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همدان
خالی می شود!

آن چنــان بغض فروخــورده و حرف رفتن از 
برخی به گوش می رســد که لحظه ای با خود 
فکر می کنــم همدان در حال خالی شــدن 

است.
پا گذاشــتن در دنیای رسانه و نشستن پای 
درد دل بعضی آدم های این شهر، حرف هایی 
را به گوش آدمی می رساند که بر شیرینی ها 
ســرپوش می گذارد و طعمــی از تلخی را در 

ذهن به یادگار می گذارد.
اگر بــرگ برگ این دفتــر را ورق بزنید، در 
طول عمر شش ماه »اکباتان« کم نشنیده ایم 
جمله ای با مضمون بی توجهی را که گریبانگیر 
هنرمندان، ورزشکاران و اهالی فرهنگ و ادب 
این شهر شده است. پا به دنیای نخبگان که 
می گذاری یکــی در میان آهی می کشــند، 
بغضی فرومی خورند و چشمانشــان می گوید 

که فرار از قرار بهتر است.
چــرا هســتند آن هایی که تا نــام همدان را 
می آوری آن قــدر حرف دارند برای گفتن که 
با مکث، دنیایی حرف را باال و پایین می کنند 
تا جمله ای بر زبان شان بنشیند و از دیارشان 
بگوینــد؟! از مهر و محبتی که بزرگ مردان و 
یا نه، اهل مقام در این شــهر طبق معمول از 

آن ها دریغ می کنند.
از همان روز اول بــا هرکدام که حرف زدیم 
با حســرت سخن گفتند و رســم محبت به 
آدم ها در دیگر شــهرها را همچون پتکی بر 

سر مسئوالن همدان کوبیدند.
به راستی اگر اینان که نخبگان اند از بی خیالی 
آقایــان می نالند، پس جوانانــی که دایره وار 
رویاهایشــان را دور می زنند، چــه بگویند؟ 
پس توجهات شامل حال چه کسی می شود؟! 
نکند تفقد و دلجویی شــامل حال آقازادگان 
و مشــمولین پروپاقرص بند »پ« می شود و 

ما خبر نداریم.
بااین وجود بهانه ای هم نمی ماند برای توجیه 
بی تفاوتی آنــان که دم از کدخدامنشــی و 
مهرپروری و توجه به بزرگان و افتخارآفرینان 
می زنند؛ اگر هم بگوییم سرشــان عمیقاً گرم 
دغدغه مردمان شــهر اســت دروغ گفته ایم 
چون صدای ناله و گالیه های مردمان شــهر 
نیز به گوش می رسد اما آرام تر ازآنچه از زبان 
کسانی که به  قید قرعه شانس نصیبمان شده 
و به رسم هنرشــان، به سوژه رسانه ها تبدیل 

شدند.
به راســتی سرشــان کجا گرم است آن هایی 
کــه عکس های یادگاری خود بــا نخبگان را 
به تماشــا می نشــینند و باد غرور بر غب غب 
می نهند و نسخه ای جدید از منیت بر کارنامه 
افتخارات شــان افزوده می شود؟! اینان چنان 
گــرِم لبخندهای عکس هایشــان می شــوند 
کــه ناگهان باید در جلســاتی که خود نوعی 
دســت گرمی و یا ســرگرمی اســت، از آمار 
مهاجرت نامدارانی بشنوند که تنها در صفحه 
اول شناسنامه شــان نامی از همدان به چشم 

می خورد.
تلخ است اما آنچه گفته شد سخنانی بوده که 
بارها شنیده ایم و هر جمله آن، تهدیدی بوده 
که همدان را از خالی شــدن فرزندان خوبش 

می ترساند.
چه کســی می خواهد این ترس را از همدان 
نخبه پرور بگیرد و با بخشــیدن امید به روح 
تالشگرانش که برای اعتالی نام سرزمینشان 
می جنگند، فکر چمدان بســتن را از سرشان 

بیاندازد؟
کاش نرسد روزی که به پشت سر نگاه کنیم 
و یک به یک بشــماریم آن هایی را که به رسم 
بی توجهــی و غفلــت، خود بار سفرشــان را 
بســتیم؛ همان هایی که شــاید مرواریدی از 

گنجینه گران بهای این دیار باشد.

فرشته اکبری

یادداشت سردبیر

  اکباتان: چند سال است که در دوومیدانی 
نابینایان فعالیت می کنیــد و در این مدت به چه 

عناوین و مقام های ملی و فراملی دست یافتید؟
من متولد 1366 هستم. ابتدا ورزش را با گلبال آغاز 
کردم اما به پیشنهاد یکی از مربیانم به دوومیدانی روی 
آوردم. از 17 سالگی در رشته دوومیدانی نابینایان در دوی 
هزار و 500 و پنج هزار متر فعالیت می کنم. در طول 13 
سال حضور در عرصه دوی نیمه استقامت و استقامت 40 
مدال کشــوری و 9 مدال آسیایی و جهانی کسب کردم 
که از مهم ترین آن ها، می توانم به مدال نقره مســابقات 
دوومیدانی بازی های پاراآســیایی اینچئون در مهرماه 
ســال 93 و همچنین مدال برنز دوی هزار و 500 متر 
در مسابقات جهانی کره جنوبی در اردیبهشت ماه سال 
گذشته اشــاره کنم. در اواخر سال 94 هم در مسابقات 
انتخابی امارات موفق به کســب سهمیه پارالمپیک ریو 

شدم.
  اکباتان: از مســابقات قهرمانی آســیا و 
اقیانوسیه در امارات بگویید؛ در چه ماده و در 
و  چه کالسی کسب سهمیه کردید 
برای رسیدن به پاراالمپیک ریو چه 

رقبایی را پشت سر گذاشتید؟
مسابقات دوومیدانی 

نابینایان و کم بینایان قهرمانی آســیا و اقیانوســیه در 
اسفندماه سال گذشــته با حضور 250 ورزشکار از 24 
کشــور قاره آسیا و اقیانوســیه در امارات برگزار شد که 
در مــاده پنج هزار متر کالس تی 11، با ثبت رکورد 16 
دقیقه و 13 ثانیه و 33 صدم ثانیه، بعد از ورزشکار کشور 
چین، از خط پایان عبور کردم و عالوه بر کســب مدال 
نقره، سهمیه پارالمپیک ریو را هم به دست آوردم. چون 
مسابقات امارات جنبه انتخابی المپیک را هم داشت، همه 
ورزشــکاران با تمام قوا در این مســابقات شرکت کرده 
بودند. دراین بین ورزشکار چین که قهرمان پارالمپیک 
2012 بــود و دونده ژاپنی از مهم ترین رقبای من بودند 
که به لطف خدا و دعای خیر همشهریانم توانستم دونده 
ژاپنی را در این مسابقات پشــت سر بگذارم و با دونده 

چینی هم اختالف رکورد بسیار کمی داشتم.
  اکباتان: بر اساس آنچه که در خبرها آمده 
بود برای اعزام به مسابقات انتخابی پاراالمپیک با 
مشکالت مالی مواجه بودید؛ چطور این مشکالت 

مرتفع شد و به مسابقات اعزام شدید؟
ورزش همدان به ویژه در بخش جانبازان و معلولین 
در ســال های اخیر بــا کمبود بودجه و مشــکالت 
مالی دســت وپنجه نرم می کند. اعزام من هم به این 

به خاطر  مشکالت مالی قرار مسابقات 
بود کنسل شود اما 
با تالش و پیگیری 
مدیــرکل ورزش و 
جوانان استان همدان 
این مشــکل مرتفع و 
شرایط اعزام من به این 

مسابقات فراهم شد.
اکباتــان:    
مسابقات پاراالمپیک 
مردادماه  اواسط  از 
می شــود،  آغــاز 
امــا فدراســیون 
و  کم بینایــان 
نابینایــان تصمیم 
گرفته از بین شما و 
عرفان حسینی یک 
نفر را به مســابقات 
پارالمپیک در مــاده 5 هزار 
متر اعزام کند؛ آیا این تصمیم 

اجحاف در حق شما نیست؟
فدراســیون در تصمیمی جدید اعالم کرد 
ورزشکارانی را به مسابقات پارالمپیک اعزام کند 
که در دو ســال اخیر در مسابقات جهانی جزء 
چهار نفر برتر باشند. متاسفانه من در مسابقات 
جهانی در ماده پنج هزار متر به دلیل وزش باد 
70 صدم ثانیه برای قرار گرفتن در بین چهار نفر 
برتر کم آوردم. آقای عرفان حسینی هم نفر پنجم 
جهان شد؛ بنابراین تصمیم گرفتند یک مسابقه 

انتخابی بین من و ایشان برگزار کنند.
  اکباتان: این مسابقه انتخابی در چه 
تاریخی برگزار می شــود و آیا می توانید 
ســهمیه ای را که خودتان به دست آورده 

بودید دوباره پس بگیرید؟

بر اساس تصمیم فدراسیون این مسابقه در تاریخ 23 
تیرماه برگزار می شود. مشکلی برای حضور در این مسابقه 
ندارم و مطمئن هســتم که برنده این مسابقه انتخابی 

خواهم بود.
  اکباتان: از نحوه تمرینات و میزان آمادگی 
خود برای حضور در این مســابقه و همچنین در 
صورت انتخاب برای حضور در مسابقات پارالمپیک 

بگویید.
هرروز صبح و بعدازظهر تمریناتم را به صورت جدی 
و فشرده زیر نظر مهدی محمدی مربی پرتالش و خوبم 
پیگیری می کنم. تمریناتــم را طوری برنامه ریزی کردم 
که به امید خدا تا شروع مسابقات پارالمپیک به آمادگی 
کامل برسم. در تیرماه هم اگر شرایط مالی فراهم شود، 
بــرای پیگیری تمرینات به شــهر بروجن خواهم رفت. 
خوشبختانه با حمایت های آقای منعم، مدیرکل ورزش 
و جوانان استان، مراحل تمرینات خود را به خوبی پشت 

سر می گذارم و فعالً مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
  اکباتــان: در صورت حضور در پاراالمپیک 

قول کسب مدال را در این مسابقات می دهید؟
بازی های پاراالمپیک مهم ترین رویداد ورزش معلوالن 
است و همه ورزشکاران با تمام توان خود در این مسابقات 
شرکت می کنند. مهم ترین رقبای من در این مسابقات، 
دوندگان کشورهای کنیا، کانادا، ترکیه، کلمبیا و چین 
هستند که همگی مقام  جهانی و قاره ای دارند؛ بااین حال 
همه تالشم را خواهم کرد تا یکی از مدال های پاراالمپیک 

را برای کشور و شهرم به ارمغان بیاورم.
  اکباتان: حمید اسالمی با کسب مدال های 
متعدد جهانی و همچنین کسب سهمیه پارالمپیک 
یکی از مفاخر ورزش همدان است؛ آیا مسئوالن 
اســتان به اندازه زحماتی که برای همدان متقبل 

شدید از شما حمایت و قدردانی کرده اند؟
من عالوه بــر ورزش تحصیالت خــود را به صورت 
جدی دنبال کردم و در رشته حقوق، مدرک کارشناسی 
ارشد دارم، اما مسئوالن استان هیچ گونه حمایتی از من 
نمی کنند. در همه استان ها از قهرمانان خود حمایت کرده 
و بهترین شرایط را برای آن ها فراهم می کنند، اما من با 
کسب چندین عنوان جهانی و آسیایی و با داشتن مدرک 
کارشناســی ارشد، شــغلی ندارم و برای تأمین مخارج 
زندگی و هزینه های ورزش قهرمانی با مشکالت زیادی 
روبرو هســتم. بارها برای درخواســت کار به استانداری 
همــدان مراجعه کردم امــا جوابی نگرفتــم. امیدوارم 
مسئوالن استان به قهرمانان خود توجه بیشتری داشته 
باشــند تا آن ها با روحیه بهتر و انگیزه بیشتری به فکر 

افتخارآفرینی برای شهر و استان خود باشند.
  اکباتان: و سخن پایانی؟

از خانواده ام که همیشه پشتیبان و حامی من بودند و 
همچنین آقای منعم، مدیرکل ورزش و جوانان که همواره 
به خوبی از من حمایت کردند و با رایزنی با رئیس کمیته 
ملی المپیک و وزیر ورزش و جوانان، پیگیر وضعیتم برای 
حضور در پاراالمپیک هســتند و همچنین مربی خوبم، 
آقای مهدی محمدی و دونده همراهم، آقای حســین 
صالحی، تشکر می کنم. از مردم خوب همدان هم تقاضا 
می کنم دعای خیر خود را بدرقه راهم کنند تا در مسابقه 
انتخابی سربلند بیرون بیایم و در پارالمپیک ریو پرچم 

ایران عزیز را به اهتزاز درآورم

فاصله شعار تا عمل بسیار است؛

کمبود فرصت های 
مدیریتی برای 

جوانان
خیلی وقت ها و در بسیاری از سخنرانی های 
مسئولین به دفعات شاهد هستیم که صحبت 
از ایجاد فرصت های شــغلی بــرای جوانان، 
اســتفاده از توانمندی ها و ظرفیت های افراد 
جوان در پست های مدیریتی در جایگاه های 
ایجاد فضای مناســب  مختلــف دولتــی و 
برای رشد و ارتقاء ایشــان فراهم شده و این 
موضــوع موردتوجه دولت ها در ادوار مختلف 
می باشــد اما در عمل غیر از معدود مواردی 
که با توصیه های خاص و به سبب نسبت ها، 
روابط یا مسائل جناحی به وقوع می پیوندد و 
یا مــواردی که از روی ناچاری و صرفاً جهت 
استفاده ابزاری جهت استناد بر عملی شدن 
شــعارها صورت می پذیرد، کمتر شاهد توجه 
به جوانان توانمند برای انتصابات مدیریتی در 

سطوح مختلف هستیم.
اســتان همدان هم فــارغ از ایــن موضوع 
بازنشســته در  افــراد  نیســت؛ به کارگیری 
مناصــب مختلف مدیریتی در شــرایطی که 
افراد بســیاری می توانند عهده دار آن سمت 
باشــند، عالوه بر کاهــش انگیــزه در بین 
نیروهای موجود، جا را برای ورود افراد جدید 
و اســتخدام ایشــان باز می کند که درنهایت 
منجر به اشــتغال پایدار، تشــکیل خانواده و 
درنتیجه ارتقاء سطح سالمت، اقتصاد جامعه، 
آرامش روانی جامعه و درنهایت کاهش جرم 

و جنایت در کشور می گردد.
به کارگیری مجدد افراد بازنشسته اتفاقی بود 
که دریکی دو دولت قبــل برخالف روش ها 
و سنت های قبلی به شــدت باب شد و افراد 
زیادی حتی در ســطوح کارشناسی مشمول 
تمدید دوره بازنشستگی یا حتی جذب مجدد 

در دستگاه ها به عنوان قراردادی شدند.
این رویکرد در دولت فعلی و قبلی با شعارهای 
صادره در خصوص توجه به جوانان، اشتغال 
ایشان، هموار شــدن راه های ازدواج و حتی 
توزیع عادالنه ثروت در مغایرت شدید بود که 
اخیراً و با صدور دستورالعمل و بخشنامه هایی 
دولــت بر این موضوع تأکیــد کرده که افراد 
بازنشسته که همچنان به کار اشتغال دارند، 
باید رابطه استخدامی شان با دولت قطع شود 

که این اقدام را به فال نیک می گیریم.
جدای از این موضوع، اســتمرار حضور برخی 
افراد با ســابقه باال )حال یا بازنشسته مجدد 
به کارگیری شــده و یا افراد با سابقه های باال 
و در آســتانه پایان خدمت( در پســت های 
مدیریتــی، عالوه بر ایجاد فضــای رخوت و 
سســتی در مجموعه، نبود خالقیت در کار، 
بی انگیزگــی و روزمرگی های کاری و کندی 
حرکت، منجر به ایجاد بی انگیزگی نزد افراد 
جوان تر نیز خواهد شــد چراکــه در چنین 
وضعیتی هیــچ افقی را برای رشــد و ارتقاء 
خود و همچنیــن نبود فرصــت جهت ابراز 
توانایی های مدیریتی خود نمی توانند متصور 

باشند.
شعار گریزی و عمل به صحبت ها و وعده ها، 
فرهنگی اســت که اگر نهادینه شــود، کمتر 
شــاهد وعده هــای توخالــی و غیرعملی و 
درنهایــت ایجاد ناامیدی و بی اعتمادی مردم 
)در خصوص مبحث جاری جوانان( نسبت به 

دولت مردان خواهیم بود.

