالت به سربازی رفتم و در دوران سربازی دو استقامت را دنبال
کردم .بعد از سربازی وارد دانشگاه پلیس شدم و در آنجا زیر نظر آقای
«کیم» مربی کرهای ،تکواندو را فراگرفتم .هدفم از دانشگاه پلیس این
بود که با توجه به اینکه ورزشی بودم مثل اکثر قهرمانان دیگر ،ازاین
طریق وارد تیم پاس شوم.اما در روز  17شهریور بعد از کشتار مردم
در میدان ژاله در جمعه سیاه با مشورت پدرم،از دانشگاه پلیس خارج
و با تکواندو خداحافظی کردم.
اکباتان :معلمی را از کجا آغاز کردید؟
بعد از خروج از دانشــگاه پلیس،
دو سال کارمند بانک سپه
بودم و بعد آن وارد
آموزشوپرورش
و دانشــکده
تر بیتمعلم
شــد م .
اولین ســال
معلمی را در
ر و ســتا ها ی
رزن مشغول کار
بودم باوجوداینکه
موتورســیکلت 400
سیسی داشتم اما مسیر
همدان تا رزن را با دوچرخه
طــی میکــردم .مســئول
تربیتبدنی آموزشوپرورش رزن
شــدم .دانش آموزان رزن با دوچرخه
از روســتا تا رزن به مدرســه
میآمدند .همان سال
اول پنــج
دستگاه
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دوچرخه برای دانش آموزان تهیه کردیم و در مسابقات آموزشگاههای
استان با اختالف  10کیلومتر مقام اول را کسب کردیم.
اکباتان :در خصوص کارنامه ورزشیتان توضیح دهید؟
مــدرک تدریــس بینالمللــی Aو  Bفدراســیون جهانــی
دوچرخهســواری که زیر نظر ژوزف از روســیه  ،هورس اشمیت
از آلمان کسب کردم .کســب مدرک داور بینالمللی ،سرپرستی
و حضور در بیش از  150مســابقه رســمی کشــور  ،عضویت در
هیئترئیسه مســابقات ورزشی آموزشگاههای کشور و البته کلی
کاپ و مدال ورزشی به همراه همسرم که ایشان نیز معلم ورزش
است داشــتیم که پس از بازنشستگی داخل یک گونی در گوشه
انباری گذاشتیم.
اکباتان :در حال حاضر فعالیت ورزشی دارید؟
بهعنوان راهنما ،کوهنوردان کشورهای مختلف ازجمله ژاپن ،روسیه،
چین و غیره را به کوههای مطرح کشــور میبرم .پارسال  12صعود
موفــق به قله دماوند داشــتم .اما هیئت کوهنوردی اســتان من را
نمیشناسد .متاســفانه شاخصهای ما عوض شدهاند جالل چشمه
قصابانی که دو بار اورست را فتح کرده است االن کجاست؟ آیا کسی
میداند که این قهرمان کارگری میکند؟ جوانان ما باید زیر نظر این
استاد کوهنوردی را فرابگیرند.
یکی از مشــکالتی که در ورزش داریم این اســت که پیشگامان
ما که مســئولیتی در امر ورزش دارند از تجربیات پیشکســوتان
ورزش اســتفاده نمیکننــد .پیشکســوتان در ورزش امروز گم
شدهاند ،بهطوریکه پیشکســوتان اکثر رشتههای ورزشی استان
گوشهنشــین شدهاند 10 .سال اســت که بازنشست شدهام شما
اولین نفری هســتید که از من سراغی میگیرید وگرنه جایگاهی
نداریم.
اکباتان :فکری برای این کار کردهاید؟
بهتازگی انجمن پیشکسوتان ورزشی استان را راهاندازی کردهایم که
قهرمانان ســابق استان در آنجا گرد هم میآیند ،که بنده در مجمع
انتخابات این انجمن بعد از آقایان اصغر راجی و عبداله طالبیان نفر
سوم شــدم و تنها جاییست که پیشکســوتان ورزش استان در آن
فعالیت دارند.
اکباتان :در خصوص راهاندازی تور بینالمللی همدان و علت
حذف شدن آن توضیح فرمایید؟
تور همدان ســه دوره برگزار شــد .مســیر آن روز اول از همدان به
تویســرکان؛ روز دوم از تویســرکان به مالیر و بعد آن نهاوند  ،روز
سوم از نهاوند به اسدآباد ،روز چهارم از اسدآباد به همدان ،روز پنجم
به غار علیصدر و روز ششــم بازگشت به همدان بود.زمانی که ما تور
دوچرخهسواری همدان را در تقویم فدراسیون جهانی ثبت کردیم،
هنوز تور آذربایجان راهاندازی نشده بود به دلیل بیتدبیری مسئوالن
وقت فدراسیون ،تور بینالمللی همدان حذف شد .اص ً
ال مسیر عوض
شد .بهنوعی عدم اسکان و در نظر نگرفتن جوایز معتبر تور بینالمللی
دوچرخهسواری همدان را نابود کرد.
اکباتان :به نظر شما بهترین راه توسعه ورزش کشور چیست؟
درب ورودی ورزش ،آموزشوپــرورش اســت .مســئوالن بایــد
ورزشکاران را در آموزشوپرورش استعدادیابی کنند.
اکباتان :آیــا قهرمانانی که در مدارس پرورش دادید به
یاد دارید؟
در دوچرخهسواری مصطفی حسنی حلم که حین تمرین
دوچرخهســواری در جاده تصادف کــرد و جان خود را از
دست داد که اتفاقی که برای ایشان افتاد تلخترین خاطره
دوران ورزشــیام اســت ،محمدرضا قادری که از
رکابزنان قهرمان و عضو
تیم ملی بود ،مجید خانلر
که شهید شد ،محمدعلی
قربانــی و همچنین مصطفی
نعمتی ،مهدی بهرامــی ،مهدی رباطی و
بهنام آرین .در فوتبال بازیکنانی چون شهیاد محمدی،
سیف ،مهدی جعفری  ،شهرام ایرانپور که اگر االن با پاس بازی
کنند این تیم را شکست میدهند .در کشتی برادران سبحانی که
علی سبحانی مقام جهانی کسب کرد .در والیبال اصغر حجازی ،در
پینگپنگ نادر شاملو که االن مربی تیم ملی است ،اینها از کالس
ورزش و زیردست من ورزشکار شدند.

اکباتان :در دوران جنگ چطور دوچرخهســواری را دنبال
کردید؟
پس از فتح فاو توســط دالور مردان و رزمندگان میهن  ،با دوچرخه
عازم خرمشــهر و خط مقدم شــدیم و از آنجا به همراه آقای جمیع
امامجمعه وقت آبادان و آقای شمخانی که االن در شورای امنیت ملی
هســتند عازم فاو شدیم و آنجا مسابقه گذاشتیم که رادیو عراق هم
خبرش را پخش کرد.
اکباتان :از اعزامهای برونمرزی خاطرهای دارید؟
در ســال  1377قرار بود با تیمی برای مسابقات دوچرخهسواری به
عربستان سعودی برویم اما به دلیل برخی مشکالت ،تیم اعزام نشد و
با وجود داشتن ویزا و بلیت هواپیما و همه شرایط  ،وقتی شاگردانم
اعزام نشدند قید عربستان سعودی و حج را زدم.
اکباتان :برنامه شما برای آینده چیست؟
تمام اندیشــه من این اســت تا جایی که میتوانم هرجا کسی را با
دوچرخه میبینم ظرف چند دقیقه اطالعاتی در حد یک مربی درجه
 3را بــه آنها آموزش میدهم .همچنین در دو باری که در هفته به
کوه میروم از لحظه اول کوهنوردی ،هرکه را میبینم ،اشکاالتی نظیر
افتادگی کوله  ،گامهای غلط و یا باال بودن ضربان قلب و اشــکاالت
فنی را به آنها گوش زد میکنم.
اکباتان :بهترین خاطره ورزشی شما؟
ازنظر شخصی خودم امتحانی که در سال  1366به زبان التین برای
مــدرک مربیگری  Aبینالملل میگرفتند من بعد از آقای منوچهر
روشــن پور دوم شدم بهترین خاطره است اما ازنظر حرفهای زمانی
که آقای محمدرضا قادری شاگرد خودم برای اولین بار در مسابقات
المپیاد کشوری در بین  150نفر با اختالف اول شد خاطره شیرینی
بود.
اکباتان :بزرگترین آرزوی شما چیست؟
بزرگترین آرزویم موفقیت جوانان کشورم است .آرزوی فردی ندارم
و آرزویم تحقق آرزوی جوانان است.
اکباتان :بهترین مربیتان چه کسی بود؟
پرویز کوکاییان در همدان و منوچهر روشن پور در فدراسیون  ،هورث
اشمیت هم در سطح بینالملل بهترین مربیانم بودهاند.
اکباتان :در خصوص توسعه دوچرخهسواری چه پیشنهادی
دارید؟
دوچرخهسواری جزء رشتههای همگانی است؛  30سال پیش پیشنهاد
راهاندازی مسیر تردد دوچرخهسواران را به شهردار وقت همدان دادم،
اما بعد از  30سال تنها مسیر دوچرخهسواری شهر پارک مردم تا بلوار
ارم اســت که آنهم از پیادهرو میگذرد و دوچرخهسواران و عابران
مزاحم یکدیگرند.
اکباتان :نظرتان در خصوص ساخت پیست دوچرخهسواری
چیست؟
بعید میدانم این پیســت تا چند ســال آینده ساخته شود.ما هنوز
در تجهیز و نگهداری برخی مجموعههای ورزشــی ماندهایم .هنوز
سرویس بهداشتی مجموعه ورزشی قدس مشکل دارد  ،مجموعهای
کــه پاس در آن تمرین میکند  2تا شــیر آب بیشــتر ندارد ،آنها
برطرف شود ساختن پیست دوچرخهسواری پیش کش.
اکباتان :شهید شمسیپور را از چه زمانی میشناختید؟
شهید علی آقای شمسیپور  20سال رئیس هیئت دوچرخهسواری
اســتان بود بنده  20ســال دبیر هیئت علی آقا بودم .خاطراتی که
با ایشــان دارم بهاندازه یک کتاب است .عکسهایی که با هم داریم
بهاندازه یک کارتن دو متر در دو متر میشــود .زحماتی که علی آقا
برای دوچرخهسواری کشیدند ماندگار است؛ از تهیه امکانات در اوج
بیپولی تا پرورش ورزشــکارانی چون بهنام آرین که حاال در اردوی
انتخابی المپیک است ،همه از زحمات علی آقای شمسیپور بود.
اکباتان :و صحبت پایانی شما؟
ما پیشکســوتان دوست داریم هر از چند گاهی یادی از ما شود ،روز
معلم  85پیامک از شاگردان سابقم به دستم رسید که هرکدام حاال
برای خود بهجایی رسیدهاند دوست داریم ورزشکاران هم از تجربیات
و نظرات پیشکســوتان اســتفاده کنند .محتویات جراید و نشریات
همدان بیشتر مدیر پسند است .به مسئوالن نشریات استان پیشنهاد
میکنم ،همچون اکباتان از معتمدین و شــهروندانی که در استان
هستند مطلب تهیه کنند .در پایان سپاســگزارم از زحمات شما و
نشریه اکباتان.
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اکباتان :در چه سالی و در کدام شهر به دنیا آمدید؟
من متولد ســال  1365در کنگاور از شهرستانهای استان
کرمانشاه هســتم اما اصالت پدر و مادر من به شهرستان
تویسرکان استان همدان برمیگردد .در حال حاضر نیز در
تهران زندگی میکنم.
اکباتان :دلیل اینکه تعداد زیادی از مردم شــما را خواننده
همدانی میدانند ،چیست؟
همانطور که گفتم اصالت پدر و مادرم تویســرکانی است
و خودم نیز تحصیالت دانشــگاهیام را در اسدآباد و بهار
گذراندم و همین موضوع باعث شده که عدهای از مردم مرا
همدانی بدانند .ارادت خاصی به همدان و همدانیها دارم و
جمله قشنگی است اگر بگویم «کاش من یک همدانی بودم».
اکباتان :ترانهســرایی و خوانندگی را از چه ســالی شروع
کردید؟
ترانهسرایی را از سال  80شروع کردم .در دوران دبیرستان
هم ترانه و هم شعر کالسیک میسرودم.
سال  1384کارم با موســیقی گره خورد و ترانهسرایی را
جدیتر دنبال کردم و در همان سالها چند ترانه برای تیتراژ
سریالهای تلویزیونی سرودم و بعدازآن نیز برای کارهای
خودم مینوشتم.
در آن ســالها تعدادی قطعات اینترنتــی تولید کردم و
مجموعه آهنگهای اینترنتی من تا ســال  1391در اختیار
عالقهمندان قرار گرفت و در این سال اولین آلبوم رسمی من
در دنیای موسیقی با عنوان "بگو سیب" منتشر شد.
اکباتان :رشته تحصیلی شما در دانشگاه ادبیات بوده است.
تحصیل در این رشته کمکی به رشد موسیقی و ترانهسرایی
شما کرده است؟
ادبیات یکی از عالیق من به شمار میرفت اما با توجه اینکه
به حوزه شعر و ترانه عالقه بســیاری داشتم حتی قبل از
اینکه به سمت موسیقی و دانشگاه بروم و ادبیات را بهصورت
آکادمیک دنبال کنم در انجمنهای ادبی شرکت میکردم و
در همایشها و جشنوارههای ادبی حضور پررنگی داشتم.
بااینوجود دانشگاه کمک کرد که شعر را بیشتر بشناسم و
بهتر بفهمم و درواقع تأثیر مستقیمی بر فعالیت من داشت.
میتوانم بگویم که رابطه علت و معلولی بین رشته تحصیلی
من و شغلم دارد.
اکباتان :شــنیدهها حاکی از آن اســت که شما پیش از
خوانندگی ،مداحی کردهاید .در این خصوص توضیح دهید؟
این را هم اضافه کنم که من قبل از مداحی قاری قرآن بودم
و در رشته قرائت قرآن رتبه کشوری دارم.
من مداحی را قابلتفکیــک از خوانندگی نمیدانم .مدح
اهلبیت تمامشدنی نیست و تنها در جلسات خاص اهلبیت
نمیتوان مدح و ذکر آنها را گفت چهبســا در عرصه هنر
بســیار زیباتر میتوان ذکر و یاد اهلبیت را گرامی داشت
هرچند افرادی هستند که در جلسات مذهبی مدح اهلبیت
را میگویند که در نوع خود تقدس دارد و ارزشــمند است
اما اراده پوالدینی میخواهد که در موســیقی ،کار آیینی
انجام داد چراکه حمایت چندانی از آن نمیشود بااینوجود
من سعی کردم البالی تمام آثارم ،ترانههایی خاص اهلبیت
تولید کنم و میدانم که مخاطب خاص خود را دارد.
مردم ما انسانهای معتقدی هســتند و با این آثار ارتباط
خوبی برقرار میکنند .حتی میتوان گفت که عمر این آثار
نیز بســیار زیادتر از دیگر آثار است .به اعتقاد من اثری در
خصوص امام زمان مانایی و مانــدگاری زیادی دارد ،کهنه
نمیشود و تاریخمصرف ندارد .ترانههای عاشقانه بهاندازهای
زیاد و سطح پایین است که تنها تا مدت محدودی میتوان
بــا آن ارتباط برقرار کرد البته میتــوان در این زمینه نیز
آثار فاخری ساخت اما کار آیینی که دارای محتوایی واال و
ارزشمند است ،ماندگاری ارزشمندی را نیز به دنبال دارد.
هنر تریبونی عمومیتر است و هرکسی دوست دارد تریبون
بزرگتری داشته باشد چراکه میتوانی با فکر و مغز و روح
یک جمعیت جوان روبهرو شوی و موسیقی و هنر میتواند
تو را در مجموعهای بزرگتر قرار دهد .من هنوز هم مداحی
میکنم و خودم را جدا از مدح و ذکر اهلبیت نمیدانم .وقتی