علی ثقفی / مدیرمسئول

سرمقاله

گفت وگوی اکباتان با حمید اسالمی دونده نابینای همدان؛

سهمیه پارالمپیک خود را پس می گیرم
با کسب چندین مدال جهانی و آسیایی و با داشتن مدرک کارشناسی ارشد هنوز شغلی ندارم.

وظیفه اصلی دولت و مسئوالن 
ورزش کشور این است که اشتیاق 

به ورزش و روح ورزشکاری و 
ورزش خواهی )ورزش همگانی( را 

در مردم زنده کنند .
)1391/12/21 دیدار پیشکسوتان، مربیان و مدال آوران مسابقات 

جهانی با رهبر معظم انقالب(

فرهنگ از نظر تأثیرش در آینده 
یک ملت و یک کشور، با هیچ 
چیز دیگری قابل مقایسه نیست

)1379/9/19 بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای شورای 

عالی انقالب فرهنگی(

جامعه ورزشــکاران جانباز و معلول همدان تاکنون دو ســهمیه مســابقات 
پارالمپیک 2016 ریو را در رشته های والیبال نشسته بانوان و دوومیدانی آقایان برای 
ورزش استان به ارمغان آورده اند. حمید اسالمی، دونده روشندل دوی هزار و 500 
و 5 هزار متر تیم ملی دوومیدانی نابینایان و کم بینایان ایران، یکی از ورزشکارانی 
است که باوجود مشــکالت مالی و کمبود امکانات در ورزش جانبازان و معلولین 
اســتان با اتکا به همت و تالش خود اسفندماه سال گذشته در مسابقات قهرمانی 
آسیا و اقیانوسیه که جنبه انتخابی پاراالمپیک ریو را هم داشت در دوی 5 هزار متر 
موفق به کسب سهمیه پاراالمپیک برای ورزش همدان شد، اما حاال با تصمیم جدید 
فدراسیون نابینایان و کم بینایان، حضور این دونده همدانی در مسابقات پاراالمپیک 
ریو با اماواگرهایی مواجه شده است. فدراسیون نابینایان و کم بینایان که پیش تر 
اعالم کرده بود ورزشکارانی که توانسته اند سهمیه المپیک را کسب کنند، به صورت 

مستقیم به این مســابقات اعزام خواهند شد، در تصمیمی جدید اعالم کرده که 
دوندگانی می توانند در کاروان اعزامی ایران به مسابقات پاراالمپیک قرار بگیرند که 
در دو سال گذشته جزء 4 نفر برتر جهان باشند؛ بنابراین انتخاب دونده پارالمپیکی 
ایران را در ماده 5 هزار متر در پارالمپیک ریو به برگزاری مســابقه ای انتخابی بین 
حمید اســالمی و عرفان حســینی دیگر دونده نابینای 5 هزار متر کشور منوط 
کرده اند؛ تصمیمی که با واکنش مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان هم مواجه 
شد تا در گفت وگویی اعالم کند اجازه نمی دهیم حق این ورزشکار همدانی پایمال 
شــود. ماهنامه اکباتان در گفت وگویی با حمید اسالمی واکنش او را نسبت به این 
تصمیم جدید فدراسیون، جویا شده و در رابطه با سوابق ورزشی اش، نحوه کسب 
سهمیه پاراالمپیک 2016 و همچنین مشکالتی که در راه ادامه ورزش قهرمانی خود 

دارد، با این دونده مستعد استان هم کالم شده است.
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 اکباتان: از بازی های درخشــان تیم ملی و 
صعود مقتدرانه والیبال ایران به المپیک ریو در 

مسابقات انتخابی ژاپن بگویید.
تیم هــای مطرح و بزرگی در این مســابقات حضور 
داشــتند و همه با آمادگی کامل آمده بودند تا جواز 
حضور در المپیک را کســب کنند. تیم ایران در این 
مســابقات بســیار عالی عمل کرد. همه بچه ها برای 
کســب سهمیه از جان مایه گذاشــتند و همان طور 
که از ابتدا قول داده بودیم، توانســتیم جواز حضور 
در المپیک ریو را بگیریم و مردم ایران را خوشــحال 

کنیم.
 اکباتان: شما پس از مدتی دوری با صالحدید 
لوزانو دوباره به تیم ملی دعوت شــد؛ آیا از 
تمریناتی  و  این مســابقات  در  عملکرد خود 
که پشت سر گذاشــتید راضی هستید و آیا 
در جمع نفــرات اعزامی به المپیک هم حضور 

خواهید داشت؟
مــن همه تالش و توانم را برای موفقیت تیم در این 
مســابقات به کار گرفتم و تمرینات را هم با جدیت 
دنبال کردم. شــاید در این مسابقات به من کم بازی 
رســید، اما هر وقت که به خواست سرمربی تیم به 
داخل زمین رفتم ســعی کردم بهترین عملکرد را از 
خود نشــان دهم. در مورد حضور در تیم اعزامی به 
المپیک هم باید بگویم هنوز نفرات منتخب مشخص 
نیســتند. تعداد بازیکنان در المپیــک از 14 نفر به 
12 نفر کاهش یافته، اما همه تالشــم را می کنم تا 
با حضور پرتالش در تمرینات و همچنین بازی های 
خــوب در لیــگ جهانی، جــز 12 نفــر اعزامی به 

مسابقات المپیک ریو باشم.
 اکباتان: شــما با 3 مربــی مطرح و بزرگ 

والیبال جهان، والسکو، کواچ و لوزانو 
کار کرده اید؛ ســطح فنی 

کدام یک از این 
 3

مربی را باالتر 
دیدید؟

مربیــان چه ازنظر شــخصیت فردی و چــه ازنظر 
اندیشه های  تاکتیکی با یکدیگر متفاوت هستند، اما 
والسکو و لوزانو هر دو از کشور آرژانتین هستند و در 
یــک کالس، دانش مربیگری را فراگرفته اند. ازلحاظ 
ســطح فنی، این دو مربی بســیار نزدیک هستند و 
دستیارشان هم در تیم ملی ایران یعنی آقای سیچلو 
یکی بوده است؛ اما به هرحال اختالف سلیقه در بین 
مربیان امری طبیعی اســت. من در مدت مربی گری 
آقای لوزانو چیزهای زیادی یادگرفتم. ضمن این که 
همــه بچه های تیم ملی هــم از تمرینات و عملکرد 

ایشان رضایت دارند.
 اکباتان: خط خوردن شــما از تیم ملی در 
زمان مربیگری کواچ فنی بود یا مسائل دیگری 

پشت پرده وجود داشت؟
در یکی از اردوها کــه آقای کواچ مرا دعوت کرد به 
دلیل مشکالت شــخصی از ایشان درخواست کردم 
که در این اردو حاضر نباشــم. بعد از حل مشــکلم 
برگشتم، اما گفتند فرد دیگری را به جای شما دعوت 
کرده ایم. از آن به بعد هم، دیگر در زمان کواچ به تیم 
ملی دعوت نشدم، ولی دیگر به گذشته فکر نمی کنم 
و همه تالشم را خواهم کرد تا با حفظ آمادگی خود 

همواره یکی از نفرات دعوت شده به تیم ملی باشم.
 اکباتان: در فصل 94 - 95 لیگ برتر والیبال 

کردید؛  بازی  ارومیه  شهرداری  تیم  برای 
انتخــاب چه بود و  علت این 

آیا فصــل بعد هم 
لباس  با 

این تیم در لیگ برتر حضور خواهید یافت؟
تیم والیبال شــهرداری ارومیــه از تیم های مطرح 
والیبال ایران است که هم امکانات حرفه ای مناسب و 
هم طرفداران زیاد و پرشوری دارد. این تیم در فصل 
گذشــته با جذب چند بازیکن ملی پوش مثل سعید 
معروف، میــالد عبادی پور و پوریا فیاضی، عزمش را 
بــرای قهرمانی در لیگ برتــر جذب کرده بود و من 
نیز چون شــرایط را مســاعد دیدم پیشنهادشان را 
قبول کردم. برای فصل آینده هم با مســئوالن تیم 
شــهرداری ارومیــه صحبت هایی کــرده ام اما هنوز 

چیزی قطعی نشده است.
 اکباتان: آرمین تشــکری یکــی از مفاخر 
ورزش همدان اســت؛ آیا مسئوالن استان به 
نام  و مطرح کردن  افتخارآفرینی ها  این  خاطر 
همدان در عرصه ورزش کشور آن طور که باید 

از شما تجلیل و قدردانی کرده اند؟
متاسفانه مســئوالن اســتان نه تنها برای من، بلکه 
برای ورزشکاران مطرح دیگری مثل میثم مصطفی 
جــوکار، آرزو حکیمــی، حمید اســالمی و حمید 
زورآونــد تاکنون کاری نکرده اند. در مواقع کســب 
پیروزی و موفقیت ورزشــکاران می آیند عکس های 
یادگاری خود را می گیرند، وعده هایشان را می دهند 
و می روند. اگر وعده ای داده می شود باید به آن عمل 
کنند. پیش تــر به من وعده یک واحد آپارتمان مهر 
در منطقه حصار را داده بودند، اما به این وعده خود 
عمل نکردند. در مراسم دیگری هم چند سال قبل از 
من با یک سیم کارت اعتباری تجلیل کردند؛ این در 
حالی است که مسئوالن شهر فرهاد قائمی، بوستانی 
را به نام او کرده اند و دو اســب اصیل گران بها نیز به 
او هدیه داده اند. شاید من لیاقت این نوع تجلیل را از 

سوی مسئوالن شهر و استانم نداشته باشم.
 اکباتان: پس از کسب سهمیه المپیک هم به 

شما پاداشی ندادند؟
پس از کسب سهمیه المپیک، در گرمای تابستان 
دور میدان باباطاهر به اصطالح برای من مراســم 
گرفتند؛ یعنی جای بهتری در این شــهر نبود که 
از یک ورزشکار که سهمیه المپیک کسب کرده 

تجلیل شود؟ هیچ گونه پاداشی هم به من 
ندادند. فقط معاون استاندار به منزل 

ما آمد و از جیب شــخصی خود 
به  به عنوان قدردانــی هدیه ای 

گرفتن  بحث  البته  داد.  من 
هدیــه و ارزش مالی آن 

بحث،  بلکه  نیســت 
و  وعده ها  به  عمل 

ایجاد  همچنین 
نگیزه  ا

برای یک ورزشکار است. من هیچ وقت دنبال پاداش 
و این مســائل نبــودم فقط از بی مهری مســئوالن 
اســتان دلخورم. من بهترین پــاداش خودم را نه از 
مســئوالن اســتان، بلکه از یک دست فروش در دور 
میدان باباطاهر گرفتــم. یک فرد عزیزی که در دور 
میدان باباطاهر بســاط کتاب پهن کرده بود، در روز 
اســتقبال یک کتاب به من هدیه داد که برایم یک 

دنیا ارزش داشت.
 اکباتان: وضعیت این روزهای والیبال استان 

همدان را چگونه می بینید؟
همــدان ظرفیت باالیی در والیبــال دارد و ازجمله 
اســتان هایی است که استعدادهای جوان والیبال در 
آن به وفور یافت می شود. در حال حاضر 10 بازیکن 
همدانی در لیگ برتر و دســته یک و پنج بازیکن در 
تیم های ملی حضور دارنــد که با جمع کردن آن ها 
دورهم، استان همدان می تواند یک تیم کاماًل بومی 
در لیگ برتر داشــته باشــد، اما به دلیل بی توجهی 
مســئوالن، ما حتی در لیگ یک هــم تیم نداریم و 
این بازیکنان برای اســتان ها و شهرهای دیگر عرق 

می ریزند.
 اکباتــان: به گفته مدیران ورزش اســتان 
والیبال همدان حامــی مالی ندارد و به همین 
دلیل است که اســتان همدان در لیگ برتر و 

لیگ یک تیمی ندارد.
ایــن حرف ها همه بهانه اســت؛ یعنــی یک حامی 
مالی پیدا نمی شــود که از والیبــال همدان حمایت 
کند؟ یعنی یک یا چند کارخانه در همدان نیســت 
کــه از یک تیم کامــاًل بومی حمایــت کند؟ یعنی 
اســتانداری یا اداره کل ورزش و جوانان نمی توانند 
یک حامی مالی خوب برای والیبال پیدا کنند؟ چرا 
برای رشته های ورزشی دیگری که نه 
بازیکن بومی دارند و نه مربی 
بومی، پول هــای میلیاردی 
بازیکنان  بــا  و  هســت 

چند  قرارداد 

صدمیلیونی می بندند، اما برای والیبال پول نیست؟ 
بازیکنــان همدانی حاضرند بــا قراردادهایی خیلی 
کمتر از قرار فعلی به تیم شــهر خــود بپیوندند، اما 
مســئوالن و مدیران ارشد استان توجهی نمی کنند. 
والیبالیســت های همدانــی در شــهرهای دیگــر 
پراکنده اند و در عوض ورزشــکاران رشته های دیگر 
که همدانی نیســتند با تیم های همدان قراردادهای 

سنگین مالی امضا می کنند.
 اکباتان: اگر همــدان در لیگ صاحب تیم 

شود شما حاضرید برای این تیم بازی کنید؟
نه تنها من بلکه همه بچه های همدانی حاضر در لیگ 
برتر و لیگ یک با افتخار برای تیم شــهر خود بازی 
خواهیــم کرد. البته با این شــرط که نیایند بگویند 
برای شهر خود رایگان بازی کنید و پول های استان 

را به بازیکنان غیربومی در فوتبال بدهند.
 اکباتان: و به عنوان آخرین سؤال؛ مسابقات 
لیگ جهانی را برای ایــران چطور پیش بینی 
می کنید؟ آیا تیم ایران بــرای نتیجه در این 
مسابقات شــرکت می کند یا هدفش برگزاری 
در  موفق  حضــور  برای  تمرینی  مســابقات 

المپیک است؟
مطمئن هستم اتفاقات خوبی برای تیم ملی ایران در 
لیگ جهانی در راه اســت. ما به دنبال کسب نتیجه 
خوب در این مسابقات هســتیم، اما بی تردید کادر 
فنی به این مسابقات به چشم بازی هایی برای ایجاد 
هماهنگی بیشــتر در راه المپیک هــم نگاه خواهد 
کرد. از مردم عزیز اســتانم می خواهم که من و سایر 
ملی پوشــان را برای حضور موفق در لیگ جهانی و 

بازی های المپیک دعا کنند.

گالیه ورزشکار المپیکی همدان از مسئوالن استان در گفت وگو با اکباتان

شاید اگر موسی زرین، اولین مربی آرمین تشــکری با یک سیلی آبدار تردید او را 
برای فعالیت بین رشــته فوتبال و والیبال برطرف نمی کرد، امروز این جوان رعنای 
198 ســانتی متری تیم ملی والیبال ایران، به پرافتخارترین والیبالیســت و یکی از 

ورزشکاران در استان همدان تبدیل نمی شد.
این والیبالیســت همدانی که بعد از حضور درخشان در تیم های شهرداری همدان، 
ســایپای البرز و خولیو والسکو، سرمربی نامی وقت تیم ملی کشورمان را مجاب کرد 
برای اولین بار نام او را در فهرســت تیم ملی قرار دهد، در سال های حضورش در تیم 
ملی به افتخارات بزرگی چون حضور در لیگ جهانی 2013، قهرمانی آســیا در سال 
2013، طالی بازی های اینچئون 2014 و همچنین کســب سهمیه المپیک 2018 نائل 
آمده است؛ افتخاراتی که شــاید دهه ها زمان ببرد و هزینه های زیادی صرف شود تا 

ورزشکاری از استان همدان به جمیع آن ها دست یابد.
بااین حال مســئوالن اســتان همدان آن طور که شایســته و بایسته است از این 

افتخار ورزش اســتان که در فصل 94- 95 لیگ برتر هم در کنار سعید معروف، 
کاپیتــان تیم ملی، در لباس تیم والیبال شــهرداری ارومیه فراتر از انتظار ظاهر 
شــد، تجلیل و قدردانی نکردند. اهدای یک سیم کارت اعتباری و دادن وعده یک 
واحد مســکن مهر در منطقه حصار که آن هم تاکنون عملی نشده، همه پاداشی 
است که مسئوالن استان برای قدردانی یکی از پرافتخارترین ورزشکار رشته های 
تیمی ورزش اســتان در نظر گرفته اند؛ و این در حالی اســت که چند ده میلیارد 
تومان پول بی زبان استان در ســال های اخیر خرج بازیکنان و مربیان ناکارآمد و 
غیربومی فوتبال شــده، بدون آنکه کوچک ترین افتخــاری به نام ورزش همدان 
رقم بزنند. اگرچه آرمین تشکری در قبال سال ها بی توجهی و بی مهری مسئوالن 
غالبًا غیربومی اســتان، حیا به خرج داده و روزه ســکوت گرفته بود، اما این بار 
پــس از صعود مقتدرانه به همراه تیم ملی والیبــال به المپیک ریو دیگر تاب این 

بی احترامی ها را نداشت و در گفت وگو با اکباتان لب به گالیه گشود.

آرمینتشکری:
بهترینپاداشمرا

ازیکدستفروشگرفتم
محمد حسامی



تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی یکی از مسائل مهم 
اقتصادی مردم ما در آغازین ماه های سال است که جمع 

زیادی از مشاغل را درگیر می کند.
در این ایام بارها در رســانه ها و بنرها و بیلبوردهای 
نصب شده در سطح شهر، زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقیقی و حقوقی به مردم یادآوری می شود تا 
در مهلت مقرر شده نسبت به ارائه فرم خود اقدام نمایند.
امسال نیز مدتی است که اطالع رسانی در خصوص 
ارائــه فرم آغاز شــده و بــا توجه به تفکیــک زمانی 
ارائه اظهارنامه مالیات صاحبان مشــاغل از اشــخاص 
حقوقی، اولین گروه تا پایان خردادماه فرصت تحویل 
اظهارنامه های خود را دارند و دومین گروه نیز باید در 

تیرماه فرم های خود را تکمیل کنند.
بــا توجه به موضوع و قــرار گرفتن در ایام تکمیل 
اظهارنامه ها، خبرنگار ماهنامه اکباتان به سراغ مدیرکل 
امور مالیاتی استان رفت تا اطالعات جامع تر و کامل تر 

در این زمینه را برای مخاطبان شرح دهد.

محمد خلیفه در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه 
طبق قانون مالیات های مستقیم، هرساله تیرماه به اخذ 
اظهارنامه برای مشاغل، مستقالت و اشخاص حقوقی 
اختصاص می یابد، گفت: با توجه به اصالحیه قانون در 
سال گذشته و ابالغ آن به ادارات امور مالیاتی، مقرر شد 
که تمام صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه نسبت به 

ارائه اظهارنامه اقدام کنند.
وی ادامــه داد: تکمیل فرم اشــخاص حقوقی، 
کارخانجات، شــرکت ها و مســتقالت نیز به تیرماه 

موکول شد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان با اشــاره به 
محاســن تفکیک زمانی تکمیل فرم اظهارنامه، بیان 
داشــت: این اقدام باعث می شود که مشاغل حقوقی، 
طبق قانون چهار ماه، پس از سال مالی فرصت داشته 
باشند تا دفاتر خود را جمع بندی کنند و حجم مراجعات 

هر دو گروه به دفاتر به صورت همزمان انجام نشود.
وی بــا بیان اینکــه رویکرد چند ســال اخیر بر 
این اســت که اظهارنامه ها به صــورت الکترونیکی 
اخذ شود، خاطرنشــان کرد: هر فردی در هر جایی 
که باشد کافی اســت اطالعات پرونده خود و محل 
مراجعه به ادارات را بداند و شماره کد اقتصادی را نیز 
داشته باشد تا بتواند فرم را تا مرحله 45 طی کرده و 

اظهارنامه الکترونیکی تکمیل کند.
خلیفه همچنین تصریح کرد: در طول سه سال اخیر 
به هیچ عنوان اظهارنامه دستی از کسی دریافت نمی شود 
و به افراد توصیه می شود در روزهای باقی مانده نسبت به 

ثبت نام و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایند.
وی با اشــاره به فعالیت برخی دفاتر برای ارائه کد 
اقتصــادی به مؤدیان مالیاتی، یادآور شــد: در ادارات، 
دفاتری در نظر گرفته شــده که نسبت به اختصاص 
کد اقتصــادی به مردم ارائه خدمــت می کنند که به 
مشخصاتی همچون نام و نام خانوادگی، شغل، شماره 
جواز و کدپســتی نیــاز دارد که پــس از تکمیل این 
اطالعات باید اعتبار سنجی صورت بگیرد و سپس فرم 

تکمیل شود.

ارائه کد اقتصادی در دفاتر امور مالیاتی 
همدان

خلیفه به افزایش تعداد دفاتر ارائه کد اقتصادی در 
اســتان همدان اشــاره کرد و افزود: یک دفتر در اداره 
مرکزی واقــع در آرامگاه بوعلی بــرای مراجعه بانوان 
اختصاص یافته و دفتر روابط عمومی در همین محل 
و همچنین دفتری دیگر در ساختمان امور مالیاتی در 
خیابان شکریه همدان برای ارائه کد اقتصادی در نظر 

گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تأکیدات مبنی بر تکریم ارباب رجوع 
در دفاتر انجام شده است، خاطرنشان کرد: تعدادی از 
همکاران را در این بخش افزایش داده ایم تا به سرعت 

مشکل مؤدیان را برطرف کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: علیرغم 
اینکه افراد، بی توجهی کرده و تا به امروز برای دریافت 
کد اقتصادی و تکمیل فرم مراجعه نکردند اما فرصت 

برای خدمات رسانی به آن ها آماده شده است.
وی با بیــان اینکه افراد می تواننــد اظهارنامه های 
مالیاتی را از دفاتر پیشــخوان دولت و یا دفاتر پســت 
دریافــت کنند، یادآور شــد: افرادی کــه به اینترنت 
دسترسی دارند می توانند نسبت به کپی فرم اظهارنامه 
مالیاتی از سایت tax.gov.ir اقدام و فرم خود را تکمیل 

کنند.
خلیفه با بیان اینکه کافی نت های اطراف ادارات نیز 
مجوز موقت برای ارائه فرم اظهارنامه مالیاتی دریافت 
کرده اند، اظهار داشــت: دستگاه ها نیز همکاری الزم را 
داشته اند تا مردم بتوانند به راحتی اظهارنامه های خود 

را تکمیل نمایند.
وی افزود: کد و رمز عبور بــه کافی نت های دارای 
مجوز ارائه می شــود و بازرسان ما نیز به نحوه عملکرد 
کافی نت هــا نظارت می کنند تا میزان اشــتباهات به 
حداقل ممکن برســد و مؤدیان از این اشــتباه آسیب 
نبینند؛ چراکه تکمیل فرم برای مؤدی پایه کار است و 
کوچک ترین اشتباه در فرم، ممکن است مؤدی را چند 
ماه به دردســر بیندازد لذا درج اطالعات در فرم و ریز 

آن ها برای سازمان امور مالیاتی مهم است.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان با بیان اینکه 
در تمام شهرستان ها مشاوران مالیاتی، حکم دریافت 
کردنــد، گفت: این افــراد به مؤدیان اطالعــات ارائه 
می  دهند و مردم می توانند برای تکمیل اطالعات پرونده 
از مشاوران کمک بگیرند تا بتوانند اظهارنامه را بدون 

اشکال ارسال کنند.
وی در ادامه یادآور شــد: تقاضای من این است که 
مؤدیان حتی االمکان، مراجعه خود را به روزهای پایانی 
و شــلوغ موکول نکنند و اگر مشکلی در پرونده آن ها 
وجود دارد هرچه سریع تر اقدام و مشکالت را رفع کنند.

خلیفه با بیان اینکه کارکنان سازمان امور مالیاتی 
در خردادماه از هشــت صبح تا هفت عصر مشــغول 
خدمات رســانی به مؤدیان بودند، خاطرنشان کرد: با 
توجه به بخش نامه رئیس کل سازمان، فعالیت مأموران 

مالیاتی در روزهای 29، 30 و 31 خردادماه نیز از ساعت 
هفت به ساعت هشت عصر افزایش یافت.

دریافت سالیانه 115 هزار فرم اظهارنامه 
مالیاتی در همدان

وی میزان اظهارنامه دریافتی استان همدان در طول 
ســال را بالغ بر 115 هزار فرم دانســت و افزود: از این 
تعداد بیش از 55 هــزار اظهارنامه مربوط به صاحبان 

مشاغل است.
مدیرکل امور مالیاتی با بیان اینکه امید می رود 70 
درصد از مؤدیان به صورت الکترونیکی، فرم های خود را 
ارســال کنند، اظهار داشت: امید بر این است که افراد 
به دفاتــر و ادارات مراجعه نکنند؛ چراکه حجم باالی 
مــراودات افراد در دفاتر، موجب شــلوغی و به تبع آن 

بی نظمی می شود.
وی با تأکیــد بر حفظ اخالق، خویشــتن داری و 
صعه صدر از ســوی مأموران مالیاتــی در ایام دریافت 
اظهارنامه ها، گفت: به مؤدیان نیز توصیه می شــود که 

صبر و حوصله را در مراجعه به دفاتر داشته باشند.
خلیفه در بخش دیگری از سخنان خود به معافیت 
مالیاتی بر اساس قانون اعمال ضریب نرخ صفر اشاره و 
تصریح کرد: تمام افرادی که از پرداخت مالیات معاف 
هستند، باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و تمام مسائل 
مالی را لحاظ کند که در پایان، صورت حساب ضرب در 

صفر می شود و فرد معاف از مالیات است.
وی ادامه داد: کســی که اظهارنامه ارائه ندهد و یا 
در مشــاغلی که افراد نسبت به نصب صندوق فروش 
در واحد خود اقدام نکنند، از معافیت ساالنه برخوردار 
نمی شــوند، بنابراین ارائــه اظهارنامه و نصب صندوق 
فروش از ابزارهای تشویقی برای استفاده از معافیت های 

مالیاتی به شمار می رود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان با بیان اینکه 
در صورت عدم تکمیل فرم اظهارنامه، بر اســاس بند 
»ج«، افــراد، 15 میلیون و 600 هزار تومان معافیت را 
از دست می دهند، اظهار داشت: در این صورت نزدیک 
به دو میلیون تومان افزایش مالیاتی بدون احتســاب 
درآمــد برای فرد لحاظ می شــود که مالیات مضاعف 
ایجاد می کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
چگونگی انجام فرار مالیاتی نیز اشاره و تصریح کرد: در 
مواقعی فــرد منافع خود را به منافع اجتماعی ترجیح 
می دهد و یا به عبارتی از اینکه بخشــی از درآمد خود 
را پنهان کند و اصل درآمد را عنوان نکند، سود می برد 
لذا تعدادی از فرارهای مالیاتی به گونه ای است که افراد 
بخشی از درآمد را از چرخه محاسبه خارج می کنند؛ این 

اقدام فرار مالیاتی صد در صد نیست.

فرار مالیاتی 3500 واحد صنفی همدان در 
سال 94

خلیفه تأکید کرد: فرار کامل مربوط به کسانی است 
که واحدهایی ایجاد کرده اند که غیرفعال بوده و سپس 
فعال شــده اما صاحبان آن ها اقدام به اعالم فعالیت و 
تکمیل فرم اظهارنامه نمی کنند؛ سال گذشته سه هزار 
و 500 واحد صنفی در این زمینه در ســال گذشــته 

شناسایی شده و برای آن ها پرونده تشکیل شده است.
وی با اشــاره به جرم انگاری پنهان سازی بخشی از 
درآمد افراد در فرم های اظهارنامه، تصریح کرد: کسانی 
که به طور عمد و به منظور فرار، اطالعات را اشــکال دار 
وارد و بخشــی از موجــودی را پنهــان می کنند و یا 
خریدهــای واهی را برای فــرار از مالیات در اظهارنامه 
لحاظ می کنند، جرم انجام داده اند و از ســوی مراجع 

قانونی مورد برخورد قرار می گیرند.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان با اشــاره به 
محکومیت متخلفان به شــش ماه تا یک سال حبس، 
اظهار داشت: بر اساس مستندات مالیاتی اگر مسجل 
شــود که به دلیل فرار مالیاتی، اظهارنامه دارای نقص 
تکمیل شده است، افراد باید به دنبال مستنداتی باشند 

که خود را تبرئه کنند.
وی ادامه داد: نــوع برخورد و محکومیت با مراجع 
قضایی است و امور مالیاتی با پیگیری ها، مستندسازی  

این پرونده را انجام می دهد.