پویا بیاتی برای عالقهمندان به موسیقی پاپ خواننده نام آشنایی است که بی حاشیه در
مسیر موسیقی قدم برمیدارد و در طول سالهای گذشته توانسته طرفداران زیادی را
در شهرهای مختلف دستوپا کند.
او که امروز در آســتانه انتشــار دومین آلبوم رســمی خود قرار دارد و روزهای شلوغی
را پشــت ســر میگذارد ،در همین روزهای شــلوغ میهمان ماهنامه فرهنگی "اکباتان"
شــد که بدون مقدمه به شــرح گفتگوی اکباتان با خواننده جوان و موفق موســیقی پاپ
میپردازیم و مخاطبین اکباتان و طرفداران پویا بیاتی را به خواندن سخنان شنیدنی او
دعوت میکنیم.
فرشته اکبری

هدف یکی است خوانندگی و مداحی فرقی با هم ندارند.
اکباتان :هدف و انگیزه شــما از تولید آثار مذهبی در کنار
آثار عاشقانه چیست؟آیا مطرحشدن در رسانه ملی بهعنوان
رسانه پرمخاطب تأثیری در انتخاب این نوع آثار داشته و یا
به عالیق شخصی خودتان برمیگردد؟
رســانه ملی تعدادی آثــار خاص و خواننــدگان خاص را
موردحمایت قــرار میدهد .خدا نکند من کاری را در حوزه
آیینی انجام دهم که انگیزهام رادیو و تلویزیون باشــد .تا
امروز هدفم این نبوده اثری بسازم که رسانه ملی پخش کند
و در حوزهای کار میکنم که به آن اعتقاد راسخ دارم.
در طول ســالهای گذشــته دو مجموعه در مــورد امام
زمان(عج) تولید کــردم و خدا میداند که بر مبنای اعتقاد
قلبی و وظیفه ،این کار را انجام دادم نه برای مطرحشــدن
در رســانهها و فضای مجازی .من معتقدم که در این مسیر
تا حــدودی میتوانم زکات هنرم را بپردازم و اعتقاد به این
موضوع نیز در بســیاری از موارد کمکحال من وزندگیام
بــوده و میتوانم بگویم که اگر پویــا بیاتی در هر نقطهای
ایســتاده نتیجه توجه اهلبیت و حضرت زهرا(س) است.
تعارفی در این زمینه ندارم و با خودم رودربایستی ندارم و
بهراحتی در مورد آن سخن میگویم.
برخالف اکثر دوســتانی که معتقدند پرداختن به موسیقی
مذهبی موجب ریزش مخاطب میشــود من با تمام وجود
و تمامقد میایســتم و میگویم کــه میخواهم در عرصه
موسیقی اثر مذهبی تولید کنم.
در نظر دارم که در آینده نزدیک آلبومی با هشــت قطعه
خاص امام رضا(ع) تولید کنم همانطور که دو مجموعه نیز
در گذشته در مورد امام زمان(عج) و مجموعهای در خصوص
عاشــورا تولید کردم و میدانم که مردم گوش میدهند.
جوانان اعتقادی دارند که اگر در اثری رنگ و بوی صداقت را
یافت قطع ًا پذیرفته میشود و امیدوارم این صداقت در آثار
من نیز وجود داشته باشد.
در برخی مــوارد بهاندازهای رنگ و لعاب به اثری میدهند،
آن را در بوق و کرنا کرده و به مخاطب تحمیل میکنند که
ممکن است گوش داده شود اما ارجوقربی را که باید ندارد.
امیدوارم اگر کسی که در حوزه موسیقی مذهبی کار میکند
بر اساس خواســته و اعتقاد قلبی خود به سمت این مسیر
برود نه بر مبنای سفارشات؛ هرچند اگر سفارشی هم باشد
سعادتی بوده که نصیب آن فرد شده است.
بازهم تأکید میکنم که هیچوقت انگیزهای برای تولید اثر
مذهبی جهت دیده شــدن در رسانه ملی نداشته ،ندارم و
نخواهم داشت .هرچند بارها نیز پیشنهاد تولید اثر شده اما
خودم را در این مسیر قرار ندادهام چراکه تشعشعات منفی
آن از تأثیرات مثبتش کمتر است.
اکباتان :اولین ترانهای که سرودید و اولین اثر موسیقی را که
تولید کردید ،در یاد دارید؟
اولین ترانهای که سرودم در مورد امام رضا(ع) بود و اولین
حضورم در عرصه موسیقی ،عاشقانهای به نام خاطرخواه بود
که در آنزمان اثر معروفی بود و شنیده شد.
اکباتان :در طول چند ســال اخیر چه تعداد آلبوم منتشر
کردهاید؟
در این ســالها چند مجموعه از من به نامهای کشتی نوح،

دور از تو سالها ،ششگوشه ،شناسنامه جعلی ،دیوونهها،
مادون سبز و یک اســتکان لبخند منتشر شده اما آلبوم
"بگوسیب" تنها آلبوم رسمی من است.
اکباتان :بهترین اثر شما از دیدگاه خودتان کدام است؟
من بیشــتر آثارم را دوســت دارم و نمیتوانم بگویم که
کدامیک بهتر است چون اگر به این باور نمیرسیدم که این
اثر بهترین اســت آن را اجرا نمیکردم .هرچند نمیخواهم
از این جمله کلیشهای که کارهایم را مثل بچههایم دوست
دارم به کار ببرم اما غیرازاین هم نیست و معتقدم اگر کسی
به دنبال کاری است که انجام دهد باید به نتیجه ایدهآل در
مورد کارش برسد و بعد آن را به نتیجه برساند .برای من تمام
آثارم بهترین هستند و امیدوارم برای مردم نیز اینچنین
باشد.
اکباتان :تنها برای آثار خود ترانه میسرایید یا سفارش دیگر
خوانندگان را نیز میپذیرید؟
برخی دوستان ســفارش ترانه میدهند و اگر فرصت باشد
حتم ًا برای آنها نیز ترانه میسرایم اما برای آثاری که تولید
میکنم از ترانههای خودم اســتفاده میکنم چون تصورم
بر این اســت که خودم از عهده بیان احساسات ترانهای که
دارم ،بهتر برمیآیم چراکه مؤلف آن هستم و با تمام زوایای
احساســی کار ارتباط برقرار میکنم .بر اساس ترانهای که
ســرودم میدانم که باید چه رویهای را در پیش بگیرم .در
اغلب موارد هم چون آهنگســازی را خودم انجام میدهم
میدانم که کدام بخش از ترانههایم با کدام بخش از موسیقی
هماهنگ اســت .ســعی میکنم ترانههایم را برای خودم
بنویسم و در بعضی موارد هم برای دیگر دوستانی که گاهی
سفارشات خود را مطرح میکنند.
اکباتان :سختگیری شــما در انتخاب ترانهها ،تأثیری در
افزایش تعداد طرفدارانتان داشته است یا خیر؟
در این خصوص باید بگویم که "یکعمر میتوان ســخن از
زلف یار گفت ،در بند آن مباش که مضمون نمانده است".
اکباتان :به نظر شما محتوای ترانهها در موسیقی پاپ در چه
سطحی از کیفیت و تأثیرگذاری قرار دارد؟
برخی در انتخاب مضمــون بهاندازهای درگیر چرخه تکرار
شدهاند که آثارشان شبیه به هم هستند و از دیگر محتواها
کپی کرده و کار میکنند.
مشکلی که در سالهای گذشته در موسیقی دیده میشد
محتوای تکراری و ضعیف ترانهها بود هرچند در سالهای
اخیر تحوالتی ایجاد شــده ،محتواها بهتر شده و انتخاب
محتوا و آثار نیز قابلتحملتر هستند .امیدوارم سطح توقع
مخاطب از ترانه باالتر برود.
مردم و مخاطبان موســیقی بهخوبــی درک میکنند .در
طول سالهای اخیر موسیقی به سمت سبک رپ رفته بود
که اغلب محتوای مبتذل ،خیلی پوچ ،تک الیه و ســطحی
داشت و بهکل موسیقی را قبضه کرده بود و میتوان آن را
به پچپچ درگوشی ساده و بیربط تشبیه کرد ،اما با فاصله
گرفتن جریان موسیقی از فضای رپ ،اوضاع ترانه در کشور
بسیار بهتر شده و میتوان از نوع ترانههایی که مردم گوش
میکنند به این نتیجه رسید.
اکباتان :چگونه یک ترانه میتواند در مخاطب اثرگذار باشد؟
به نظر من اولین کاری که باید برای ساخت موسیقی اثرگذار