باوجود سامانه های الکترونیکی هیچ 
اطالعاتی پنهان نمی ماند

خلیفه گفت: مردم بدانند که وقتی همه اطالعات 
با سیستم ها کنترل می شود، امکان پنهان سازی وجود 
ندارد و سیستم مشخص می کند که افراد از کجا و به 
چه میزان خرید کرده و یا کجا معامله کرده اند. سیستم 
کاغذی نیســت که با پاره کردن کاغذ اطالعات از بین 

برود.
وی با بیان اینکه تمام اطالعات در خصوص معامالت، 
به طورقطع به دســت مأمورین مالیاتی خواهد رسید، 
یادآور شــد: بر اســاس مقررات 169، تمام خریدهای 
نهادهای دولتی و غیردولتی در ســامانه ثبت می شود 
و اگر دستگاهی نســبت به خرید مایحتاج خود اقدام 
می کند واحد کارپردازی موظف است با کد اقتصادی 
آن نهاد، خریدها را ثبت کند و این در حالیســت که 
دســتگاه های دولتی مشــمول مالیات نمی شوند؛ لذا 
ثبت خریدها نشــان می دهد چه معامالتی انجام شده 
و فروشــندگان به دســتگاه های دولتی نیز شناسایی 
می شوند و از این طریق می توان اظهارنامه های غیرواقع 

را نیز شناسایی کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه در 
طول چند سال اخیر، مردم همدان همکاری های خوبی 
در راستای تکمیل فرم اظهارنامه ها داشته اند، خاطرنشان 
کرد: این همکاری در حالی است که در برخی استان ها 
افراد تمایل و یا عادتی مبنی بر پرداخت مالیات ندارند 

که شاید به دلیل ضعف فرهنگ سازی بوده است.
وی اضافه کرد: در راســتای فرهنگ سازی از توان 
شهرداری و دیگر دستگاه ها استفاده شده که همکاری 
دســتگاه ها رضایت بخش بوده و با همراهی مطبوعات 
و رسانه ها، همکاری مردم در پرداخت مالیات افزایش 

یافته است.
محمد خلیفه با اشاره به تالش سازمان امور مالیاتی 
برای گنجاندن موضوع مالیات در کتب درسی مدارس، 
بیان کرد: در همدان نیز درصدد هستیم که میدان، پل 
و یا خیابانی با عنوان مالیات نام گذاری شود تا بتوان از 

این طریق بخشی از فرهنگ سازی را انجام داد.
وی به برگزاری جشنواره فرهنگی مالیات نیز اشاره 
کرد و افزود: در آخرین جشنواره ای که برگزار شد، روابط 
عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان رتبه چهارم 

را کسب کرد.
در رصد اطالعات بانکی مردم نمی توان 

بی مهابا عمل کرد
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به  موضوع رصد اطالعات بانکی 
مردم، گفت: قرار بود ســامانه های ما در همه جا فراگیر 
شود اما به جهت رعایت حال مردم به صورت متمرکز 

عمل می شود. 
وی تأکید کرد: در این زمینه نمی توان بی مهابا عمل 
کرد؛ چراکه ممکن اســت فضای ناامن و نامطمئن در 

بخش بانکی ایجاد شود و مردم از اینکه پول خود را در 
بانک سپرده گذاری می کنند، بهراسند.

خلیفه با بیان اینکه قصد ســازمان مالیاتی کشور، 
شفافیت در فضای مالی است، اظهار داشت: در مرحله 
اول، همه مشمول این بررسی نیستند و در مواقعی که 
ردپاهایی به دست ما می رسد که اطالعات نادرست ارائه 
و مستندسازی های واهی انجام شده است؛ به ناچار کلیه 
حساب های بانکی فرد، برای شفاف سازی موردبررسی و 

مطالعه قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در این راستا در استان ها کارگروه هایی 
تشکیل شــده است که حساب های بانکی برخی افراد 
را که به معامالت اقتصادی آن ها برمی گردد، بررســی 

می کند.

احساس ناامنی مالیاتی باعث فرار فعاالن 
اقتصادی می شود

مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان تأکید کرد: 
اینکه مأمورین مالیاتی حســاب بانکی مردم را بررسی 
کنند باعث احساس ناامنی مؤدیان می شود و افراد تصور 
می کنند که در محیطی ناامن مشغول به فعالیت هستند 
و بــا این روال فعاالن اقتصادی پا به فرار می گذارند لذا 
باید گفت که قصد سازمان، تنها شناسایی افرادی است 

که قصد فرار مالیاتی دارند.
وی با بیان اینکه مــردم بدون انتقاالت بانکی امور 
خود را انجام نمی دهند، یادآور شد: بر اساس برنامه ها 
مردم مجاب شدند که از طریق بانک ها کار کنند و بر 
اســاس قانون، هیچ یک از معامالت باالی پنج میلیون 
تومان به صورت دستی انجام نمی شود و باید با عملیات 

بانکی صورت بگیرد.

درآمد مالیاتی 440 میلیارد تومانی همدان 
در سال جاری

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در بخش پایانی 
ســخنان خود، درآمد مالیاتی استان در سال جاری را 
440 میلیارد تومــان عنوان کرد و افزود: میزان درآمد 
استان با احتساب درآمدهای عمومی، به بیش از 570 

میلیارد تومان می رسد.
محمد خلیفه با بیان اینکه درآمد مالیاتی استان در 
سال گذشته 430 میلیارد تومان بود، گفت: با اینکه قرار 
بود میزان درآمد به 550 میلیارد تومان افزایش یابد، با 
ورود اســتاندار و مطرح کردن این موضوع که همدان 
کشــش و ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی را ندارد، این 

افزایش انجام نشد.

 در رصد اطالعات بانکی 
نمی توان بی مهابا عمل کرد 

چراکه ممکن است فضای 
ناامن و نامطمئن در بخش 

بانکی ایجاد شود و مردم از 
اینکه پول خود را در بانک 

سپرده گذاری می کنند، 
بهراسند.

مردم بدانند که وقتی همه 
اطالعات با سیستم ها 
کنترل می شود امکان 
پنهان سازی وجود ندارد و 
سیستم مشخص می کند که 
افراد از کجا و به چه میزان 
خرید کرده و یا کجا معامله 
کرده اند. سیستم کاغذی 
نیست که با پاره کردن 
کاغذ اطالعات از بین برود.
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مالیاتی  اظهارنامه 
در همدان



محمد جعفر علیزاده از آن افرادیست که به قول خودش 
"دایناسور اســت و در معرض انقراض" که به دنبال 
آرزوهایش رفته و با تاثیرگرفتن از ارنســت همسنگ 
که می گوید: "در زندگی هر کاری خواســتم کردم و 
نترسیدم " توانسته موزه دانشگاه بوعلی سینا و آمادای 
را به یادگار بگذارد. پسر کوچکی که با تور بافته شده از 
جوراب های زنانه، پروانه جمع آوری و خشک می کرد و 
با آن تصویری زیبا از چارلی چاپلین خلق می کرد. در 
دوران ابتدایی کیهان بچه ها می خواند و با پرسه زدن 
در باغ مادری اش در گنجنامه، همســایه دیواربه دیوار 
طبیعت بود و از مشــاهده تخم پرندگان لذت می برد؛ 
امروز پدری اســتثنایی و اســتاد گرانقدریســت که 
دانشــجویان موفقی را از نازپروردگــی خارج کرده و 
تحویل جامعه علمی کشــور داده است؛ در سال 84 
موفق به کســب رتبه برتر ترویج علم کشــور شد و 
امروزه یکی از بهترین های موزه داری کشــور اســت. 
اتفاقی که ساده به دست نیامده، اما سختی های آن به 

شیرینی های امروز می چربد. 
برای شــنیدن صحبت های این اســتاد گران قدر به 
موزه آمادای دانشــگاه آزاد اسالمی همدان رفتیم. در 
ابتدای گفتگو وقتی ســؤال می کنم که مایل هستید 
شــما را با چه عنوانی خطاب کنم؟ اســتاد دانشگاه، 
رئیس پیشین موزه دانشگاه بوعلی سینا، رئیس موزه 
آمادای دانشگاه آزاد، طبیعت گرد، نویسنده، شاعر و یا 

عکاس طبیعت؟، می گوید: "خودت چه فکر می کنی" 
و مــن بی درنگ می گویم " اســتادی که طبیعت را 
می آموزاند" او با تأیید کالمم مکثی می کند و خود را 
" آدمی خستگی ناپذیر" می داند که انرژی بیش ازحد 
و راه درســتی که با راهنمایی پدر و مادرش انتخاب 

کرده او را به موقعیت فعلی رسانده است.
علیزاده بــا انتقاد از دنیای برخی افراد که توقع دارند 
زیر پایشــان ســکه باشــد تا حرکت کنند؛ از خود 
به عنوان دایناســوری یاد می کند که نسلش در حال 
انقراض اســت و ایــن تعریف نه از باب خودســتایی 
بلکه نشــان از نبود افرادی مشــابه است که مرحوم 
محمودی وثاق شاعر و تاریخ گوی دل سوخته همدانی 
از احتــرام به آن ها می گوید کــه "آخرین  چین های 
بی مانند" هســتند. او که در سال 65 و 66  از باالی 
کوه تا لب جاده 90 کیلو ســنگ را در کوله پشتی با 
خود حمل کرد یا در زمان کمردرد، سنگ را حدود 2 
ســاعت بر روی گردن جابجا  کرد و برای افتتاح موزه 
دانشــگاه بوعلی ســینا 8 ماه منزل نرفت و شش ماه 
بعد از عمل دیسک کمر 35 کیلومتر پیاده روی کرد؛ 
همیشه در جنگ وگریز با طبیعت بوده و امروز که به 
گفته خودش طبیعت کار خود را با سالمتی اش کرده 
اســت همچنان با قدرت و با بهره گیری از تجربیات 

پیشین در این عرصه گام برمی دارد.
وقتی از وی خواستم شــرایط یک روز کاری خود را 
تشــریح کند، از خاطرات سخت و شیرین 22 ساعت 
کار روزانه به مدت 15 روز که کار از 4 صبح شــروع 
می شــد، یاد می کند و می گوید: » بــا گروهی از 
دانشجویان که همیشــه ناجیان خوبی برای من 
بودند، برای جمع آوری ملخ به شــهر شــادگان 
در خوزســتان رفته بودیم و بچه ها ذهنیتی از 
گرما و شــرجی بودن هوا نداشتند، ٌهرم گرما، 
خفه کننده بــود طوریکه اهالــی برای تحمل 
شــرایط باید مرتب داخــل آب می رفتند. کار 

جمع آوری از 4 صبح آغاز می شــد و خواب و خوراک 
برای اعضای گروه با تعریف رایج از آن وجود نداشت، 
خانم بختیاری یکی از دختران دانشجویی بود که تنها 
کارش سقایی و آب رســانی به جمع برای تحمل آن 
گرمای طاقت فرســا بود. بعدازظهر آن روز کاری نیز 
به نجات جان یکی از دانشــجویان از غرق شــدن در 
کارون ختم شــد. سختی کار به حدی بود که یکی از 
دانشــجویان در حین کار، خوابش برد. برنامه فشرده 
کاری و حرکــت به منطقه دیگــر از 4 صبح روز بعد 
آغاز می شــد و فقط عشــق و قبول داشتن همدیگر 
می توانســت این جمع را در آن شرایط کنار هم نگه 
دارد چون آن ها می دانســتند کار خوب و ماندگاری 
انجام می دهند و حسادت و چاپلوسی وجود نداشت و 

این روحیه همواره برای من قابل ستایش است«.
او با انتقاد از وضعیت نامناســب آمــوزش می گوید: 
»امروزه نه دانشــجو دانشجوســت و نه استاد استاد، 
دانشجو درس نمی خواند و استاد درس نمی دهد، نسل 
امروز بهانه جو و تنبل شده است بدا به حال نسلی که 

شعارش "بی خیال شو" است«.
وی کــه همــواره، دانشــجویان بخش عمــده ای از 
دغدغه اش بودنــد، خوش ترین ایــام زندگی خود را 
ســخت ترین ایام زندگی اش می داند، ســال هایی که 
رابطه تنگاتنگی با دانشــجویان بــرای طبیعت رفتن 
و جمع آوری نمونه داشــت. او که بــه گفته خودش 
برای ســخن گفتن از تجربیات خود از قرار گرفتن در 
شرایط سخت، نیاز به ده ها ساعت زمان است، در بین 
خاطرات بسیارش از فرورفتن ماشین در ساحل دریا 
و تالش 6 ســاعته و ریل بستن افراد زیر ماشین برای 
بیرون کشیدن اتومبیل از دریا، سفر به مناطق پرخطر 
با همراهی دو دوشــگاه از جلو و عقب وســیله نقلیه، 
آب کردن گوشت یخی و قرمه کردن گوشتی که بیش 
از 2 هفته باقی مانده بود و خوردن غذایی که در کویر 
طبس به زمین ریخت و همراه با شن و ماسه خورده 

شد، برایمان سخن گفت.
علیزاده که از حفظ ارتباط با دانشــجویان گذشته که 
در شــرایط موزه پرورش یافتند و امــروزه همگی از 
تحصیالت باال برخوردار هســتند خشنود است، از دو 
دانشجوی خود به نام های خانم شکوه صفایی به عنوان 
مســئول موزه تاریخ طبیعی اســدآباد و خانم راضیه 
ایمانــی همکار وی در موزه آمادای دانشــگاه آزاد به 
نیکی یاد می کند و می گوید: »بسیاری از دانشجویان 
نازپرورده در موزه رشــد کردند و من همیشــه سعی 
کردم انسان دوســتی را در کالس ها القا کنم، من در 
جای جای ایران لشــگر دارم و افراد شناخته شــده و 
ناشناخته همیشه هســتند که به یاریم بیایند به طور 
مثال پاییز امســال در ســفر به کرمانشــاه با یکی از 
دانشجویان ســال های دور مواجه شدم و در روز آخر 
نمونه برداری 14 نفــر به غیراز خودم برای جمع آوری 

نمونه به من کمک می کردند. 
زمانی کــه از وی در مــورد اهمیت مانــدگار کردن 
تجربیاتــش در عرصه مــوزه داری ســؤال می کنم، 
می گویــد: »ســال هایی که باید می نوشــتم فکر 
جمع آوری مطلوب بودم. کار بســیار سنگین 
بــود به طور مثــال مجموعه ســنگی که در 
مدت چهار ســال برای دانشــگاه بوعلی سینا 
جمع آوری شــد بســیار عظیم بود. اما شــاید من 
یک بعدی بار آمدم و فرصت بهانه اســت. جوان بودیم 
و دوره بی خبــری؛ بعدها هم وقت ضیق بود و شــاید 
اســتغنای روحی و درآمدی باعث شــد که اقداماتم 
به تألیف نرســد، من معتقدم تجربه ها را نباید دوباره 

تجربه کرد؛ البتــه چند بار برای نــگارش کتابی در 
مورد جمــع آوری موزه در ایران به عنوان منبعی برای 
عالقه مندان این حوزه تصمیم گرفتم اما افرادیکه این 