انجام داد داشتن نگاه متفاوت است .وقتی نگاه و زاویه دید
متفاوت باشد جلبتوجه خواهد کرد اما بهشرطی که تفاوت
بهاندازهای نباشد که بهقولمعروف توی ذوق بزند.
داشتن نگاه متفاوت و درعینحال پختگی مضمون و تفکر
و صرف کردن زمان برای تولید محتوای خوب باعث شنیده
شدن کار و محبوبیت آن میشود.
وقتی برای تولید یک اثر وقت نمیگذاریم ،خودمان بهعنوان
اولیــن نقاد اثرمان را نقد نمیکنیم و به پایه و اســاس اثر
چندان توجه و دقتی نداریــم میوه آن درخت یا ضعیف و
نحیف است و یا فاسد شده و ارزش خوردن ندارد.
اکباتان :در زمانهای که تعداد قابلتوجهی از افراد به سمت
خوانندگی میروند ،چگونه یــک خواننده میتواند مطرح
شود؟
متأسفانه یا خوشــبختانه راه خوانندگی برای همهکسانی
که حتی میخواهند خود را بیازمایند ،باز اســت و این فضا
بهشدت از سوی فضای مجازی و سایتهای اینترنتی حمایت
میشود لذا افرادی حتی با دستگاههای خانگی کار خود را
ضبط و پخش میکنند و بهراحتی در فضای مجازی منتشر
میشود.
به همین دلیل افرادی به دنبال این هستند که اثری تولید
کنند و به فاصله زمانی کوتاه ،اثرشان غوغا کند .در برخی
مــوارد نیز از اطرافیان خود و یا افرادی که به دنبال تجارت
و بیزینس هستند و توجهی به عاقبت کسی که آمده خود
را محک بزند ندارند ،مشــاورههای اشتباه میگیرند .این
اتفاقاتی است که موسیقی با آن دستوپنجه نرم میکند.
بسیار سخت است که در موسیقی بتوان موفق بود و در بین
مردم محبوب شد .اینکه آهنگهای تو شنیده شود و آثارت
به موبایل مردم راه پیدا کند و قابلشــنیدن باشد پروسه
پیچیده و هنرمندانهای را میطلبد اگر کســی میخواهد
خواننده موفقی باشد باید صبر و حوصله زیادی داشته باشد.
تالش و صبوری نتیجه خوبی را دارد و هنر آنها نتیجهبخش
خواهد بود بهشرط اینکه این هنر در ذات آنها وجود داشته
باشد.
کسی که میخواهد در این عرصه موفق شود نباید این انتظار
را داشته باشد که در ابتدای کار شناخته شود مگر اینکه در
موسیقی نابغه باشد و شانس نیز او را همراهی کند.
اکباتان :حضور چند ســاله شما در همدان تأثیری در رشد
موسیقی و ترانهسرایی شما داشته است؟
من در همدان دوســتان خوبی در عرصه ادبیات داشتهام.
شاعرانی که در ســطح باالیی قرار دارند و تبادلنظر بین
ما زیاد بود هرچند در حال حاضر کمرنگ شــده اما همین
تبادلنظر در عرصه ادبیات به من کمک کرده است .همدان
در حــوزه ادبیات و از لحاظ دارا بــودن ادبا و عرفا جایگاه
ویژهای داشته است.
اکباتان :فضای موســیقی در همــدان را چگونه ارزیابی
میکنید؟
آشــنایی چندانی در خصوص فضای موسیقی در همدان
ندارم اما در چند ســال اخیر اتفاق چندانی در موســیقی
همدان را شاهد نبودیم و خواننده و هنرمندی از این استان
در چند سال اخیر مطرح نشده است .میتوانم بگویم شاید
هنرمندان اهل موســیقی یا در همدان کار نمیکنند و یا
کمرنگ ظاهر شدند.
اکباتان :در مورد آخرین آلبوم خود «آدمه و نفسش» توضیح
دهید.
آلبوم آدمه و نفسش مجموعهای کام ً
ال عاشقانه با  16قطعه
است و بهزودی زود منتشــر میشود .امیدوارم سرنوشت
خوبی را در پیش رو داشته باشد.
اکباتان :بهعنوان سخن پایانی ،کدامیک از ترانههای خود را
برای سخن گفتن با مخاطبان ماهنامه "اکباتان" و طرفداران
خود انتخاب میکنید؟
من ترانه "برای تو" را برای طرفدارانم سرودهام و این بخش
از ترانه را به آنها تقدیم میکنم :الهی که صدات همیشه تو
گوشم باشه ،تب عشق تو تا ابد تو آغوشم باشه ،الهی که ازت
غم نگیره احساستو ،میخونم با همین صدای خسته واسه تو.

فرکانسهایی که پویا بیاتی را آزار میدهد:

No 5 May-June 2016

شماره  5خرداد 1395

مداحی
افتخــار
خواننده پاپ

رم
گ
اپ
ی
ا
ک
ب
ن
ورت ن سی
ت
.
..
از سایتهای پربازدید سینمایی رســاند .خبر ،گفتوگو ،گزارش ،عکس و گزارشهای تصویری و
یادداشتهای اختصاصی «سینمافا» آرامآرام جای خود را بین اهالی رسانه ،منتقدان و نویسندگان
سینما و مخاطبان پیگیر اخبار سینمایی باز کرد .با اینکه علی وزینی مدتها بود که از بیماری کبد
رنــج میبرد ،اما ذرهای از تالشهای خود فروگذار نبود .او همچنان برنامههای خود را برای فعالیت
بیشتر پی میگرفت ،اما متاسفانه تحمل مقاومت در برابر بیماری خود که از چند سال پیش ،روزهای
گاه سختی برایش میســاخت را تاب نیاورد و در  12اردیبهشتماه گذشته در سن  27سالگی در
بیمارستانی در شــیراز جان به جانآفرین تسلیم کرد .خبر تلخ و جانکاه درگذشت این خبرنگار
جوان ،پویا و خوشنام ،موجی از غم و اندوه را بین اهالی رسانه و سینما ،مسئوالن حوزه فرهنگ و
هنر کشور و استان همدان ایجاد کرد.
فرزاد سپهر -روزنامه نگار

نشسته ای کنار حافظیه

سر فرو برده ای در خویش
به چه فکر می کنی!
می دانم
شیراز را

با بوی بهار نارنجش دوست
داری!

اردی بهشت هم که باشد

دیگر همه چیز معرکه است!
هی پسر

پس چرا غمگینی!
نفسی عمیق بکش

و به آسمان نگاه کن

زمین ارزش دلتنگی ندارد
فردا صبح با هم

کله پاچه می زنیم
گور پدر دنیا

نهار هم دیزی با دوغ
فراوان

و شب کوبیده می خوریم

بعد فالوده شیرازی مهمان
توییم

فقط بخند

دلم برای خنده هایت تنگ
شده

رفیق شب های تنهاییم!

راستی کالهت را کجا جا
گذاشتی!

مهرداد حمزه -روزنامه نگار
دوشنبه  20اردی بهشت 1395
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گرامی بدارد.
شاید به رسم زمانه و از روی دوری و دوستی
آدمها ،نشناسیم و نشناسند علی وزینی را که
روزها قلم به دست گرفت و نوشت برایشان و
از دریچه دوربین عکسهایی را ثبت کرد در
آلبوم خاطراتشان.
جمعی از هنرمندان که بیشتر از ما طعم رفاقت
را با خبرنگار جوان همدانی چشیدهاند ،او را در
دل نوشتههای خود ترسیم کردند و میتوان از
کلماتی که در لحظات سخت ناباوری نگاشته
شده به لحظههای خوبی که روزگار با خبرنگار
سفرکرده داشــته ،پی برد و حسرت را که با
از دســت دادن این جوان 27ساله بر دلها
نشست.
تعداد زیادی از اهالی رســانه و هنرمندان در
پیامهایی جداگانه ،درگذشــت این هنرمند
را تســلیت گفتند اما عدهای نیز در صفحات
رســمی خود در اینستاگرام ،احساس خود از
این اتفاق ناگوار را با مردم به اشتراک گذاشتند
که متن دلنوشته تعدادی از آنها پیش روی
خواننــدگان و مخاطبان ماهنامه اکباتان قرار
میگیرد:
احسان کرمی مجری رادیو و تلویزیون که در
آخرین دوره این جشنواره اجرای مراسم را بر
عهده داشت برای علی وزینی نوشت« :آهای
علی وزینی یادته؟ گفتی آقای کرمی یه نگاه
میدین؟ برگشتم باال رو نگاه کردم دیدم تویی.
مثل همیشه خوشحال شدم برات دست تکون
دادم و این شــد آخرین عکسی که تو از من
گرفتی .حاال چند ماه از این عکس میگذره و
تو نیستی.
دوازده اردیبهشت برای همیشه رفتی ...شوخی
شوخی  ...جدی جدی بیمار بودی .رفتی شیراز
برای پیوند کبد  ...نشد  ...تقدیر بیستوهفت
سالگی تو را از ما گرفت ...تو خیلی خوب بودی
 ...خیلی پسر  ...روحت شاد».
آزاده نامداری«:يــه جوري يه پرده اشــك
جلوي چشممو گرفته كه درست نمیبینم چي
مینویسم،اشكم بند نمياد،همه ميدونن چقدر
باهم دوست بوديم بهت میگفتم وزيني آنالين.