تجربیات را ثبت کنند، نیستند«.
او از برخورد صمیمانه توأم با احترام همدانی ها و مردم 
نقاط مختلف ایران برایم می گوید و تنها واژه ای که در 
توصیف احساســش می یابد "اشک" است و اینکه به 

قول خودش »پر بدک نرفته است«.
محمدجعفر علیزاده که شــرایط موزه تاریخ طبیعی 
دانشگاه بوعلی ســینا را از موزه دانشگاه آزاد متفاوت 
می دانــد، می گوید: »بین ســاخت ایــن دو موزه از 
سال 71 تا ســال 94 رخدادهای غریبی برای کشور 
و خــود من اتفاق افتاد به طوریکه در زمان ســاخت 
موزه دانشــگاه بوعلی که سال 71 افتتاح شد، ایده آل 
موردنظــر من به عنوان یــک همدانی انجام شــد و 
توانســتم اثر فرهنگی هنری موردنظــر خود را بجا 
بگذارم و بعد از افتتاح موزه بوعلی ســینا، با هم فکری 
من، موزه های اراک، یزد، کرمانشاه، خرم آباد، سنندج 
و دیگر استان ها ساخته شد و همه این ها باعث شد که 
در سال 84 رتبه اول ترویج علمی را کسب کردم و آن 
زمان اعالم آمادگی کردم که بزرگ ترین موزه آسیا را 
در همدان بسازم؛ اما زمانی رسید که پولی برای موزه 
تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا هزینه نمی شد، در 
دانشگاه بوعلی همیشه "چه کنم چه کنم" داشتیم اما 
در ســال 84 از ساخت موزه در دانشگاه آزاد اسالمی 
استقبال شــد و بستر به گونه ای آماده بود که ما بارها 

"آخیش" گفتیم«. 
به گفته علیزاده، یکســری از اقدامــات موزه آمادای 
شاید تکرار حرکات موزه دانشــگاه بوعلی سینا باشد 
اما راه طوالنی در پیش اســت. موزه ای که در ابتدا با 
در اختیار قرار دادن یک اتاق دو در دو شــکل گرفت 
هم اکنون یک هــزار و 200 مترمربــع زیربنا دارد و 
قابلیــت افزایش تا 6 هزار مترمربــع را دارد.  رئیس 
مــوزه آمادای، برنامه های جدیــدی همچون نمایش 
دادن نقش طبیعت بر ادبیات و صنایع کشور که ثبت 
تصاویر حیاتی در ســفالینه های اولیه، فرش پازیریک 
دارای نقش گوزن، تصاویر جانوری و حیات وحش روی 
کفن ها مثال هایی از آن است در کنار معرفی شاعران و 

بزرگان را پیگیری می کند.
او می افزاید: »سه سال پیش برای این موزه جوان، اثر 
پای فســیل در منطقه زنجان پیدا شد که مطالعه بر 
روی آن در حال انجام است و همچنین سال گذشته 
نیز دندان کوســه ای مربوط به 30 میلیون سال پیش 
در یکی از روســتاهای همدان پیدا شد که مقاله های 

علمی آن در حال تهیه است«.
وی به بخش حیات وحش موزه اشاره می کند و بااقتدار 
می گوید: "اینجا قشــنگ ترین موزه ایران و اروپاست 
و این زیبایی ها و قشــنگی های آمــادای نوش جان 
همدانی هــا". طبق نظر صاحب نظران و بســیاری از 
ایرانیان مقیم کشــورهای دیگر موزه آمادای در بین 
موزه های مطرح دنیا از برجســتگی خاصی برخوردار 
اســت و آنان در بازدید از موزه با چشــمانی پراشک 
می گویند "موزه تو کوچک است اما از موزه کالیفرنیا 

و نیویورک زیباتر است".
قدم زنــان با یکدیگر گفتگو می کنیم و در بخشــی از 
موزه که مربوط به حوزه مردم شناســی است، با بیان 
اینکه همواره در طراحی موزه آمادای گوشــه چشمی 
به گذشــته خود داشته اســت، به بخشی از موزه که 
اتاق خانه پدری در آن بازســازی شده اشاره می کند 
و امیدوار اســت ایــن کارش خدابیامرزی برای پدر و 

مادرش به همراه داشته باشد.
او به تالش و دلســوزی انجام شــده در ساخت موزه 
آمادای با کمک مســئوالن و دانشــجویان عالقه مند 
و ســرعت باالی انجام کارها، بــه دلیل بهره گیری از 
تجربیات قبلی خود اشــاره می کند و از آن به عنوان 
جهشی بزرگ و پدیده ای بی نظیر در دانشگاه های آزاد 
کشــور نام می برد و می گوید: »االن بیشتر خود من 
در موزه هســتم و با هزینه شــخصی،  پروانه، فسیل 
و گونه های مختلــف را جمع آوری می کنم و هفته ای 
دو روز برای تهیه عکس های آرشــیوی موزه، عکاسی 

می کنم«.
علیزاده در پاسخ به سؤالی در خصوص ناشناخته بودن 
موزه آمادای برای شهروندان همدان می گوید: »تبلیغ 
بــا آمدن مردم انجام می شــود، موزه آمــادای جوان 
اســت به طوریکه هم اکنون حتی افراد حاضر در خود 
دانشــگاه هم از وجود موزه بی خبر هستند اما به نظر 
می رســد بعد از انجام برآوردهای الزم شاهد روزهای 
بهتری برای این موزه باشــیم. از دیگر مســائل فعلی 
این است که بازدیدکنندگان برای بازدید از موزه باید 
از درب ورودی دانشــگاه عبور کننــد که آمدن افراد 

نیازمند رعایت مسائل موردنیاز خود است«.
وقتی از او در مورد وضعیت فعلی موزه دانشگاه بوعلی 
سینا که زمانی ریاست آن را به عهده داشت می پرسم، 
با جمله ای کشــیده و درد آور می گویــد: »آنجا دیگر 
خراب شــده است. من نمی خواهم این اتفاق بیافتد و 
می خواهم آن مــوزه به همان حالت آرمانی در ذهنم 
بماند زیرا دلم نمی آید بگویم: گوشــه دیوار آن موزه 
ریخته اســت و جایی خراب شــده؛ زیرا دیگر قدرتی 
برای اینکه بگویم این نقص را درســت کنید، ندارم. 
مــن در فکر و ذهن خودم همیشــه آنچه را که آرزو 
داشنم موزه دانشگاه بوعلی سینا به آن برسد و نرسید، 

تصور می کنم«.
وی که از مانــدن در ایران و همــدان و ایفای نقش 
خود خوشحال است به از بین رفته ها تأسف نمی خورد 
چون کارهای زیادی در سطح کشور انجام داده است 
و به مشــکالتی همچون حمایت نکردن سرمایه داران 
از علم، آمادگی نداشــتن جامعه برای پذیرش جریان 
جدید در حوزه ارتباطات و فناوری و لزوم برنامه ریزی 
برای نسلی که بشدت غرق در دنیای تکنولوژی است 
و بحران خروج همدانی از همدان برای رشد، قدردان 
چهره های برجسته همچون پرفسور موسیوند نبودن 
و اکتفــا کردن به نام گذاری خیابان هــا در تجلیل از 
افراد برجسته سخن می گوید و ابراز امیدواری می کند 
که ســازمان هایی همچون اســناد ملی بیش ازپیش 
برای ثبت تجربیات افراد تالش کند. او در واپســین 
لحظــات گفتگویش با ما از شــیرین ترین خاطراتش 
می گوید و شبی را که به عنوان نفر اول ترویج علمی 
انتخاب شده بود و پس از شعرخوانی یکی از شاعران 
برجســته، دانشــجویان مقیم تهران برای میهمانی 
شــام پول  هایشــان را روی هم گذاشتند، از زیباترین 

شب های دوران زندگی  اش قلمداد می کند.
علیزاده به عنــوان کالم پایانی می گوید: »هر وقت 
به جنوب کشور و بندرطاهری که مقداری از سطح 
دریا باالتر اســت، می روم ســینه  را سپر می کنم و 
فریاد زنده باد ایران ســر می دهم. نسل جدید باید 
مراقب این مرزوبوم باشــند زیرا بســیاری با چشم 
طمع بر خاک این سرزمین، مایلند ایران را پاره پاره 
کنند اما باید همواره یادشــان باشد که اینجا کنام 

شیران است «.
و چه حسن ختامی زیباتر از زنده باد ایران و ایرانی ... 
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رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان همدان به 
پیش بینــی صــادرات 280 میلیــون دالری در بخش 
کشــاورزی در استان اشاره کرد و گفت: امید می رود به 
هدف در نظر گرفته شده در بخش صادرات دست یابیم.

منصور رضوانی جالل در نشســت بــا خبرنگاران با 
بیان اینکه کشاورزی استان از قطب های تولید کشور 
بوده و هست، اظهار داشت: همدان 7/3 ارزش افزوده 
کل کشــور و 5/4 درصد از تولیدات کشور را به خود 

اختصاص داده است.
وی با اشــاره بــه ارزش افزوده 29 درصدی کشــاورزی 
در اســتان همدان، یادآور شــد: رشــد ارزش افزوده در 
بخش کشــاورزی در طول سال های اخیر حاصل تالش 

کشاورزان و بهره برداران استان است.
رضوانی جالل با بیان اینکه همدان در ســال گذشــته 
بیش از 5/5 درصد تولیدکنندگان برتر کشور را به خود 
اختصاص داد، خاطرنشــان کرد: این استان کشاورزان 

خوبی دارد که می توانند در کشور پیشرو باشند.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفــت: وزارت 
جهاد کشــاورزی در سال گذشــته علیرغم اینکه 19 
درصد کاهش بارندگی را شاهد بود و همچنین با وجود 
محدودیت آب و انســداد چاه ها و تحریم ها، با رشد 1/5 
درصدی توانست مقام برتر در اقتصادی مقاومتی کشور 

را به دست آورد.
رئیس جهاد کشــاورزی اســتان همــدان همچنین 
تصریح کرد: در ســال جاری تولید هشت هزار تن کلزا 

هدف گذاری شده که بیش از این خواهد بود.
پیش بینی تولید 960 هزار تن سیب زمینی 

در سال 95
وی افــزود: تولید 960 هزار تن ســیب زمینی، 260 
هزار تن چغندرقند و جو 980 هزار تن برای امســال 

هدف گذاری شده است.
رضوانی جالل با اشــاره به پیش بینی تولید 12 هزار 
هکتار گندم آبی در اســتان همدان، اظهار داشت: با 
حمایت کشــاورزان می توان به این رشد دست یافت؛ 
باوجوداینکه در 77 درصد زمین های مستعد، آبیاری 
نویــن صورت گرفته اما اجرای 12 هزار هکتار در 23 

درصد باقی مانده بسیار دشوار است.
وی به اهمیت مکانیزاســیون محصوالت کشــاورزی 
اشــاره و تصریح کرد: 50 میلیارد تومان برای اجرای 

این طرح اختصاص داده خواهد شد.
رضوانی جالل با بیان اینکــه 80 هزار تن برای فرآوری 
و کاهش ضایعــات ظرفیت ایجاد خواهد شــد، گفت: 
افزایش بهره وری نیز از اولویت های ما به شــمار می رود 
و باید از داده ها به نحو مطلوب استفاده کرد که آب یکی 

از مهم ترین بخش هایی اســت که باید در آن بهره وری 
صورت بگیرد.

وی میانگین تولید انگور در استان را 21 تن عنوان کرد و 
افزود: باید از ظرفیت دانشکده ها و شرکت های دانش بنیان 
برای افزایش بهره وری در تولید محصوالت کشــاورزی 

استفاده کرد.
پیگیری مشکالت 37 واحد تولیدی غیرفعال

وی با بیان اینکه مشــکالت 37 واحد تولیدی غیرفعال 
پیگیری شــده است، اظهار داشــت: تعدادی از واحدها 
تســهیالت دریافت کرده و برخــی در انتظار دریافت 

تسهیالت قرار دارند.
رضوانی جالل با بیان اینکه تعطیلی واحدهای کشاورزی 
برای ما مهم اســت، خاطرنشان کرد: سامانه بهین یاب، 
واحدهــای تولیدی فعال در بخــش صنایع تبدیلی را 

حمایت می کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به صادرات 
280 میلیون دالری در بخش کشاورزی در استان اشاره 
و تصریح کرد: امید می رود به هدف در نظر گرفته شده در 

بخش صادرات دست یابیم.
وی افــزود: ارتباطات خوبی با خارج از کشــور در حال 
برقراری اســت اما متأسفانه زیرساخت های صادراتی در 
استان بسیار ضعیف اســت وگرنه می توان به صادرات 
تعیین شده به راحتی دست یافت. رضوانی جالل گفت: 
ظرفیت انبارهای مکانیزه سیب زمینی200 هزار تن است 

که به 300 هزار تن افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان همدان با بیان 
اینکه تا خردادماه مطالبات چغندرکاران پرداخت شده 
اســت، یادآور شــد: برآورد تولید چغندرقند در هکتار 
42 تــن بود که به 53 تن رســید و با افزایش عملکرد 
و تولیــد، فروش نیز افزایش یافت لذا پرداخت مطالبات 

چغندرکاران به تعویق افتاد.
پرداخت یارانه به کلزاکاران در همدان

رضوانی جالل با بیان اینکه کشور در تولید دانه های روغنی 
به میزان 90 درصد به خارج از کشور وابسته است، گفت: با 
توجه به اینکه کشت کلزا به  تناوب کشت کمک می کند، 
تســهیالت با ســود 12 درصدی و یارانه 50 درصدی به 
عالقه مندان به کشت کلزا پرداخت می شود و عالوه بر این 

کل اراضی تحت کشت کلزا بیمه خواهند شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر 
اجرای آبیاری نوین، گفت: سعی بر این است که راندمان 

استفاده از آب به 90 درصد برسد.
رضوانی جالل با بیان اینکه خرید گندم از طریق مراکز 
غله و بازرگانی و مراکز خرید انجام می شود، اظهار داشت: 
کشاورز باید در ابتدا مساحت زمین و میزان تولید را در 

سامانه ثبت کند که بیش از اطالعات ثبت شده، گندم از 
سوی مراکز خرید، خریداری نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پارسال دو هزار هکتار از اراضی تحت 
کشت هندوانه بود که به یک هزار و 200 هکتار کاهش 
یافته است، خاطرنشان کرد: سطح زیرکشت سیب زمینی 

نیز از 27 هزار هکتار به 21 هزار هکتار کاهش یافت.
رضوانی جالل با بیان اینکه 0/1 آب در گلخانه ها مصرف 
می شــود، گفت: بیش از 85 هکتار از اراضی زیر کشت 
محصوالت باغی، صیفی و گلخانه ای است که مجوز 75 
هکتار نیز صادر شده و امید می رود که تولیدات گلخانه ای 

به یک میلیون مترمکعب افزایش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: دلیل 
کاهش قیمت محصوالت گلخانــه ای عدم معرفی این 

محصوالت به بازار هدف است.
وی با بیان اینکه 64 پروژه با اشتغال زایی 200 نفر و 290 
میلیارد ریال ســرمایه گذاری در هفته جهاد کشاورزی 
افتتاح می شــود، گفت: از این تعداد 28 طرح در بخش 