تو همه خبراي خوش و بد زندگيمو كه اينور و
اونور چاپ ميشــد اول ازهمه بهم ميدادي،
علي وزيني تو ديشب از رستوران شیراز عکس
گذاشتي چرا به فكرم نرسيد دوباره براي پيوند
رفتي شــيراز ،يعني دريغ از يه خداحافظي
،كاش يه كم ديگه ميموندي چندتا خبرخوب
برات داشتم وزيني آنالين ،رفيق من! خداحافظ
حجتاهلل ایوبی رئیس سازمان سینمایی هم
در پیام خود آورده اســت :درگذشت هنرمند
جوان و فعال سینما و رسانه جناب آقای علي
وزيني را که تمام عمر کوتاه ،اما پربارش را ،در
اعتالی هنر ایران اسالمی گذراند ،به خانواده
محترمشــان  ،هنرمندان و اهالی رســانه و
مردم هنردوست استان همدان تسلیت عرض
مینمایم.
مارال فرجاد هم ناباوری خود از درگذشت علی
وزینی را اینگونه ابراز کرده اســت :وای علی
جان باورم نمیشه ...همین چندماه پیش بود تو
جشنواره فیلم فجر دیدمت .چقدر بامعرفت و
مهربون بودی .چقدر آقا و مؤدب .نمی تونم باور
کنم علی وزینی عزیز خبرنگار و مدیر سایت
سینمافا فوت شدن .چقدر حالم بده .اشکام بند
نمیاد.
«علی وزینی خبرنگار و سردبیر سینمافا عزیز
از بین ما رفت ،خوشاخالق ،محبوب و حرفهای.
روحت شاد تسلیت به جامعه هنری و خانواده
محترم ».آناهیتا نعمتی
نعیمه نظام دوســت نیز در غم از دست رفتن
خبرنگار حوزه سینما نوشت :مرگ پایان کبوتر
نیست .متأسفانه علی وزینی عزیز ،خبرنگار،
عکاس ،منتقد و مدیرسایت سینمافا به دلیل
بیماری کبدی به دیار باقی ســفر کرد ،علی
وزینی یک انســان عزیز و مهربون و گل بود،
ایشــون پس از مدتها تحمل بیماری برای
پیوند کبد به شیراز رفته بودند که این اتفاق
بد افتاد ،واقع ًا شــوکه شدم ،خبر رو تا اینستا
دیدم ،بالفاصله زنگ زدم به شــمارههایی که
ازش داشتم و متأسفانه حقیقت داشت.روحت
شــاد عزیز مهربون ،تسلیت میگم به خانواده
محترمشون و جامعه خبری.

برای علی وزینی که همیشه
هست و خواهد بود!
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اکباتان« -خبرترین خبــر روزگار بی خبری
است ،خوشا آنکه مرگ کسی را خبر نخواهد
کرد»؛ اما چند روزی میگــذرد از آن لحظه
که خبر درگذشت یکی از خبرنگاران جوان و
بااخالق همدانی در فضای مجازی منتشر شد و
این خبر در شهر و بین هنرمندان سینما و تئاتر
پیچید و جمع زیادی از اهالی رسانه و سینما را
در غم از دست دادن جوانی 27ساله فرو برد.
جوان هنرمند همدانی پس از ســالها تحمل
درد در  12اردیبهشت در برابر بیماری کبد تاب
نیاورد و آرام و بیصدا پرکشید همانطور که
در روزهای حیاتش نیز آرام و بیصدا و بدون
ادعا در عرصه خبر هنرنمایی میکرد.
پسر متین و آرام عرصه پرتالطم خبر با هزاران
امید و آرزو و ایدههای نو سال  95را آغاز کرده
و تمام توانش را برای مقابله با درد به کار گرفته
بود اما مرگ از او سبقت گرفت و آرزوهای او را
با خود به آغوش خاک برد .خودش بهتر میداند
که شاید آخرین شبی که از کنار آرامگاه حافظ
شیرازی می گذشت فال فردای او را بر آرامش
همیشگینوشتند.
خبرنگاری که همیشه بیهیچ هیاهو ،حاشیه و
ادعایی در دنیای خبر و هنر قدم برمیداشت
بازهم بیصدا و بدون اینکه کسی خبردار شود
دست در دست مرگ داد و با رفتن خود،
قلم را به دســت دیگران سپرد تا با
غم و اندوه یکی از خبرهای تلخ را
رقم بزنند و بنویسند«:خبرنگار
جوان حوزه سینما درگذشت»
در آغازین روزها و ماههای
ســال نو ،علی وزینی از
خدایش نفسی بیدردسر،
بــی حســرت و بابرکت
خواسته بود و
شاید در
ا نتظا ر

روزهایی به ســر میبرد که بــوی گلهای
اردیبهشــتی را با تمام وجود نفس بکشد اما
با گذشــت  12روز از اردیبهشت به آرامشی
ابدی رسید و از دنیای هنر به قطعه هنرمندان
پا گذاشت؛ شاید امروز بیدردسر نفس را در
سینه حبس کرده است.
دلجویی از دنیارفتگان عادت ما زمینیهاست
و کســی صدای پای دیگری را نمیشنود اما
آخرین قدم یک انســان روی زمین و پرواز
او به سوی آســمان خبری است که سروصدا
میکند و احساســات آدمهای دور و نزدیک
را برمیانگیزد.همانطور که با شــنیدن خبر
درگذشت جوان هنرمند همدانی ،بهیکباره نام
او بر سر زبانها افتاد و اینبار حتی کسانی که
همیشه از دور برایش دست تکان میدادند و یا
بیتفاوت از کنارش عبور میکردند ،بیشتر او
را شناختند .عدهای هم در این میان در بهت و
ناباوری فرورفتند و بیشتر از همه جای خالی او
را احساس کردند.
افراد زیادی هم بودند که به رسم ادب و از روی
حسرت و یا برای ادای دین پس از پر کشیدن
علی وزینی به ســمت خدا ،قلم بر دســت
گرفتند و برایش نوشــتند و»اکباتان» نیز بر
خود وظیفه دانست که هرچند دیر اما بهپاس
زحمات این خبرنگار ارزشــمند
که بیشــتر از همیشه در روزهای
جشــنواره تئاتر و فیلم کودک
و نوجوان حضــورش را در
جمع خبرنگاران همدانی
احساس میکردیم ،یادی از
یکی از اعضای این خانواده
کند ،نام او را در شناســنامه
خود ثبت کرده و با کلماتی
که شاید نتواند
حق را ادا
کنــد ،
یا د ش
را

در فـراق یار

علی وزینی کار خبرنگاری را با نشریه گلآقا شروع کرد .نوشتن برای روزنامه هگمتانه در ستون طنز
«گلجوان» و صفحه فرهنگی روزنامه سپهرغرب را در ادامه کار خبری خود انتخاب کرد .در سالهای
میزبانی همدان در جشنواره بینالمللی فیلم و تئاتر کودک و نوجوان وزینی خبرنگار اطالعرسانی
و روزنگار جشنوار ه بود .او در ادامه با روزنامه همشهری همدان بهعنوان خبرنگار فرهنگی همکاری
کرد .همکاری با شبک ه دو صداوسیما در تهیه و ارسال گزارشها ،دبیرکانون فیلم و عکس دانشگاه
آزاد همدان ازجمله دیگر فعالیتهــای این خبرنگار پویا و جوان بود .وزینی عالوه بر فعالیتهای
رسانهای ،نقش پررنگی در برگزاری جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و جشنواره
بینالمللی تئاتر کودک در همدان داشــت .همراهی او در برگزاری و اطالعرسانی جشنواره فیلم
فجر نیز مثالزدنی بود .راه انداختن ســایت «سینمافا» را شاید بتوان به عنوان یکی از مهمترین
هدفهای «علی وزینی» مطرح کرد .تالش او و همکارانش ،این سایت را در سالهای اخیر به یکی
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هرچه در ســالهای اخیر فوتبال همدان پســرفت داشــته و تیمهای اســتان یکی پس از دیگری به دسته
پایینتر سقوط کردند رشد و پیشرفت داوری همدان چشمگیر بوده است.
پیــام حیــدری و بیژن حیــدری به عنــوان داور و مهدی الوندی بــه عنوان کمــک داور نمایندگان
داوری اســتان همــدان در این فصل از مســابقات لیــگ برتر بوده اند و به اذعان کارشناســان و
اهــل فن قضاوت های خوبــی در لیگ برتر  95 -94فوتبال باشــگاههای ایران از خود به نمایش
گذاشتند.
در ایــن میان پیام حیدری با  30ســال ســن عالوه بر آن کــه جوانترین داور بین المللــی فوتبال ایران
اســت به عنوان جوانترین عضو گروه داوری تاریخ شــهرآورد نیز در هشــتاد و یکمین بازی اســتقالل و
پرسپولیس حضور داشت تا افتخار دیگری در دفتر ورزش و داوری همدان ثبت کند؛ با این حال طبق
رسم و عادت همیشگی مسووالن استان که نسبت به مفاخر همدان در هر عرصه بی توجهند ،این افتخار
ورزش همدان نیز مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته اســت؛ تا جایی که قصد دارد اســتان همدان
را ترک کند.
در حالی که مســووالن ارشــد در استانها و شــهرهای دیگر همه امکانات خود را برای حمایت و پشتیبانی
از افراد مطرح و شــناخته شــده خود در عرصه های مختلف بسیج میکنند این داور بین المللی و تحصیل
کرده همدانی مجبور اســت به تنهایی بار مشــکالت موجود را بر دوش بکشــد؛ با این حال به قدری در
لیگ امســال عالی قضاوت کرد که همه کارشناســان را به ظهور داوری با کالس جهانی در فوتبال ایران
امیدوار کرد.
پیام حیدری در گفت و گو با اکباتان از وضعیت خود ،قضاوتهایی که امسال برعهده داشت ،اهدافش در
عرصه داوری و همچنین بی مهریهای مسووالن استان می گوید.

ســوت

اکباتان :چه شد که وارد عرصه داوری شدید؟
در ســال  78داوری را به صورت اتفاقی شروع کردم .یک مسابقه
فوتبال را در مدرســه قضاوت کردم که مــورد توجه قرار گرفت.
آقایــان امامی و یثربی من را تشــویق کردنــد که در کالسهای
داوری شرکت کنم .در کالسهای هیاتثبت نام کردم و در سال
 79مدرک درجه سه ،در سال  82مدرک درجه دو و در سال 84
مدرک درجه یک را اخذ کردم .در ســال  2015هم به عنوان داور
بین المللی وارد لیست فیفا شدم.
اکباتان :از قضاوتهای مهمی که در این سالها بر عهده
داشتید بگویید؟
قضاوتهای رسمیام از مســابقات لیگ دسته اول باشگاههای
کشــور آغاز شــد .در ســال اول  8بازی را در این لیگ سوت
زدم .در مســابقات قهرمانی زیر  14سال آســیا که به میزبانی
همدان برگزار شــد یکی از داوران این مســابقات بودم که از
بین  64داور مورد نظر  AFCبرای قضاوت در این مســابقات
معتبر انتخاب شــدم .در حال حاضر هم که در لیگ برتر سوت
میزنم .امســال به افتخار بزرگی دست یافتم واز سوی کمیته
داوران به عنوان داور چهارم هشــتاد و یکمین شهرآورد تهران
برگزیده شــدم .در ســال  2016نیز  7مســابقه بین المللی را
قضاوت کردم و در آخر اردیبهشــت ماه نیــز برای قضاوت به
ملبورن استرالیا میروم.
اکباتان :سخت ترین بازی که تا به حال برعهده داشتید
کدام مسابقه بوده است؟ آیا تا به حال قضاوتی هم داشتهاید
که در آن دچار اشتباه شده باشید؟
بازی تیمهای تراکتورســازی تبریز و پدیده مشهد در لیگ برتر سال
گذشته و همچنین بازی دو تیم پرسپولیس و پیکان در جام حذفی از
سختترین بازیهایی بوده که تاکنون قضاوت کردم .در مورد اشتباه
در قضــاوت هم باید بگویم تا به حال چندین بازی پیش آمده که در
تصمیمگیری دچار اشتباه شده باشم .اشتباه در داوری به شدت مرا
ناراحت میکند اما با دلگرمی دوستان و پیشکسوتان دوباره به شرایط
عادی باز میگردم.
اکباتان :به فوتبال کدام کشــور عالقه دارید و طرفدار
کدام تیم باشگاهی خارجی هستید؟
من فوتبال باشــگاهی اسپانیا را دنبال میکنم و طرفدار تیم بارسلونا
هستم .در سطح ملی هم فقط تیم ملی ایران.

جوانتری

ن داور
شهرآورد ا

اکباتــان :بزرگترین آرزوی شــما در عرصه داوری
چیست؟
من هدفی را در داوری برای خودم ترســیم کردم تا سبب پیشرفتم
شــود.آرزو و هدف بزرگ من در داوری قضاوت در جام جهانی است.
همه تالشم را به کار میگیرم تا به این مهم دست یابم .بیشک برای
جام جهانی روســیه این امر محقق نمیشــود اما همه سعی خود را
میکنم تا یکی از داوران جام جهانی قطر باشم.
اکباتان :آیا از داوران خارجی و یا داخلی کســی را به
عنوان الگوی خود انتخاب کردهاید؟
قضاوت بیشتر داوران را چه در داخل و چه در خارج از کشور دنبال
میکنم و در هر مسابقه نکات مثبت داور را به ذهن میسپارم و سعی
میکنم در مسابقاتی که خودم پیش رو دارم از آن استفاده کنم؛ با این
حال از داور خاصی الگو برداری نمیکنم
اکباتان :به نظر خودتان شما داور بهتری هستید یا برادرتان
بیژن؟ آیا در مسائل داوری با یکدیگر مشورت میکنید؟
من و بیژن قابل مقایسه نیستیم .ما یک روحیم در دو کالبد .هیچگاه
برای پیشــرفت یکدیگر کم نمیگذاریم .شــاید در مواردی در بحث
داوری با هم اختالف نظر داشته باشیم اما همواره حامی هم هستیم.
اکباتان :سطح داوری ایران را چطور ارزیابی میکنید؟ به
نظر شما داوری ایران از فوتبال کشور جلوتر است یا عقبتر؟
ســطح داوری کشور باالتر از فوتبال ایران است .آقای فنایی کمک
داور کشــورمان در فینال جام جهانی حضور داشــت .علیرضا فغانی
فینال جام باشــگاههای جهان را ســوت زده است؛ دو رویداد مهم و
بزرگی که تیمی از فوتبال ایران تا به حال حضور در آن سطح را تجربه
نکرده است .از نظر امکانات و توجه ،داوران با فوتبالیستها در فوتبال
کشور قابل مقایسه نیستند .یک داور فوتبال در ایران همه امکانات را
باید خودش تهیه کند .ما حتی کفش و لباسمان را خودمان تامین
میکنیم  .ما با عشق داوری میکنیم و حتی برای خودم پیش آمده
که با کامیون به شهری رفتم و قضاوت کردم.در حالی که فوتبالیستها
بهتریــن امکانات را در اختیار دارند و برای ســفر به کمتر از هواپیما
رضایت نمیهند؛ من با این شرایط به سختی توانستم به درجه بین
المللی برسم و شاید اگر از من حمایت میشد شرایطم بهتر از امروز
بود .از سوی دیگر درحال حاضر همه داوران ایرانی دارای تحصیالت
عالیه هستند و همین مسئله از لحاظ اخالقی نیز داوران را در سطح
باالیی قرار داده است.
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اکباتان :آیا مدیران ارشد اســتان ،مسووالن ورزش
همدان و هیات فوتبال حمایت الزم را از شما به عمل میآورند؟
از ســوی مسووالن اســتان وعدههایی برای حمایت از من داده شد
که تا کنون عملی نشــده است 13 .ماه از عمر من با رفت و آمد بین
دســتگاهها و نهادها برای اشتغال گذشت ،اما نتیجهای حاصل نشد.
آقای اســتاندار دســتور داده بودند که در یکی از ادارات مشغول به
کار شوم ،اما در این مسیر ســنگ اندازی صورت گرفت و نتیجهای
حاصل نشد .من جوانترین داور بین المللی ایران و جوانترین داوری
بودم که در دربی حضور داشــتم و برای رسیدن به این جایگاه تالش
بسیاری کردم ،اما این تالشها از دید مدیران مغفول مانده است .مگر
چند نفر در استان همدان در سطح بین المللی مطرح بودند و افتخار
آفرینی کردند؟ در شهرها و استانهای دیگر برای داوران خود شرایط
مناســبی را فراهم کرده اند .بیشتر آنها در ارگانهای مختلفی مانند
شهرداری استخدام شدهاند تا هم خدمت رسانی ورزشی به این ارگان
کنند و هم به عنوان الگویی برای جوانان از وضعیت مناسبی برخوردار
باشند تا جوانان آن شهر نیز بدانند اگر در مسیر موفقیت گام بردارند
مورد حمایت مسووالن قرار میگیرند.
اکباتان :مسووالن هیات فوتبال همدان چطور؟ آیا این
هیات از داوران خود حمایت میکند و امکانات مناسب را در
اختیارشان میگذارد؟
در سال  2009به خاطر بیتوجهیها و کم لطفیهای صورت گرفته
قصد داشــتم از داوری خداحافظی کنم ،اما آقای صوفی رئیس وقت
هیات از من حمایت کردند و اجازه این کار را ندادند؛ با این حال بعد
از آن دیگر هیچ حمایتی از هیات فوتبال همدان ندیدم .من و برادرم
باید روزی  4ساعت تمرین کنیم ،اما هیات حتی زمین چمن را هم از
ما دریغ میکنند .اگر هیات دو و میدانی پیست خود را در اختیار ما
نمیگذاشت االن هم باید مثل گذشته برای تمرین در جاده همدان تا
اسدآباد میدویدیم .در طول این سالها که هر روز در استادیوم قدس
در مقابل دفتر هیات فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان همدان تمرین
میکنیم به غیر از آقای بوجاریان،دبیر هیات ،یک نفر به ما سر نزده
است تا از ما سوال کند مشکلی ندارید؟ یا اصال حالتان خوب است؟
روزی هم که در لیست داوران بین المللی فوتبال قرار گرفتم به غیر
از دبیر هیات فوتبال که محبت کردند و با یک دسته گل به منزل ما
آمدند هیچ یک از مسووالن استان به من تبریک نگفت.
اکباتان :به غیر از داوری منبع درآمد دیگری دارید؟
من کارشــناس ارشد شــیمی هســتم و به عنوان دبیر در مدرسه
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دارالفنــون همدان تدریس میکردم ،اما به خاطــر عالقه به داوری،
تدریس و ادامه تحصیل را رها کردم؛ با این حال خدا را شکر مشکل
مالی ندارم و اگر این ســخنان را مطرح کردم به خاطر نیاز به کار یا
پول نبود ،بلکه بحث ،نیاز به توجه و قدردانی از زحمات یک فرد است.
بارها دوستانم به من پیشنهاد کردند حاال که در همدان قدر زحمات
تو را نمیدانند به شهر دیگری برو.
حتــی برخی دوســتان داورم در شــهرهای دیگــر که مورد
حمایت مســووالن خود هســتند بــه من پیشــنهاد کردند به
شــهر آنها بروم و قول کار و شــرایط مناســب دادند ،اما من
به خاطر عالقهای که به اســتان خــود دارم از این کار پرهیز
کردم .دوســت دارم همه تجاربم را در اختیار جوانان همدانی
بگذارم .در دوران خدمتم در ســپاه همــدان تمام توانم را به
کار گرفتم و به عنوان مســوول فرهنگی و تربیتی سعی کردم
ســربازان را به ورزش جذب کنم .ســپاه تمام امکانات خود را
در اختیار ما قرار داد تا ســربازان را سمت ورزش بیاوریم؛ اما
از مدیران اســتان کســی این اقدامات را نمیخواهد .در طول
دوران داوری خود تنها کســی که در اســتان همدان از من و
برادرم تقدیر کــرد آقای مهدی الوندی کمــک داور همدانی
حاضــر در لیگ برتر و رئیس هیات فوتبال بهار بود ؛ به همین
دلیل به رفتن از همدان فکر میکنم.
اکباتــان :یعنی میخواهید به شــهر دیگری بروید و
زندگی و داوری خود را در شهر دیگری ادامه دهید؟
باید بگویم در همدان نه نمک خوردم نه نمکدان شکســتم؛ با این
حال میخواســتم همه تجربیات خود را به جوانان همدانی انتقال
دهم و به نام همدان هم در مســابقات شــرکت کنــم ؛ اما با این
بیمهریها و بیتوجهیها به احتمال زیاد دیگر در همدان نخواهم
ماند و به اسم شهر دیگری در مسابقات قضاوت خواهم کرد .اینجا
نقطه پایان است و به احتمال زیاد از همدان خواهم رفت.
و حرف آخر؟
از زحمات خانواهام که همیشــه پشــتیبان و حامی من بودند تشکر
میکنم .پدر و مادرم به خاطر من زحمات زیادی متحمل شــدند و
همواره قدردانشان خواهم بود .همچنین از آقای عباس صوفی رئیس
سابق هیات فوتبال همدان ،آقای مهدی بوجاریان ،دبیر فعلی هیات
فوتبــال و آقای الوندی ،کمک داور خوب کشــورمان و رئیس هیات
فوتبال شهرستان بهار که از معدود افرادی در همدان بودند که از من
حمایت کردند ،تشکر میکنم.

مدیرکل گمرک استان همدان:

ارتقاء  6پلهای
گمـرک همدان
بین گمرکات کشور
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لزوم حمایت واقعی از تولیدکنندگان

خشوعی با بیان اینکه امروز نیاز به حضور فیزیکی فعاالن اقتصادی
در گمرک برای انجام امور گمرکی نیست ،گفت :با راهاندازی سامانه
جامــع امور گمرکی همه فعاالن اقتصــادی از منزل و یا محل کار
میتوانند این امور را انجام دهند.
با این وجود چند سیســتم رایانه مجهز به اینترنت در محل گمرک
استان نیز مستقر شده است تا در صورت نیاز افراد بتوانند با راهنمایی
کارشناسان گمرک روند ترخیص کاالی خود را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر لزوم حمایت واقعی از تولیدکنندگان گفت :حمایت
کالمی در جلسات و نشستها دردی را از تولیدکنندگان دوا نمیکند
و نباید شــرایط به گونه ای باشــد که صادرکننده نمونه استان ،از
صادرات محصول خود وحشــت داشته باشد و به جای تشویق وی،
باری به دوش صادرکننده اضافه شود.

حمایت از صادارت استان

مدیرکل گمرک استان همدان با قددرانی از زحمات همه مسئوالن
برای افزایش رونق اقتصاد اســتان ،با بیان اینکه من حامی صادرات
استان هســتم گفت :در حوزه حمایت از صادرکنندگان ورود کرده
و موارد مورد نیاز را به رســانهها تذکر میدهم همچنین برای رفع
مشکالت احتمالی در سازمانهای دیگر که مرتبط با صادرات است،
وارد کار خواهم شد.
وی افزود :ما حامی صادرکنندهها هستیم و برای رفع موانع صادرات
و شناخت ظرفیتهای استان به دیگر استانها به سهم خودمان تالش
میکنیم و هر تالش و اقدامی که گمرک بتواند برای رونق صادرات و
تولید در استان انجام دهد از آن دریغ نخواهیم کرد.
خشــوعی دریافت مجوزها را از دیگر اقدامات مهم گمرک اســتان
همدان عنوان کرد و گفت :با توجه به افزایش کشت زعفران در استان
پیگیر مجوز صادرات زعفران هســتیم زیرا زعفران کاالیی صادراتی
است که در کشورهای خارجی بازار خوبی دارد.