آب وخاک و 11 طرح در بخش تولیدات دامی است.
صادرات 30 هزار تن کشمش در سال 94

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
همــدان نیز در این نشســت از صــادرات 30 هزار تن 

کشمش از استان در سال گذشته خبر داد.
شهرام پرورش با بیان اینکه همدان در مدار هجوم آفت 
ملخ مراکشی قرار ندارد، گفت: استان در سال جاری در 
مبارزه با آفات، رکورد 10 ســاله اخیر رکورد شکست و 
بیش از 300 هزار هکتار از اراضی در ســن مادر و پوره 

آفت زدایی شد.
وی با بیان اینکه در مصرف آب در مزارع کشــاورزی 
صرفه جویی می شــود، خاطرنشــان کــرد: چنانچه 
محصوالت پر آب  بر کشــت شــود، محدود اســت و 
در تولیدات آفتاب گردان، چغندرقند و ســیب زمینی 

برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
پرورش همچنین تصریح کــرد: مدیریت مراکز فروش 
سموم با هماهنگی های انجام شــده با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت صورت گرفته و بیش از 70 درصد از این 

مراکز ساماندهی شده است.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان خاطرنشان کرد: در تولید محصوالت کم آب بر 
همچون کلزا، بسته های حمایتی ایجاد شده و اختصاص 
یارانه مخصوص برای بذور و همچنین پرداخت سرمایه 
در گردش برای واحدهای تولید کلزا از بسته های حمایتی 

به شمار می رود.
پرورش با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی اجراشده در سال 
قبل 34 هزار هکتار بوده اســت، گفت: امسال 60 هزار 

هکتار برنامه ریزی برای اجرای کشــاورزی حفاظتی در 
استان انجام شده که مزایای فراوانی دارد و در اقتصادی 

شدن تولید اثرگذار است.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان با اشاره به تولید 40 تا 42 هزار تن کشمش در 
طول ســال گفت: بیش از 30 هزار تن کشمش در سال 

گذشته از همدان صادر شده است.
وی با بیان اینکه قیمت گنــدم یک هزار و 275 تومان 
است، اظهار داشــت: تولیدکنندگان باید گواهی تولید 
دریافت کنند و صبر داشــته باشند تا پس از دو هفته از 

فروش محصوالت خود، مبالغ را دریافت کنند.
پرورش به اجرای کشــاورزی ارگانیک در استان همدان 
اشاره کرد و افزود: در اراضی ارگانیک به مدت دو سال از 
سم و کود برای کشت استفاده نمی شود که برای اجرای 
این طــرح و تولید محصوالت گلخانه ای از کشــاورزان 

عالقه مند در این زمینه ثبت نام خواهد شد.
پیگیری برای خرید تضمینی شیر در همدان

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان نیز با اشاره به افت قیمت شیر و نگرانی 
دامداران گفت: روزانه یک هزار تن شــیر در اســتان ها 
خریداری می شود و در استان همدان هم پیگیری هایی 
شده و موافقت شفاهی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید 

تضمینی شیر در استان اخذ شده است.
محمــد نظرپور با بیان اینکه کشــتارگاه مــرغ رزن از 
واحدهای اصلی زنجیره تولید استان است، اظهار داشت: 
این کشــتارگاه در لیست دریافت تســهیالت است و 

پیگیری هایی نیز در حال انجام است.
وی با اشــاره به تولید 311 هزار تن شیر خام در استان، 
گفت: 28 هزار تن گوشت قرمز، 48 هزار تن گوشت مرغ، 
14 هزار تن تخم مرغ و یک هزار و 770 تن عسل است.

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان در پایان ســخنانش گفت: مشوق های 
صادراتی در سطح ملی برای صادرات گوشت مرغ در نظر 
گرفته شــده که کلیه اقدامات در راستای امنیت غذایی 
است. معاون آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان با اشاره به 550 میلیون مترمکعب صرفه جویی در 
مصرف آب بخش کشاورزی گفت: این میزان صرفه جویی 

16 برابر ظرفیت سد اکباتان است.
ابراهیم فرامرزی موحد با اشاره به وجود 161 هزار هکتار 
اراضی قابل کشت و مستعد در استان، خاطرنشان کرد: 
23 درصد از اراضی مشــکالتی را برای تولید و توسعه و 
ترویج دارند که در حال پیگیری اســت و برای 10 هزار 

هکتار طرح و برنامه تهیه شده است.
معاون آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره 

به اختصاص 100 میلیارد تومان بــرای اجرای آبیاری 
تحت فشار در استان، گفت: برنامه تشکیل تشکل های آب 
بران نیز برای تقسیم و توزیع آب در راستای احیا و تعادل 

بخشی آب در نظر گرفته شده است.
فرامــرزی با بیــان اینکه اراضی پر آب بر در اســتان 
تحت پوشش آبیاری مدرن هستند، خاطرنشان کرد: 
در کشــت این محصوالت صرفه جویی در مصرف آب 

موردتوجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه 15 میلیارد تومان پروژه پیشنهادی 
از محل اعتبارات اســتانی در همدان پیش بینی شده 
اســت، خاطرنشــان کرد: 92 میلیارد تومان پروژه از 
محل اعتبارات ملی نیز جز اعتبارات آبیاری تحت فشار 

در نظر گرفته شده است.
فرامــرزی موحد ادامه داد: بــا اختصاص اعتبار 100 
میلیــارد تومانــی در بخش آبیاری تحت فشــار امید 
می رود که در ســال جاری 50 میلیون مترمکعب در 

مصرف آب صرفه جویی شود.
اجرای بیش از 200 حکم قلع وقمع 

ساخت وساز غیرمجاز در همدان
معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
با بیان اینکه 90 قلع وقمع ساخت وساز غیرمجاز در باغات 
استان انجام شده است، گفت: 200 تا 210 حکم قطعی 
قلع وقمع صادر شــده که برخی از این احکام پس از ماه 

مبارک رمضان اجرا خواهد شد.
رحیــم برقی با بیــان این مطلــب افزود: متأســفانه 
ساخت وسازها در اســتان به این دلیل است که برخی 
افراد توجهی به اخطارهای سازمان جهاد کشاورزی توجه 
نکردند. وی با بیان اینکه برخی ساخت وسازهای غیرمجاز 
به دلیل گسترده شدن حریم شهر است، اظهار داشت: 
برخی افراد توجهی به اخطارها ندارند و در حریم شــهر 

اقدام به ساخت وساز غیرمجاز در باغات می کنند.
معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
با بیان اینکه احکام به تدریج صادر می شود، خاطرنشان 
کرد: دادگاه نیز برای صدور احکام محدودیت هایی دارد 

لذا احکام به مرور صادر و اجرایی می شود.
وی همچنیــن تصریح کرد: برخی بــرای جلوگیری از 
تخریب ساخت وسازها اقدام کرده و از بخش های مختلف 
سفارشات خود را مطرح می کنند اما در تصمیم گیری در 

خصوص احکام تأثیری ندارد.
معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
با بیان اینکه امور حاکمیتی متفاوت با دیگر امور است، 
اظهار داشت: امور حاکمیتی سریع السیر جواب نمی دهد 
و باید در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز و جلوگیری 

از آن فرهنگ سازی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اعالم کرد:
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 اکباتان: خود را به طور کامل معرفی کنید.
هادی گل محمدی هستم. در سال 1355 در روستای 
کهنوش، از توابع شهرســتان تویسرکان به دنیا آمدم. 
پس ازاینکه به همدان آمدیم، فوتبال را از 10 سالگی 
در کنار 3 بــرادرم در کوچه پس کوچه ها و زمین های 
خاکی همدان آغاز کردم؛ با اینکه پدرم مخالف فوتبال 
بازی کردن ما بودند و بیشتر توصیه داشتند که درس 
بخوانیم اما عشق من و برادرانم به فوتبال هیچ گاه باعث 

نشد تا این رشته را کنار بگذاریم.
در حال حاضر کارمند بهزیســتی هستم و در رشته 

روان شناسی مشغول تحصیل می باشم.
 اکباتان: به طور حرفه ای فوتبال را از کی و با 

چه باشگاهی آغاز کردید؟
از همــان نوجوانــی با تیم هــای هالل احمر و 
بهزیســتی فوتبال را آغاز کردم. در رده ســنی 
نوجوانان، جوانان و بزرگ ســاالن برای این تیم 
بازی کردم. به خاطر فوتبــال از خیلی چیزها 
گذشــتم. درس را فدای فوتبال کردم اما خیلی 
زود و در سن 21 سالگی فوتبال را کنار گذاشتم.

 اکباتان: چرا فوتبال را رها کردید؟
متاسفانه در کودکی در یک تصادف زانویم دچار 
مشکل شد و همیشــه برایم مشکل ساز بود تا 
اینکه بعد از یک مصدومیت به توصیه پزشکان 
در 21 ســالگی علی رغم میل باطنی از فوتبال 

خداحافظی کردم.
 اکباتان: چه شد که به مربی گری روی 

آوردید؟
بعد از خداحافظی، دوری از فوتبال برایم سخت 
بود اما در ســال 1377 کامــاًل به طور اتفاقی 
هنگامی که بچه های پایــگاه زینبیه )س( برای 
مســابقات آماده می شدند، داوطلبانه مربیگری 
ایــن تیم را پذیرفتم تا این نقطه آغازی باشــد 
برای مربیگری ام. به مرورزمان وارد لیگ استان 
 D شــدم و در سال 1379 در کالس مربیگری
 C آسیا شرکت کردم. سال 80 مدرک مربیگری
و ســال 83 مدرک مربیگری B آسیا را گرفتم. 
سال 90 که مدرک مربیگری A آسیا را گرفتم 
همه کار بــرای فوتبال، از چمــن آب دادن تا 

مربیگری کرده بودم.
 اکباتان: اولین تیمی که مربی گری کردید، کجا 

بود؟
کار خودم را با تیم های پایه بهزیستی شروع کردم. تنها 
مربی اســتان بودم که سلسله مراتب مربیگری را طی 
کــردم و از رده های پایه، نونهاالن، نوجوانان و جوانان 
تا بزرگ ساالن زیر نظر من بازی می کردند؛ به طوری که 
سرمربیگری همه رده های این تیم ها را به من سپرده 

بودند.
 اکباتان: با تیم بهزیستی چه افتخاراتی کسب 

کردید؟
 در شش ســال نخســت حضورم در تیم بهزیستی 
24 جام برای این باشگاه کســب کردیم. چهار سال 
پی درپی از ســال 80 تا 84 با تیم جوانان بهزیســتی 
قهرمان اســتان شدیم و در سال 86 )هم زمان با ورود 

پاس به همدان( برای نخستین بار با این تیم با اقتدار 
به لیگ برتر جوانان صعود کردیم که برای فوتبال غرب 

کشور نقطه عطفی بود.
 همان سال با بزرگ ساالن هم نتایج خوبی گرفتیم؛ با 
تیم بزرگ ساالن قهرمان استان شدم و به لیگ دسته 
ســه صعود کردیم. یک سال در دسته سه ماندیم اما 
سال بعد با کمترین هزینه و با بازیکنان جوان به لیگ 
دسته دو کشور راه یافتم. به بازیکنان 16 و حتی 14 

ساله در تیمم اجازه بازی می دادم.
 اکباتان: سرنوشت بهزیستی چه شد؟

بهزیستی به خاطر سوء مدیریت، بی توجهی استان به 
این تیم و نداشتن توان مالی و بدهی، منحل و امتیاز 
آن واگذار شــد. بهزیستی افسوس من بود و همیشه 

حسرت آن را می خورم.
 اکباتان: از شهرداری بگویید چه شد کار خود 

را با این تیم آغاز کردید؟
پس از انحالل تیم بهزیستی، با درخواست مسئوالن 
شهرداری، هدایت این تیم را پذیرفتم. با کمک حسن 
محمدی مدیرعامل وقت ســازمان فرهنگی و ورزشی 
شهرداری و هیئت مدیره آکادمی باشگاه شهرداری را 
اســتارت زدیم و در مدت دو سال تیم های نوجوانان 
و نونهاالن به لیگ برتر و جوانان به لیگ یک کشــور 
صعود کردند. کادر فنی که در بهزیستی کنار من بودند 
با من به شــهرداری آمدند. ابتدا آکادمی این تیم را به 
عهده گرفتم سپس تیم بزرگ ساالن را تشکیل دادیم 
و به لیگ دسته 3 صعود کردیم و امتیاز تیم را پارسال 
در دســته 3 نگه داشــتیم. برخی اتفاقات باعث شد 

پارسال مقطعی از این تیم دورباشم تا اینکه مجدداً این 
فصل هدایت شهرداری را به عهده گرفتم.

 اکباتان: آیا اول فصل فکر می کردید به دسته 
دو صعود کنید؟

صددرصد، اگر غیرازاین بود، این فصل هدایت تیم را به 
عهده نمی گرفتم. قبل از آغاز فصل مسئوالن شهرداری 
اعالم کردند کــه می خواهند تیمی قدرتمند را راهی 
مســابقات کنند؛ بعد از مذاکره با آن ها قرار بود امتیاز 
تیم الوند را در دســته دو خریــداری کنند و من هم 
تیم را برای دسته دو بســتم. برنامه ای که به باشگاه 
دادم این بود اگر دســته دو بودیم ســال اول تثبیت، 
سال دوم صعود و اگر دسته سه بودیم همان سال اول 
صعود اما آخرین لحظات قرار شد در همان دسته سه 

تیم داری کنیم.
35 بازیکن داشــتیم که 30 نفر آن هــا بومی بودند؛ 
کارمــان را از 20 تیر آغــاز کردیم و همان روز اول به 
شاگردانم گفتم باید صعود کنیم هرکس فکر می کند 
که صعود نمی کنیم همین االن از تیم جدا شــود. در 
بحث مالی مدیریت هزینه کردیــم قرارداد مالی را با 
بازیکنان طوری بستیم که همه در سود و زیان دخیل 
باشند. اولین جمله ای که بر روی تابلو نوشتم »هدف 

صعود به دسته دو« بود.
سختی بسیار زیادی کشیدیم و در دور نخست بدترین 
قرعه ممکن به نام تیم ما خورد. در اصل ما از دســته 
چهار شــروع کردیم چراکه لیگ دســته سه فوتبال 
کشــور دو مرحله ایست؛ در مرحله نخست پنج گروه 
12 تیمی حضور داشــتند که در هرگروه تیم ها فقط 

یک دور باهم بازی می کردند. تمام بازی های سخت ما 
خارج از خانه بود اما به لطف خدا و تالش شــاگردانم 
بدون باخت و به عنوان تیم نخست به مرحله بعد صعود 
کردیم. در مرحله دوم، با درخشــش در مســابقات با 
اقتدار و دو هفته پیش از پایان مسابقات به لیگ دسته 

دو صعود کردیم.
 اکباتان: در هفته های نخســت نتایج خوبی 

نگرفتید آیا ناامید نشدید؟
به هیچ عنوان. مسئوالن باشگاه نگران بودند اما به آن ها 

گفتم شک نکنید ما صعود می کنیم.
 اکباتان: مهم ترین عامل موفقیت تان را در این 

فصل چه می دانید؟
هیچ موفقیتی اتفاقی و شانسی نیست؛ شانس بعضی 

وقت ها کمک می کند اما تالش همیشه.
عوامل زیادی دست به دست داد تا تیم مان موفق باشد 
و لطف خدا شــامل حال تیم ما شد. پیش از آغاز هر 
بازی از سه شهید گمنام پارک مردم مدد می گرفتیم. 
نظم و انضباط تیمی به ما خیلی کمک کرد؛ هیچ وقت 
اخالق را فدای نتیجــه نکردیم. تفکرات حرفه ای که 
به بازیکنانم القاء کرده و گفته بودم باید پرســتیژ تیم 
لیگ یکی را داشــته باشیم. همدلی و اتحاد تیم ما از 
بازیکنان، کادر فنی و حتی کارکنان شهرداری خیلی 
به ما کمک کرد، کادر فنی خیلی خوبی داشتیم، آقایان 
کرمی، کیانی، مقدادی پور، گروســی و پاریاد خیلی 
دلسوزانه کارکردند. تالش شاگردانم که بسیارخوب و 
ســتودنی بود. 10 نفر از بازیکنان تیم، شاگردان 10 
ساله من بودند. تیم ما حاشیه و تنش نداشت، در تیم 

ما قهر نبود، بازیکنان ما شــب عید پول نگرفتند، اما 
این دلیلی نبود که قهــر کنند. تمرینات خوب، یکی 
دیگــر از عوامل موفقیت ما بود روزی که برف می آمد 
و پاس تمریناتش را تعطیل می کرد، شــاگردان من با 
پارو چمن را پاک می کردند تا تمرین کنیم. مدیریت 
خوب باشگاه و حمایت رســانه ها در موفقیت تیم ما 

نقش مؤثری داشتند.
 اکباتان: فصل بعد در شهرداری هستید؟

بستگی به تصمیم مسئوالن باشــگاه دارد. فوتبال را 
به عنوان شــغل نگاه نمی کنم، فوتبال برای من عشق 

است و به دنبال کاسبی از فوتبال نیستم.
 اکباتان: اگر فصل بعد در تیم بودید قول صعود 

می دهید؟
مســئوالن باشــگاه به من فرصت دو یا ســه 
ســاله بدهند. ما نبایــد در باد ایــن قهرمانی 
بخوابیم؛ قهرمان شــدن آسان است اما تداوم و 
نگه داری اش سخت است. باید تمام تالش خود 
را برای محقق شدن این موضوع به کار بگیریم.

 اکباتان: بهترین خاطره فوتبالی شما چه 
بوده است؟

صعــود با تیم جوانان بهزیســتی به لیگ برتر، 
صعود با تیم بهزیستی به لیگ دسته دو و صعود 
امسال با تیم شهرداری یکی از بهترین خاطرات 

دوران ورزشی ام محسوب می شود.
 اکباتان: بدترین خاطره ورزشی؟

همیشه گفتم انحالل بهزیستی یکی از بدترین 
خاطرات ورزشی ام است.

 اکباتان: بهترین بازیکنانی که به فوتبال 
معرفی کردید؟

همه شاگردانم بهترین هستند.
 اکباتان: در مورد هــر تیم یک جمله 

بگویید
پاس

پاس فوتبال همــدان را به جلو هدایت کرد اما 
درست مدیریت نشد.

الوند
واقعــاً حیف شــد؛ الونــد می توانســت آینده 
درخشــانی داشته باشد اما ضعف مدیریتی این 

تیم را نابود کرد.
بهزیستی

بهزیستی افسوس من بود فقط می گویم حیف...
شهرداری

این تیم آینده درخشانی دارد.
 اکباتان: صحبت پایانی شما

تشــکر می کنم از تمام کســانی که این فصل از تیم ما 
حمایت کردند، از شهردار همدان، اعضای شورای شهر، 
مدیرعامل سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری، تمامی 
کارکنان شــهرداری، اداره کل ورزش و جوانان، هیئت 
فوتبال، پیشکسوتان، مربیان و هواداران خونگرم همدانی، 
شــاگردانم، رسانه ها که همیشه یار و یاور تیم ما بودند، 
دوســت و همکارم رضا کیانی مربــی دروازه بانان تیم و 
هرکســی که به هر نحوی به تیم ما کمک کرد. به امید 

روزهای خوب برای تیم فوتبال شهرداری همدان...

گفت وگوی خواندنی اکباتان با هادی گل محمدی 
سرمربی تیم صعود کرده شهرداری همدان

در طول فصل هیچ گاه
از صعود ناامید نشدیم

هدف؛ صعود

صعود تیم فوتبال شــهرداری همدان به رقابت های فوتبال دســته 2 باشگاه های کشور خبر خوشی بود که 
هواداران فوتبال همدان را در بین ناکامی های چند سال اخیر فوتبال استان، خوشحال کرد. پس از چند فصل 
کابوس وار برای فوتبال همدان و سقوط پاس به لیگ دسته دو و همچنین سقوط الوند به لیگ دسته سه، این بار 

شهرداری چی ها در دسته سه خوش درخشیدند و بااقتدار به دسته دو صعود کردند.
تیمی که فعل خواستن را برای صعود صرف کرد و با کادر فنی و بازیکنان بومی نشان داد که نتیجه گرفتن تنها 
به مسائل مالی بستگی ندارد. هادی گل محمدی سرمربی شهرداری، مرد اول این تیم بود. فردی که از همان 
روز اول، قول صعود را به مسئوالن باشگاه داد. هادی گل محمدی از دید کانون مربیان فوتبال کشور به عنوان 
برترین مربی فوتبال اســتان در فصل 94- 95 انتخاب شد؛ وی برای دومین بار این عنوان را کسب کرد. گل 
محمدی در گفت وگو با ماهنامه فرهنگی و ورزشی »اکباتان« از دالیل موفقیت تیم فوتبال شهرداری می گوید.
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 اکباتان: به عنوان اولین سؤال در خصوص 
داستان سریال »علی البدل« توضیح دهید.

فیلم نامه ســریال علی البدل طرح محسن تنابنده است 
و خشــایار الوند و حسن وارسته آن را نوشته اند. این سریال داستان 
یک آبادی را به تصویر می کشــد که چشمه های آب گرم دارد و این 
چشمه ها یک ثروت خدادادی است اما چون خوب مراقبت نمی شود 
و برنامه ریزی مناسب برای استفاده بهینه از این ظرفیت وجود ندارد، 
رونق چندانی نیافته و علیرغم قابلیت آبادی، آنچنان که باید توریست 

به این منطقه سفر نمی کند.
در این روستا دو طایفه به نام آبیاری ها و آبناری ها زندگی می کنند 
که از قدیم االیام در عین حال که کنار هم هســتند، اختالفاتی با هم 
دارند که باعث شــده آبادی این داستان رونق چندانی نداشته باشد و 

اهالی، بیشتر درگیر اختالفات خود باشند.
اهالی دو طایفه برای حل مشکالت روستا 
و اداره آن، شــورایی را تشــکیل داده اند که 
عضوی به نام »علی البدل« دارد و در عین 
اینکه عضو شــورا است اما حق رأی ندارد. 
داستان به خوبی پیش می رود تا زمانی که 
خبر می رسد که یک مقام می خواهد از این 
آبادی بازدید کند و همین باعث می شود 
که سیستم آبادی به هم بریزد. عده ای در 
روستا معتقدند که ما جنبه های توریستی 
را رونــق دهیم تا بتوانیم آن را ثبت جهانی 
کنیم و عده ای نیــز معتقدند که اگر ثبت 
جهانی شود دیگر روستا متعلق به ما نخواهد 

بود و دولت آن را به نفع خود مصادره می کند.
 اکباتان: این ســریال چه زمانی پخش 

خواهد شد؟
ساخت ســریال در همدان از اواخر اردیبهشت 
ماه آغاز شده و تا دو ماه یا دو ماه و نیم آینده ادامه 
دارد. »علی البدل« در 15 قســمت تولید شده و 
زمان پخش آن مشــخص نیست. قرار بر این بود 
که برای ماه مبارک رمضان پخش شــود اما به 
دلیل سختی کار و زمان کمی که تا ماه رمضان 
داشتیم پخش به زمان دیگری موکول می شود. 
پس از برای سریال علی البدل نیز، فیلمبرداری 

ساخت سینمایی پایتخت آغاز خواهد شد.
 اکباتان: چــه بازیگرانی و در 
چه نقش هایی در این ســریال بازی 

می کنند؟
مهــدی فخیم زاده نقــش یکی از 
خان های این آبادی به نام نریمان خان 

آپارتمان های لوکس رویای ورکانه را نقش برآب نکندسیروس مقدم:
میگن حق رأی نداری، خالصه هم هستم و هم نیستم.«»من علی البدل هستم، فرعی، رزرو و جانشین عضو اصلی؛ حرف نزنم میگن اللی، حرف بزنم 

این عضو علی البدل که هم هست و هم نیست، داستانی را ساخته که این روزها در همدان 
ورق می خورد و با خبرهایی که پیش ازاین از فیلم جدید و پرســتاره ســیروس مقدم در 
رسانه های مختلف منتشر شد، جمع زیادی از عالقه مندان به سریال های این کارگردان منتظر 
هستند تا جلوه ای دیگر از هنرنمایی های هنرمندان محبوب خود را در جعبه جادویی ببینند و 
ذوق و عالقه مردم برای تماشای این فیلم برگ برنده ای برای همدان به شمار می آید. روستای 
زیبای ورکانه در همدان، یک ماهی هست که داستان سریال جدید سیروس مقدم را در 
خود می پروراند و با نامی جدید، اهالی روستای داستان »علی البدل« را میزبانی می کند. 
چشمه های جوشان آبادی این قصه، ورکانه را به دهکده »چشمه قل قل« بدل کرده و از 
دل این چشمه ها، هنری می جوشد که از قاب جعبه جادویی میهمان مردم ایران خواهد 

پس از گذشــت نزدیک به یک ماه از تصویربرداری این ســریال در شد.

همدان، راهی روستای ورکانه شدم تا داستان سریال و دلیل ساخت آن در همدان را از 
زبان کارگردان موفق این سریال جویا شوم. با ورود به روستا و رسیدن به لوکیشن اصلی 
فیلمبرداری، در گوشه پنجره خانه ای، کودکی دیده می شد که چشم به لبهای کارگردان 
دوخته تا با صدای "سه، دو، یک، حرکت" به تماشای پخش زنده سریال »علی البدل« 
بنشیند و پای دیوار خانه ای هم چند نفری از اهالی روستا، به تماشا ایستاده اند تا هنری 
که قرار اســت پای گردشگران زیادی را به کوچه پس کوچه های ناب و زیبای ورکانه باز 
کند، ببینند. در ورودی لوکیشن، تابلوی خوش آمدگویی به دهکده توریستی، تاریخی، 
ندارد، تصویری از طنز ظریف و دقیق این سریال را در ذهن متبادر می کرد.درمانی چشــمه قل قل و تابلوی هایپر پرویز و میهمانخانه نبات که شعبه دیگری هم 

پس از پایان برداشــت آخرین سکانس آن روز و پیش از شروع کار عوامل در برداشت 
سکانس های شب، سیروس مقدم پاسخگوی سؤاالت ماهنامه »اکباتان« شد که ماحصل 

گفتگوی ما با کارگردان »علی البدل« و سریال محبوب پایتخت را در ادامه می خوانید:

را بازی می کند و مهدی هاشمی نیز نقش خان دیگر به نام نوذر خان را 
بر عهده دارد. محسن تنابنده نقش مشاوری را بازی می کند که به هر 
دو خان مشاوره می دهد و احمد مهرانفر نیز به عنوان عضو علی البدل 
نقش آفرینی می کند. عزت رمضانی فر و حسین محب اهری نیز نقش 
اعضای شورا را بر عهده دارند. هومن حاجی عبداللهی و بهرام افشاری 
نقش انتظامات روســتا را بازی می کنند. محمود جعفری نقش پرویز 
را که فردی مغازه دار اســت برعهده دارد و هادی کاظمی نیز در این 
داستان نقش فردی به نام خَرم را دارد. فروغ قجابگلی، هدیه آزاده، مهسا 

باقری، فرشته گلچین از بازیگران خانم این سریال هستند.
تهیه کنندگی ســریال علی البدل بر عهده الهام غفوری است و 
محمود اتحادی به عنــوان مدیر تولید، فهیمه کمالی به عنوان مدیر 
برنامه ریزی، مجید اســکندری به عنوان طراح گریم، امیر پرتوزاده به 
عنوان مدیر صدابرداری، فرشاد گل سفیدی به عنوان مدیر تصویربرداری، 
افسر نجات ایمانی به عنوان طراح صحنه و لباس، مصطفی تنابنده به 
عنوان دستیار اول کارگردان و محمدرضا باباخانیان کارگردان همدانی 

به عنوان دستیار دوم کارگردان در ساخت سریال نقش دارند.
 اکباتان: شاید یکی از سؤاالت مردم این باشد که چرا 
در بین استان های کشور، همدان را برای ساخت این سریال 

انتخاب کردید؟
ما برای این ســریال خطه شــمال را به طور کامل پشــت سر 
گذاشتیم و روستای کندلوس استان مازندران یکی از گزینه های ما در 
این خطه بود. در استان های مرکزی نیز، روستای ابیانه استان اصفهان 
را مدنظر داشتیم. ما عالوه بر شمال کشور به مناطق جنوب کشور نیز 
سفر کردیم اما با جستجوهایی که انجام دادیم پس از سفر به همدان، 

این استان را برای ساخت »علی البدل« مناسب دیدیم.