پیگیری واردات خودرو و انجام پروازهای تجاری

وی از برنامهریــزی برای واردات خــودرو و پیگیری انجام پروازهای
تجاری خبر داد و تصریــح کرد :با توجه به تحریمها واردات خودرو
نداشتیم اما آمادگی برای این موضوع وجود دارد همچنین پیگیری
برای پرواز تجاری در دستورکار است زیرا یکی از مهمترین نیازهای
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واحدهای تولیدی در استان تأمین مواد اولیه است که با برقراری پرواز
تجاری این روند تسریع خواهد یافت.
این مقام مســوول با بیان اینکه آمار صادرات در پایان سال دو برابر
میشود ،گفت :درآمد سال گذشته گمرک استان  40درصد افزایش
داشته و امسال به  100درصد میرسد.
مدیرکل گمرک اســتان همــدان حمایت مســئوالن از گمرک را
خواستار شد و گفت :زمانیکه صادرکنندهای وارد استان میشود باید
با محوطهای در شان گمرک همدان مواجه شود در حالیکه شرایط
فعلی قابل قبول نیست.

آمادگی گمرک برای انجام بهینه امور صادراتی

وی از آمادگی کامل گمرک همدان و مالیر برای رونق گرفتن هر چه
بیشتر صادرات در استان خبر داد و گفت :تمام تالش گمرک استان
برای کاهش زمان انجام امور گمرکی است.
مدیرکل گمرک اســتان همدان بیان میکند :یکــی از مهمترین
اقدامات انجام شــده در حوزه گمرک استان استقرار باجه بانک ملی
در محل گمرک اســت تا انجام فرآیندهای بانکی سرعت بیشتری
به خود بگیرد.

افزایش واردات  568درصدی مواد اولیه تولید

خشوعی گفت :طی فرودین ماه ســال جاری ارزش دالری واردات
انواع مواد اولیه کارخانههای تولیدی اســتان  568درصد نسبت به
مدت مشابه سال گذشــته افزایش داشته که نشان از رونق گرفتن
دوباره واحدهای تولیدی اســتان همدان دارد و بیشتر این کاالها از
کشــورهایی چون امارات متحده عربی ،هند ،بلژیک ،چین ،ایتالیا و
ترکیه بوده است.
مدیرکل گمرک استان همدان اضافه کرد :در فرودینماه سال جاری
گمرک استان همدان توانست رتبه خود را بین گمرکات کشور از 42
به  36ارتقا دهد و این روند با توجه به اقدامات انجام شده ادامه دارد
به طوری که امیدواریم با توجه به گشــایشهایی که در عرصه بین
المللی شده است ،با فعالیت بیشتر فعاالن اقتصادی شاهد ارتقا بیشتر
جایگاه گمرک همدان نیز باشیم.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد که اســتفاده از نیروهــای جوان و
مشــاورههای اهالی فن ،نیروهای بومی و متخصص را برای به ثمر
نشاندن پروژههای مختلف گمرکی و ایجاد بسترهای الزم در پیشبرد
امور بسیار مهم و تأثیرگذار است.
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«جمال خشــوعی» مدیرکل گمرک اســتان همــدان در گفتگو با
خبرنگار اکباتان در حاشــیه نمایشــگاه تخصصی اقتصاد و سرمایه
با بیان اینکه عملکرد حوزه گمرک اســتان همدان در سال  94در
این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد ،گفت :استاندار ،معاونان وی و
دیگر مسئوالن در بازدید از نمایشگاه از اقدامات انجام شده در حوزه
گمرک استان همدان ابراز رضایت نموده و رهنمودهایی را برای بهبود
وضعیت فعلی ارائه کردند.
وی با اشاره به اینکه اقالم صادراتی گمرک استان همدان در سال 93
حدود  25قلم بود ،تصریح کرد :تعداد اقالم صادراتی در ســال  94با
وجود مشکالت مربوط به تحریم کشور افزایش یافت و با وجود همه
مشــکالت و موانع وضعیت گمرک استان همدان از نظر آمار و ارقام
حفظ شد و این در حالیست که از نظر ارزش دالری و ارقام وزنی در
گمرکات بزرگ کاهش صادرات وجود داشته است.
مدیرکل گمرک استان همدان افزود :با توجه به اقدامات انجام شده
در گمرک اســتان همدان از کاهش صادرات استان جلوگیری شده
است .وی از ورود صادرکنندگان جدید در عرصه صادرات استان خبر
داد و گفت :صادرکنندههای نویی که بازار مناســبی در کشورهای
اطراف ازجمله ترکمنســتان ،افغانســتان و عمان داشتند به جمع
صادرکنندگان استان پیوستند.
مدیرکل گمرک استان همدان توضیحاتی در مورد افزایش صادرات
در کشــور عراق ارائه کرد و گفت :یکی از افتخارات گمرک اســتان
همدان این بود که سال گذشته حدود  40نفر صادرکننده به لیست
صادرکنندههای استان اضافه شدند.
وی با تشریح اقدامات انجام شده برای افزایش تعداد صادرکنندگان
استان همدان افزود :بازدیدهای مختلفی از کارخانجات و انجمنهای
مختلف اســتان انجام شــد و با برگزاری نشستهای مختلف برای
تشویق آنان به صادرات و معرفی نفرات برای دریافت کارت بازرگانی
اقدام شد.
خشــوعی آموزش راهکارهای صادرات به صادرکنندگان جدید را از
دیگر اقدامات گمرک استان عنوان کرد و گفت :آموزشهای مورد نیاز
در خصوص سامانه جامع گمرکی در سه مرحله به فعاالن اقتصادی
ارائه شده اســت در حالیکه موضوع آموزش به کارتداران جدید از
وظایف ذاتی مجموعه گمرک استان نبوده است.
وی گفت :متولی صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی اســتان است
امــا به دلیل اهمیت توجــه به موضوع صادرات و لــزوم حمایت از
صادرکنندگان و دلســوزی خاص نســبت به این موضوع برای ارائه

آموزشــهای الزم تالش شده است به طوریکه سامانه جامع گمرکی
استان پابه پای سایر گمرکات بزرگ کشور پیش میرود.
این مدیر بومی در پاســخ به سؤالی در خصوص نمایشگاه و تحقق
شعار اقتصاد مقاومتی گفت :نمایشگاه تخصصی و همایش اقتصاد و
سرمایه یکی از نمایشگاههای خوب استان بود که عملکرد ادارههای
اقتصادی ،بانکها و در آن بیمه در آن به نمایش گذاشته شد.
وی با اشاره به ارسال تعداد یک هزار پیامک دعوت به تجار ،فعاالن
اقتصادی ،مســئوالن اســتان و نمایندگان برای بازدید از نمایشگاه
اقتصاد و سرمایه پیشــنهاد کرد که برنامهریزیهای دقیقتری برای
برخورداری حضور بیشتر بازدیدکنندگان بیشتر در نظر گرفته شود.
خشوعی یادآور شد که شــرایط تحریمها باعث وقفه در بازار کشور
شده بود که انتظار میرود بعد از برجام گرهها به تدریج گشوده شود.
وی با تأکید بر افزایش صادارت فرش در استان همدان گفت :فرش
دستباف همدان در سالهای گذشته از صادرات عمده گمرک همدان
بود که به دلیل تحریمها صادرات آن متوقف شده بود اما با تالشهای
انجام شــده ،در هفته گذشــته دو محموله صادرات فرش دستباف
وجود داشته است.
مدیرکل گمرک استان همدان با بیان اینکه صادرات استان به دلیل
شرایط تحریم ،بیشتر مربوط به کشورهای اطراف بوده است ،اظهار
داشت :هماکنون بازار مربوط به صادارت به کشورهای اطراف وجود
دارد و انتظار میرود امسال این وضعیت بهبود یابد.
وی بــا ابراز گلهمندی از برخــی بیتوجهیها به ظرفیتهای باالی
گمرک استان افزود :توانمندیهای گمرک استان همدان در مراسمها
و اجالسهای اقتصادی ناشــناخته مانده اســت در حالیکه یکی از
عوامل موثر در رونق اقتصادی اســتان ،موضوع صادرات و یا واردات
گمرک است.
خشوعی در پاســخ به سؤالی در خصوص برگزاری همایش سرمایه
گذاری در اســتان همدان و تأثیرگذاری این برنامه در حوزه گمرک
استان گفت :طبق شنیدهها تعدادی سرمایهگذاری خارجی در استان
انجام شــده و در مراحل پایانی کار قرار دارد و در صورت حمایت و
راهاندازی و ورود به مرحله صادرات در حوزه گمرک نیز وارد میشود.
وی با اشاره به کاهش زمان ترخیص کاال به عنوان یکی از مهمترین
مطالبات فعاالن اقتصادی است ،تصریح کرد :کاهش زمان ترخیص
کاال بــه ویژه در حوزه واردات مواد اولیــه تولید و صادر کردن مواد
غذایی از اهمیت به سزایی برخوردار است و به همین دلیل است که
گمرک در اسرع وقت این اقدامات را انجام میدهد.
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صادرات و واردات

جایگاه گمرک همدان در آخرین رتبهبندی که
در فرودین ماه سال جاری انجام شده است با
ارتقا  6پلهای از مقام  42کشور به رتبه  36ارتقا
یافته است که این روند را باید نشانه خوبی برای
رونق فعالیتهای اقتصادی در استان ،گرهگشای
مشکالت اشتغال ،تولید و صادرات ،تأثیرگذاری
بر بازارهای بین المللی و تحقق اقتصاد مقاومتی
دانست .اهمیت صادرات در تولید ثروت و ایجاد
اشتغال ،موضوعی انکارناپذیر است و مجموعه
گمرک استان همدان با آگاهی از نقش صادرات
پایدار در اقتصاد استان برای تحقق این موضوع
تالش میکند .به منظور آشنایی هر چه بیشتر
با اقدامات مجموعه گمرک استان همدان و بهانه
ارزشمند سال "اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل"
دیدگاههای مدیرکل گمرک اســتان همدان را
جویا شدیم.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با اشاره به افزایش 44
درصدی بارش های امســال نسبت به بلند مدت گفت :طبق آخرین
آمار ایستگاه های مبنای این شرکت که در ارتفاعات مستقر است در
ســالجاری  438میلی متر بارندگی در این استان به ثبت رسید در
حالیکه در مدت زمان مشــابه سال گذشته این میزان بارندگی 291
میلی متر بود.
مهندس مرتضی عزالدین افزود :با این میزان بارندگی سد سرابی و سد
کالن سر ریز شده و پیش بینی می شود که سد اکباتان نیز در نیمه
اول اردیبهشت ماه سر ریز شود.

بوده و  13دشت استان نیز در وضعیت ممنوعه و یکی از دشت های
استان در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار دارند.
مهندس عزالدین عنوان کرد :منابع تجدید پذیر آبی کشــور از هفت
هزار مورد به هزار و  500منبع رسیده است و این نشان از ورود کشور
ما به مرحله تنش آبی است.
وی ادامه داد :هم اکنون  90درصد آب در اســتان همدان در بخش
کشاورزی ،هفت درصد در بخش آشــامیدنی و مابقی برای صنعت
اســتفاده می شــود در حالیکــه در نرم جهانی هفــت درصد برای
آشــامیدن 70 ،درصد برای صنعت و مابقی برای بخش کشــاورزی

وی تصریــح کرد :با این وجود در مصرف همچنان باید صرفه جویی
کرد چرا که تجربه نشان داده است استان همدان به دنبال یک سال
پر بارش یک ســال خشک و کم آب را تجربه می کند ،همانطور که
در هشت سال گذشته این میزان بارش در استان اتفاق نیفتاده بود.
مهندس عزالدین اضافه کرد :همچنان تاکید ما در استان برای حفظ
منابع آبی موجود صرفه جویی مردمی اســت ،چرا که در سال های
گذشته مانند سال  92اگر این همراهی مردمی نبود نمی توانستیم
آن کم آبی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
وی با بیان اینکه استان همدان یک استان نیمه خشک است گفت:
میزان تبخیر آب در این استان  67درصد است و منابع تجدید پذیر
استان نیز محدود هستند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همدان ادامه داد :در استان
سه حوزه آبریز اصلی وجود دارد و حجم آب رودخانه های استان 530
میلیون متر مکعب بوده و ساالنه  250متر مکعب با کسری مخزن در
استان مواجه هستیم.
وی اضافه کرد :دشــت های این استان با ساالنه یک متر افت مواجه

استفاده می شود.

اجرای طرح تعادل بخشی در دولت تدبیر
و امید می تواند منابع آبی را زنده کند
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان ادامه داد :در دولت
یازدهم بر روی حفظ منابع زیر زمینی توجه خوبی شــده است و در
دو ســال گذشته  15شورای عالی آب با حضور رئیس جمهوری و یا
معاون اول برگزار شده است.
مهندس عزالدین ادامه داد :دولت اجرای طرح تعادل بخشــی را در
دســتور کار خود قرار دارد که به دنبال آن در یک دوره  25ساله می
توان آبخوان ها را به حالت اول خود برگرداند

قوانین در حوزه آب بازدارنده نیست

مدیر عامل شــرکت آب منطقه اســتان همــدان در بخش دیگری
از ســخنانش ادامه داد :آب از زمان آغاز زندگی بشــریت از اهمیت

ویژهای برخوردار است همانگونه که سد سازی کار جدیدی نیست و
گذشتگان نیز آن را انجام می دادند.
مهندس عزالدین عنوان کرد :برخی انتظــار دارند با حوزه آب همه
کارها از جمله صنعت ،کشاورزی و حتی اهداف سیاسی خود را جامه
عمل بپوشــانند اما زمانی که قرار است برای آن اهمیتی قائل باشند
هیچ یک پیشگام نمی شوند.
وی ادامه داد :در ســال های گذشته چقدر روی صرفه جویی بنزین
کار شد و برنامه های متعددی برای آن پیاده و ساعت ها در مجلس
بر روی آن بحث شد در حالیکه ارزش بنزین هیچ وقت با آب دومین
عنصر حیات بخش برابر نیست.
این مقام مســئول اضافه کرد :هنوز درک نکــرده ایم که بی آبی
میتواند مهاجرت به دنبال داشته باشد و حاشیه نشینی را ترویج
دهد.
وی بــا بیان اینکه قانون بازدارنده ای در حوزه آب وجود ندارد اضافه
کرد :سرانه مصرف در کشور ما  100لیتر بیشتر از کشورهای توسعه
یافته است.
مهندس عزالدیــن اظهار کرد :هم اکنون حوزه کشــاورزی 90
درصــد آب را با خود می بلعد و اشــتغالی که ایجاد کرده اســت
تنها  16درصد اســت و این حوزه یک ریال بابت آب بها پرداخت
نکرده و تا زمانی که کشاورزی چاهش پر آب باشد کاری به مراکز
دولتی ندارد.
وی ادامه داد :هرگاه وزارت نیرو به دنبال ایجاد قانون در حوزه آب بود
با برخورد مواجه شــد ،پس نمی توان بیشتر از این نیز انتظار داشت
چرا که وزارت نیرو به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند بلکه
باید در سطح کالن این قانونگذاری انجام شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه استان همدان با بیان اینکه در حوزه آب
دنبال درآمد نیستیم عنوان کرد :نگرانی ما آینده آبخوان ها و نسلی
است که گرفتار بی برنامگی و افراط ما خواهند شد.
وی افزود :هم اکنون  120هزار نفر در ســکونت گاههای غیر رسمی
استان ســکونت دارند که همه این افراد نیز مهاجران از روستاهایی
هستند که بی آبی آبادانی را از آنها گرفته است.
مهندس عزالدین افزود :این آب را باید پاسداشــت و پاسداشــت آن
نیز تنها با حفظ قوانین محقق خواهد شد و تا زمانی که این قوانین
وجود نداشته باشد ،مردم نیازی به صرفه جویی ندانسته و آب را بی
ارزش می دانند.
وی ادامه داد :برخی از مردم در برابر اینکه درســت مصرف کنید به
این جمله بسنده می کنند که پولش را پرداخت می کنیم! علت آن
نیز ارزان بودن آب اســت؛ هم اکنون آبیاری باغچه ها و درختان در
روستاها با آب لوله کشــی به صرفه تر و ارزان تر از خرید یک تانکر
آب است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همدان تصریح کرد :ارزش
آب باال است اما نرخ فروش آن ناچیز است ،این نیز باعث می شود تا
آبی که تولید آن متری ده هزار ریال تمام می شود به پای زمینهای
هندوانه کاری ریخته شده و در آخر این محصوالت بدلیل تولید زیاد
رایگان توزیع شود.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ نماینده ای از مجلس به مشــکل آب
نپرداخته اســت افزود :حتی میزان تورم هــم تاثیری در قیمت آب
نداشته و از سال  83تاکنون قیمت آب ثابت مانده است.

مدیریت آب برای در امان ماندن
از خشکسالیهای احتمالی

نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه همدان نیز در جشن شکرگزاری
سرریز سد اکباتان با بیان اینکه در حفاظت آب و الگوی مصرف باید
خود را موظف بدانیم ،اظهار داشت :باید تدابیری برای مدیریت تبخیر
آب در استان اندیشیده شود .آیت اله غیاثالدین طهمحمدی ادامه داد:
باید دید که در دنیا اقدامی برای مدیریت تبخیر آب انجام شــده که
بتوان از آن الگوبرداری کرد .آیت اله محمدی با بیان اینکه اســتفاده
صحیح از آب موجب افزایش رزق و روزی میشــود ،خاطرنشان کرد:
همین اســتفاده صحیح و افزایش روزی منجر به خودکفایی خواهد
شــد .وی با بیان اینکه باید بتوان با تجدیدبنا و تکمیل ســد میزان
تأمین نیاز آب را افزایش داد ،یادآور شد :میتوان با مدیریت صحیح
از ایجاد مشکالت جلوگیری کرد که در مصرف آب نیز باید مدیریت
خوب را به کار گرفت.

صرفهجویی 10درصدی در کشاورزی
برابر با  10برابر ظرفیت سد اکباتان
استاندار همدان نیز در این مراسم گفت :صرف هجویی 10درصدی در
بخش کشاورزی برابر با 10برابر ظرفیت سد اکباتان است.
محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه ایران یکسوم میانگین بارندگی دنیا
را به خود اختصاص داده اســت ،گفت :این در حالیســت که میزان
تبخیر آب در ایران ســه برابر دنیا اســت به طوریکه میزان بارندگی
در دنیا  700میلیمتر و میزان تبخیر  250میلیمتر و در ایران میزان
بارندگی  250میلیمتر و میزان تبخیر  700تا  800میلیمتر است.
وی همچنین تصریح کرد :در سال  82بیش از  12هزار مترمکعب از
اراضی کشــاورزی استان همدان تحت آبیاری مدرن قرار گرفت و در
دو سال اخیر شاهد این بودیم که اجرای این طرح نیمهکاره رها شده
و دوباره با همت ســازمان جهاد کشاورزی ،آبیاری تحتفشار در 10
هزار و  500هکتار از اراضی اجرایی شد و امید میرود که با تخصیص
اعتبارات ،آبیاری مدرن در استان به  12هزار هکتار افزایش یابد.
وی ادامه داد 48 :درصد از اراضی کشاورزی آبی استان تحت آبیاری
مدرن قرار دارد و اجرای باقیمانده اراضی نیز اقدامی دســتیافتنی
اســت .نیکبخت با بیان اینکه باید نوع کشت نیز در استان به کشت
کــم آب بر تغییر یابد ،گفت :وقتی محصوالت کم آب بر در اســتان
قابلکشت است چرا باید محصوالت پر آب بر تولید شود.

مبادله تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه
بوعلی سینا و شرکت آب منطقهای
در پایان این مراســم در راستای حفاظت و تعادل بخشی منابع آب
زیرزمینی تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه بوعلی سینا و شرکت آب
منطقهای همدان امضا شد .مفاد این این تفاهمنامه در راستای تحقق
سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و در جهت بهره
مندی نظاممند از خرد جمعی و همکاری و ارتباط نزدیکتر دانشگاهها
و موسســات علمی و پژوهشی با فعالیتهای شرکت آبمنطقهای که
زمینــه ارتقاء کمــی و کیفی منابع آبی و تعادل بخشــی منابع آب
زیرزمینی را بدنبال خواهد داشت ،تهیه شده است.
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان با بیان اینکه ســال  94سال بسیار سختی
برای حوزه آبی اســتان بود گفت :در اواخر ســال  95تنها  2.5میلیون متر مکعب به اندازه
مصرف یک ماه مردم در پشــت ســدها ذخیره آبی وجود داشت که خوشبختانه بارندگی های
اخیر تا حدودی توانست ناجی باشد.
مهندس ســید هادی حســینیبیدار ادامه داد :هماکنون آب و فاضالب اســتان همدان 29
شــهر از  9شهرســتان اســتان را زیر پوشــش قرار داده و یک میلیون و  103هزار نفر در
استان از خدمات این شرکت بهرهمند هستند.
وی بــا بیــان اینکه  66درصد جمعیت اســتان از خدمات فاضالب برخوردار هســتند افزود:
امیدواریم با برنامهریزیهای جدید برنامه های نوینی در راســتای تاکید مقام معظم رهبری
بر اقتصاد مقاومتی در حوزه آب عملی شود.
وی انتقال پساب فاضالب به حوزه صنعت را یکی از این برنامههای نوین عنوان کرد و ادامه
داد 60 :دســتگاه کنترلگر فشار در اســتان نصب شده است که این دستگاه ها با توجه به
پیک مصرف میتوانند فشار آب را کنترل کنند.
مهندس حســینیبیدار افزود :آب یک ســرمایه کالن ملی اســت و مدیریت آن از مهمترین
نمودهای عمل به اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه سال  94سال سختی برای حوزه آب استان بود عنوان کرد :سال گذشته به
یکباره در شهرستانهایی مانند کبودراهنگ ،اسدآباد و تویسرکان  50درصد منابع آبی و در
صالح آباد  60درصد منابع آبی را از دست دادیم.
مهندس حســینیبیدار فرهنگســازی را الزمه حل مشــکالت این حوزه عنوان کرد و گفت:
نصب شیرهای کاهنده مصرف ،تبیین اهمیت آب به نسلهای آینده و تاکید جامعه روحانیت
بر کاهش مصرف در سخنرانیها میتواند این هدف را محقق کند.
سیدهادی حسینیبیدار با بیان اینکه تحقق «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل» در زمینه آب
از اهمیت باالیی برخوردار اســت ،اظهار کرد :با وجود بارندگیهای مطلوبی که در ســال آبی
جاری صورت گرفت ،اما همچنان باید تالش خود را برای دستیابی اهداف شرکت آبفا و تحقق
شعار سال به کار گرفت.
وی تصریح کرد :اقتصاد مقاومتی اولویت نخســت کشــور و مورد تأکیــد مقام معظم رهبری
است که در هر عرصهای به ویژه آب که مسئله کنونی کشور است ،باید تحقق یابد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان وضعیت کنونی آب اســتان را مناســب
ارزیابــی کــرد و گفــت :برخــی فکر میکننــد بارندگی امســال خوب بــود اما بــا توجه به
خشکسالی رخ داده در سالهای اخیر این میزان بارندگی نیز نمیتواند تبعات خشکسالی
ن کند.
را جبرا 
وی اضافه کرد :در ســال گذشته اقدامات زیادی به منظور کاهش مصرف آب صورت گرفت
که نتایج آن در کاهش مصرف در سطح استان مشهود بود.
حســینیبیدار با تأکید بر اینکه امســال نیز چون همیشه شهروندان باید کاهش مصرف آب
را ســرلوحه کارهای خــود قرار دهند ،افزود :با توجه به اینکه امســال زمســتان آبی خوبی
نداشتیم و منابع آبی کمتری در اختیار است ،مصرف آب باید مدیریت شده باشد.
وی بیان کرد :آب یک کاالی ارزشمند و حیاتی است که تنها متعلق به ما نیست و باید با کمک
مردم مدیریت شود و فرهنگ استفاده بهینه از آن مد نظر باشد.

بحران سال 94را تنها با هماهنگی و همدلی پشت سر گذاشتیم
 35درصد شبکه انتقال آب همدان
فرسوده است

در  11سال گذشته تنها سه سال میانگین
بارش استان از بلند مدت بیشتر بود

مدیر دفتر بحران شــرکت آب و فاضالب استان همدان نیز با
بیان اینکــه باوجود بارش های مناســب اســتان همچنان
دســتخوش بروز پدیده خشکســالی هیدروژئولوژی میباشد
گفت :تبعات بلند مدت خشکســالی چندین ســاله بر آبهای
زیرزمینی که بیشترین ســهم منابع آب آشامیدنی استان را
دارند ادامه دارد.
مهندس مرتضی جعفری تصریح کرد :اثرات خشکســالی در
ســنوات مختلف ماندگار است چرا که  11سال گذشته فقط
سه سال میانگین بارش استان از بلند مدت بیشتر بوده است.
وی ادامه داد :از ســال  88تا  91کاهش بارندگی در اســتان

مهنــدس حمیدرضا نیکــداد معاون بهرهبرداري شــرکت
آبفاي اســتان همدان اعالم کــرد که به منظــور تکميل
اقدامات مديريت هوشــمند فشــار شــبکه توزيع آب شهر
همدان و در راســتاي مديريت بهينه بهره برداري از منابع
آب،کاهش هدر رفت واقعي آب و بر اساس مصوبات کميته
بحران آب شــهر همدان ،تعداد  3دستگاه کنترل گر فشار
شکن در ارديبهشــتماه سال جاري در شهر همدان نصب
و به بهره برداري رسيد.
الزم به ذکر اســت اين مهــم با توجه بــه پيگير يهاي
مســتمر مديريــت و کارکنان امــور آبفاي شهرســتان
همدان و کارشناســان حوزه معاونت بهره برداري انجام
شده است.

شماره  5خرداد 1395

تکمیل تصفیه خانه فاضالب در گرو
 300میلیارد ریال اعتبار است

نصب  3دستگاه کنترل گر فشار شکن
در شهر همدان

مدیر روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان نیز
افــزود :از آنجایی که فرهنگ اصالح الگوی مصرف در برگیرنده
همه ی ابعاد و زوایای زندگی انســان مثل وقــت ،آب ،برق ،و
انرژی می شــود ،اطالع رسانی شفاف و تبلیغات صحیح یکی از
راهکارهای روابط عمومی برای ترویج و فرهنگ سازی در راستای
اصالح الگوی مصرف است.
مهندس حمید عزیزیمتواضع تصریح کرد :رســانههای ارتباط
جمعــی میتواند با معرفی الگوهای صحیح مصرف در جامعه و
کاهش و اصالح موارد کمک کنند.
وی با اشــاره به محدودیت های اجتماعی موجود در حوزه آب
ادامه داد :در برخی مواقع محدودیتهای اجتماعی نیز در حوزه
آب تاثیر گذار بوده و این نشانگر نیاز به هزینه و سرمایه گذاری
بیشتر در این حوزه است.
مهندس عزیزی بــا بیان اینکه امروز زنــگ خطرهای به صدا
درآمده در حوزه آب تا حدودی توانســته است مردم را حساس
کند تصریح کرد :با بارشهای اخیر میبینیم که مردم مدام در
حال پیگیری وضعیت ســد و ذخایر آبی استان هستند که این
جای خوشحالی دارد.
وی عنوان کرد :شــبکههای مجازی ظرفیت خوبی برای انتقال
مفاهیم در حوزه فرهنگسازی و اصالح الگوی مصرف هستند.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان همدان اضافه
کرد :با وجود تمام مشــکالت در این حوزه رسانه ملی هنوز در
حد انتظار نتوانســته در این موضوع ورود کرده و با زبانی ساده
مشکالت حوزه آب را به مخاطبان انتقال دهد.
وی با بیان اینکه امروزه حوزه آب به محلی برای وعده و وعیدهای
برخی سیاستمداران تبدیل شده است افزود :نمونه آن نامزدهای
انتخاباتی هســتند که در این حوزه شعارهای مختلفی سر می
دهند که برخی حتی قابلیت اجرا هم ندارند.
عزیزی خاطرنشــان کرد :در حوزه ی اصــاح الگوی مصرف و
ترویج فرهنگ مصرف بهینه ما مشــتاقانه دست تمام صاحبان
قلم و اندیشه و هنرمندان به ویژه هنرمندان همدانی را به گرمی
میفشــاریم و برای تولید محصوالت فرهنگــی و هنری فاخر
هرگونه حمایتهای معنوی و مالی را انجام خواهیم داد.
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مدیر دفتر منابع بدون درآمد شــرکت آب و فاضالب استان
همدان با بیان اینکه میزان هدر رفت آب استان  24.8درصد
است گفت :میانیگن هدر رفت (پرت) آب در کشور  26درصد
است که ما نسبت به میانگین وضعیت بهتری داریم.
مهندس هادی جعفــری اضافه کرد :مدیریت مصرف ،اصالح
شبکه فرســوده و نشت یابی می تواند موجب کاهش مصرف
شود.
وی ادامه داد :هماکنون  35درصد شــبکه های انتقال آب
اســتان دارای قدمت باالی  25سال و فرسوده هستند که
ایــن میزان  350کیلومتر از کل شــبکه انتقال را شــامل
میشود.
مدیر دفتر منابع بدون درآمد شــرکت آب و فاضالب استان
بیان کرد :اصالح هر یک کیلومتر شــبکه نیازمند یک هزار و
 700میلیارد ریال اعتبار است.
وی اضافه کرد :ســال گذشــته تنهــا  12.6کیلومتر اصالح
شــبکه در اســتان انجام شده اســت در حالی که سال های
قبل این رقم به  70کیلومتر میرسید و علت این کاهش نیز
محدودیت در اعتبارات است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان همدان
نیز عنوان کرد :برای ساخت بخش لجن تصفیه خانه فاضالب
شهر همدان زیر ساخت الزم انجام شده است و برای تکمیل
نهایی این طرح  300میلیارد ریال اعتبار الزم است.
مهندس علــی بختیاریفر اضافه کرد :از تصفیهخانه فاضالب
همــدان هنــوز صد درصــد رونمایی نشــده به ایــن دلیل
نتوانســتهایم کیفیت الزم را فراهم کنیم اما درخواســت این
پساب برای بخشهای مختلف فشار مضاعفی وارد کرده است
چرا که ما از پیمانکار میخواهیم مطالبهای که باید در مرحله
نهایی داشته باشیم را هم اینک تحویل دهد.
وی تصریــح کــرد :تصفیهخانــه فاضــاب همــدان یکی
از مدرنتریــن تصفیهخانههــای کشــور اســت و مطابق
اســتانداردها بوده و حتی میتوان گفت کــه کیفیت آب
آشامیدنی را دارد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان همدان
افزود :میتوان این فاضالب تصفیه شده را به منابع زیرزمینی
تزریق کرد چرا که طبق اســتاندارد زیستمحیطی بی او تی
این آب باید  50باشــد تا بتــوان آن را در محیط رها کرد اما
در طرح فاضــاب همدان این آب با بــی او تی پنج قابلیت
آزادســازی و اســتفاده برای نیروگاه و یا بخش کشاورزی را
دارد.

وجود داشــته است و افزایش بارندگی امسال نیز برای استان
ترسالی است.
وی بیان کرد :هماکنون  68درصد آب آشــامیدنی استان از
طریق منابع زیر زمینی تامین می شــود به غیر از همدان که
بخش زیادی از آب آشــامیدنی خود را از طریق سد اکباتان
تامین میکند.
مدیر دفتر بحران شرکت آب و فاضالب استان همدان تصریح
کرد :آبفا اســتان در راســتای مدیریت مصرف آب اقدامات
خوبی انجام داده اســت که نصب  61فشارشکن از جمله این
اقدامات است.
وی بــا بیان اینکه با توجه به محــدود بودن اعتبارات باید
این اعتبارات را به صــورت هدفمند هزینهکرد افزود :یکی
از محورهــای اجرای اقتصاد مقاومتی اصالح الگوی مصرف
است.
مهندس جعفری ادامه داد :با بارندگیهای اخیر تاکنون دبی
چاه ها افزایش محسوســی نداشــته اســت و امکان برخورد
مجدد با تنش آبی در سال آبی آینده وجود دارد.
عنوان کرد :میزان اعتبار برای اصالح شــبکه های فرســوده
استان یک هزار و  310میلیارد ریال است.

مدیریت بحران آب در گرو فرهنگسازی
صحیح است
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کانال تلگرام:
وب سایت :

https://Telegram.me/ekbataan
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صاحب امتیاز و مدیرمســئول  ..................................علی ثقفی
سردبیر .................................................................فرشته اکبری
مدیر اجرایی ......................................................اشکان یوسفی
مدیر بازرگانی ..................................................... :معصومه علیزاده
مدیر هنری .........................................................جالل محمدکریمی

عکاسان:

غالمرضا زنگنه ،عبدالرحمن رافتی
امین بصیری پارسا ،عرفان کبیری عدل

همکاران این شماره:

آرش یوسفی ،محمدحسامی ،جواد همدانی ،میثم ناصرنژاد
فرزاد سپهر ،شکوفه رنجبر ،مهرداد حمزه
زهرا محمودی ،میالد ثقفی
چاپ :امید نشر ایرانیـــــان

شمــــــارگان15000 :نسخه

مطالب منتشــره در این ماهنامه صرفا دیدگاه ها
و نقطه نظرات افراد حقیقی و حقوقی اســت
و الزاما مورد تایید اکباتان نمی باشــد.

همدان ،ابتدای خیابان سعیدیه
برج تجاری سعیدیه ،طبقه ششم ،واحد 614
تلفن / 38311155-6 :فکس38311177 :
امور تبلیغات و بازرگانی09183114900 :

در ماه رمضان

از افطار تا سحر میزبان شما هستیم
در

ی
ب
ص
پذریا ی هب ورت وهف باز