 اکباتان: دلیل انتخاب روستای ورکانه به عنوان لوکیشن 
اصلی سریال چیست؟

انتخاب این روستا چند دلیل دارد که یکی از مهمترین دالیل آن 
بافت سنگی روستا و منحصر به فرد بودن آن در بین روستاهایی بود 
که ما مورد بازدید قرار دادیم. دلیل دوم، آب و هوای خوب این منطقه 
در زمان فیلم برداری ما بود. هوا نه آنقدر سرد است که مانع کار باشد 
و نه آنقدر گرم که باعث ایجاد مزاحمت شود. سومین دلیل هم قدمت 
همدان و تاریخچه خوب روستای ورکانه است که شرایط را برای ساخت 

سریال مهیا کرد.
 اکباتان: پیشنهاد ساخت این ســریال در همدان و 
روستای ورکانه از سوی چه کسی مطرح شد؟ شما پیش از این 

اطالعی در خصوص چنین ظرفیتی در همدان داشتید؟
من یک یا دو بار به همدان سفر کرده بودم و اطالعاتم در خصوص 
اســتان همدان در حد اطالعات عمومی همه بود. وقتی روســتاهای 
سنگی را در اینترنت جستجو کردیم دو منطقه را مناسب دیدیم که 
یکی، روستای اورامان استان کردستان بود که بافت سنگی پله ای بسیار 
زیبایی دارد و دیگر روســتاها نیز اشتران، سیمین و ورکانه در استان 

همدان بود که فضای مناسبی داشت.
اورامان را به این دلیل کنار گذاشتیم که شرایط برای تولید بسیار 
سخت بود به طوریکه اورامان فاصله زیادی با مرکز استان داشت و باید 
برای رسیدن به لوکیشن 100 کیلومتر منطقه کوهستانی را پشت سر 
می گذاشتیم، از طرفی فراهم کردن شرایط اسکان، تغذیه گروه و تأمین 
سیاهی لشگر نیز سخت بود. با دکورهایی که داشتیم کار در این منطقه 
به سختی پیش می رفت و سرمای شدید منطقه هم تا پایان بهار آزار 
دهنده بود. به هر صورت پس از جستجوی ورکانه در اینترنت و بازدید 
از این روستا، ورکانه را انتخاب کردیم و در حال حاضر نیز شرایط بسیار 

عالی است.
 اکباتان: مســئوالن استان حمایتی از ساخت سریال 

»علی البدل« در همدان داشته اند؟
به نظر می رسد تغییراتی در سیستم مدیریت استان اتفاق افتاده 
چون هیچ حمایت مالی و اسپانســری از پروژه نشده است. در ابتدای 

زیباتریــن کوچه داســتان ما در 
ورکانه تخریب شده بود و امروز 
در حال تبدیل شدن به آپارتمان 
اســت. هرچــه ســعی کردیم تا 
پایان ماه مبارک برای تخریب این 
کوچه دســت نگه دارند، موفق 

نشدیم و توی ذوق ما خورد.

فرشته اکبری



حضور ما در اســتان، اســتاندار همدان در جلســه ای که برگزار شد، 
برخوردی مثبت و فرهنگی با ســاخت سریال داشتند و عالقه مند به 
همکاری بودند اما در اقدام عملی و اجرایی، اتفاق مهمی نیفتاد و هیچ 
اسپانسر یا حامی مالی برای حمایت از این سریال در استان وارد عمل 

نشد؛ شاید حمایتی هم شده اما من خبری ندارم.
در طول این مدت کمکی جدی به پروژه نشد و حتی در مراحلی 
نیز ناهماهنگی هایی به عمل آمد. ما یکی از کوچه های روستای ورکانه 
را که زیباترین کوچه بود به عنوان لوکیشن اصلی انتخاب کرده بودیم 
و درخواست و قول و قرار ما با استان این بود که از تخریب این کوچه و 
خانه های آن جلوگیری شود اما متأسفانه وقتی برای شروع فیلمبرداری 
به روستا آمدیم، زیباترین کوچه داستان ما تخریب شده بود و امروز در 
حال تبدیل شدن به آپارتمان است. هرچه تالش کردیم مانع کار شویم 
و تا پایان ماه مبارک رمضان برای تخریب این محله دست نگه دارند، 

موفق نشدیم و به نوعی توی ذوق ما خورد.
 اکباتان: مدیرکل میراث فرهنگی استان بر این عقیده 
بودند که برقراری ارتباط با تیم شــما و شــرایط همکاری و 
تبلیغات در سریال سخت است؛ در این خصوص توضیح دهید.
همانطور که گفتم با وجود جلســاتی که برگزار و وعده هایی که 
مطرح شد اتفاق چندانی تا امروز نیفتاده است. به هیچ عنوان این چنین 
نبوده که اسپانســر یا نماینده بخش خصوصی از استان همدان برای 
حمایت مالی از ســریال و تبلیغات در آن به ما مراجعه کرده باشد و 

پذیرای آنها نباشیم.
اتفاقاً در ارتباط با میراث فرهنگی، ســعی کردیم بخش هایی از 
روستا را مرمت و بازسازی کنیم اما نه تنها حمایت مالی نکردند بلکه 
به ما گفتند شما هزینه کنید ما هم نظارت می کنیم. وقتی قرار است 
خــود ما هزینه کنیم دیگر چه نیازی به نظــارت وجود دارد، خود ما 
نظارت کردن را بلدیم. اگر اسپانســر بود می پذیرفتیم، همانطور که 
می گویند:"کور از خدا چه می خواهد دو چشم بینا". این پروژه از لحاظ 
مسائل مالی طرح سنگینی است و چرا ما باید از توان بخش خصوصی 

برای حمایت مالی استفاده نکنیم.
 اکباتان: در این سریال همدان و یا روستای ورکانه به 

مخاطبان معرفی می شود؟
به هیچ عنوان نامی از ورکانه و همدان 
در این ســریال نمی آید. ما در این سریال در 
ناکجاآباد کار می کنیم و داستان در آن جلو 

می رود.
 اکباتان: پس با این وجود از حواشی 
و اعتراضاتی که در پی پخش برخی فیلم ها 
در خصوص مسائل قومی و قبیله ای مطرح 

می شد، جلوگیری می شود؟
نه، اصــالً اتفاقی نمی افتد چــون ما در 
سریال نه لهجه خاص و لباس خاصی داریم و 
نه آدرسی در مورد لوکیشن می دهیم. فضا به 
گونه ای اســت که در یک آبادی در نقطه ای از 
ایران اتفاقاتی می افتد و داستان دنبال می شود.

 اکباتان: چرا شــما تهران را به 
عنوان محلی در دســترس برای ساخت 
سریال رها کرده و برای ساخت آثار خود، 

دیگر استانها را انتخاب می کنید؟
اندکی جنون باعث این کار شده است. ما 

راحت طلبی و تنبلی را دوســت نداریــم و کارهای راحت ما را راضی 
نمی کند. در مملکت ما آنقدر تنوع فرهنگ و لوکیشن وجود دارد که 
انصاف نیست دوربین همیشه در تهران و آپارتمان ها بماند و مردم کشور 
و یا حتی خارج از کشــور خبری از وجود چنین ظرفیت هایی نداشته 
باشــند. با اینکه شرایط کار در استان های دیگر بسیار سخت است اما 
ترجیح ما این است که از تهرانی که به ورطه تکرار افتاده خارج شویم و 

چشم اندازهایی زیبا را از نقاط مختلف به مردم نشان دهیم.
 اکباتان: باتوجه به موفقیت سریال پایتخت در جذب 
مخاطب و به تبع آن حضور گردشگران در لوکیشن مربوطه، آیا 

این دستاورد را برای ورکانه نیز شاهد خواهیم بود؟
بله مناطقی در کشور وجود دارد که چشم نوازتر و زیباتر از تهران 
است و جاذبه توریستی و کنجکاوی را بیشتر می کند. همانطور که اشاره 
کردید، با ساخت سریال پایتخت در استان مازندران جذب گردشگر 
اتفاق افتاد و در منطقه و بازار کار ایجاد کرد. مردم از آن سوی دنیا به 
مازندران می آیند تا لوکیشن این سریال را پیدا کنند؛ عکس یادگاری 

می گیرند و شهر و منطقه را معرفی می کنند.
 اکباتان: پس ورکانه هم شانس رونق دارد؟

بله صددرصد همینطور اســت. همین حاال هم جذب گردشگر 
برای ورکانه ایجاد شده است. روزهایی که ما در این روستا و یا اُشتران 
کار می کنیم بازدیدکنندگان زیادی به ویژه در روزهای تعطیل به این 
مناطق می آیند با اینکه هنوز اتفاق خاصی نیفتاده اســت و مطمئن 
باشید وقتی کار پخش شــود جاذبه برای حضور مردم در این روستا 

صد چندان می شود.
 اکباتان: ساخت سریال علی البدل در ورکانه قابلیت 
جذب مخاطب را دارد؟ یا اینکه شما را مجاب به ساخت اثری 

دیگر در منطقه می کند؟
بله چراکه نه؛ وقتی سریالی جواب دهد، مردم و مدیران تلویزیون 
راضی باشــند و ما هم قصه و حرف تازه ای برای گفتن داشته باشیم، 
چرا داستان را دنبال نکنیم؟! این وظیفه ای بر دوش ماست، مشروط بر 

اینکه همکاری ادامه پیدا کند و بار دیگر که به همدان می آییم، نبینیم 
که سنگ فرش ها و خانه های سنگی زیبا، جای خود را به آپارتمان ها 
و بلوک ها داده اند و ســنگ مرمر جایگزین بافت سنگی منطقه شده 
است. اصالت لوکیشن باید حفظ شود چون در حال از بین رفتن است، 
همانطور که زیباترین کوچه  ورکانه که به دلیل وجود آن،  روستا را برای 
کار خود انتخاب کردیم به دلیل بی توجهی و سهل انگاری و عدم نظارت 
میراث فرهنگی که مدعی حفاظت از آن است، از بین رفت در حالی که 
میراث فرهنگی باید تالش می کرد که بافت زیبا و یکدست این منطقه 
از بین نرود؛ اگر توجه می شد کوچه به آن زیبایی از بین نمی رفت و آجر 

و کاشی جایگزین سنگ نمی شد.
 اکباتان: داستان علی البدل قابلیت ساخت در فصول 
بعدی همچون سریال پایتخت را دارد و به فکر ادامه ساخت 

آن هستید؟
صددرصد همینطور است و قابلیت ادامه داستان وجود دارد اما در 

حال حاضر به هیچ عنوان به این موضوع فکر نمی کنم.

 اســتاندار همــدان در جلســه ای 
که برگزار شد، برخوردی مثبت و 
فرهنگی با ساخت سریال داشتند 
و عالقه مند به همکاری بودند اما 
در اقــدام عملــی و اجرایی، اتفاق 
مهمی نیفتاد و هیچ اسپانســر یا 
حامــی مالی بــرای حمایــت از این 
سریال در استان وارد عمل نشد.

ده»علیالبدل«
یخانوا

یزیرپا
شسنگ

فر

ورکانه »پایتخت« می شود؟!

 اکباتان: به عنوان سوأل آخر، همدان را برای مخاطبان 
چگونه توصیف می کنید؟

در اولین سفرم به همدان، آن را مجموعه ای از قدمت، زیبایی و 
مهربانی دیدم که بیشترین تأثیر را بر من گذاشت.



جای بسی خرســندی است که یک بار دیگر پای صحبت 
پدربزرگ دوچرخه سواری ایران نشستیم و چه صمیمانه به 
استقبالمان آمد تا به منزلش که 81 سال پیش در آن متولد 
شده، راهنمایی مان کند. سلطان دائمی جاده های ایران با 
کالمــی زیبا و برازنده یک میزبان مهربان، شــیرینی این 
دیدار و گفتگو را تولدی دوباره برای خود می داند که البته 
شیرینی این دیدار برای ما نیز دو صدچندان بود. در ابتدای 
حضور در منزل، به دیدن دیوار خاطرات اتاق باصفایش که 
یک دنیا خاطره بر آن نقش بسته است، راهنمایی شدیم که 
در این دیوار رنگارنگ، تیترهای روزنامه های مختلف که از 
حسن دائمی با عناوین مختلف »سلطان جاده های ایران«، 
»مرد دائمی جاده های دائمی« و »ماندگاری پیر جاده های 
ایران« یاد کرده بودند، به چشم می خورد. در این لحظات 
به یادماندنی از شــنیدن خاطرات سال های دور و نزدیک 

پدربزرگ دوچرخه سواری ایران، سرشار شدیم.
دائمی از معدود دوچرخه سواران با  ذوقی است که باوجود 
خداحافظی از ورزش قهرمانی در سال 1342، همچنان به 
گردشگری با دوچرخه مشغول است تا این بار به دوراز فضای 
رقابت، رکاب بزند. او همواره به دوچرخه و دوچرخه سواری 
فکــر می کند و در تعبیــری، زیبا زندگی کــردن را مثل 

دوچرخه سواری می داند.
او که 82 ســال دارد، در ســن 27 سالگی با همسرش که 
از وی به عنوان بهترین مشوقش یاد می کند، ازدواج کرده 
و صاحب سه پســر و چهار دختر است. دائمی، نخستین 
دوچرخــه را با قیمت 150 تومان از مادرش هدیه گرفت؛ 
مادری که پــس از فوت پدر، سرپرســتی اش را عهده دار 
بود و به قول خودش، همــواره بزرگ ترین حامی اش بود؛ 
مادری که همیشه در مســابقات ورزشی با آوردن تغذیه، 
فرزند قهرمانش را راهی مســابقه کند. او ابتدا در باشــگاه 
دوچرخه سواری نیلی ثبت نام کرد و پس از مدتی به عنوان 

ورزشــکار منتخب به تهران اعزام شد و توانست مقام سوم را 
کسب کند و وارد دنیای حرفه ای دوچرخه سواری شود.

دائمی از نخستین سفرش از همدان به مشهد و رکاب زنی یک 
هزار و 850 کیلومتر در 15 روز تا دیگر ســفرهایش از جاده 
شمال به مشهد ، سفر به فاو برای دلجویی از رزمندگان در 51 
سالگی، زیارت حرم شاه عبدالعظیم، قهرمانی و کسب مدال 
برنز در سال 42، شرکت در مسابقات قهرمانی پیشکسوتان و 
پنج بار سفر به شلمچه برایمان می گوید و این شعر را زمزمه 
می کند: »ای عکس، عکس جاودانی باش/ نمونه ز غم و رنج 
زندگانی باش/ در آن زمان که ز قبرم گیاه می روید/ تو یادگار 

من و دوره جوانی باش«.
به گفته او، همدان ســابقه خوبی در ورزش دوچرخه سواری 

کشــور دارد که نام افتخارآفرینان این عرصه، در خاطراتش رخ نمایی 
می کنــد، به طوریکه از خاطرات خود در 20 ســالگی و برگزاری این 
مســابقات در همدان و از بزرگان این عرصه همچون مرحوم غالمرضا 
بیگدلی، محمود بیات، غالم لوکس، پوینده ها، حسینی، پرویز کوکایی 

و شهیدی به نیکی یاد می کند.
دائمــی، دوچرخه ســواری را با کرایــه کردن دوچرخــه و از خیابان 
تختی آغاز کرد و دو ســالی نیز ورزش باســتانی انجام داد. پدربزرگ 
دوچرخه سواری ایران در سن 81 سالگی می گوید: »اگر به 20 سالگی 
برگردم بازهم دوچرخه ســواری را انتخاب می کنم؛ حتی آرزو دارم بار 
دیگر متولد شــوم و دوچرخه سواری کنم. به جوان ها توصیه می کنم 
که برای حفظ سالمتی شــان؛ ورزش کرده و به جسمشان فشار وارد 

نکنند«.
دائمی با بغضی که در گلو دارد، با اشاره به برخورد صمیمانه رانندگان 
و مــردم عادی در مواجهه با او در هنگام دوچرخه ســواری، می گوید: 
»من همه زندگی ام را در راه ورزش ایران و اســتانم گذاشتم و از همه 
هم وطنان، همشهریان و مسئوالنی که همواره مشوق من بودند، تشکر 
می کنم و امیدوارم من و دیگر ورزشکاران قدیمی را فراموش نکنند.«

او با ورق زدن خاطراتش در بین مجالت و روزنامه ها؛ هدایای دریافتی، 
یادبودها و مدال های حاصل از سفر به مناطق مختلف را نشانم می دهد 
و از تقدیم مدال هایش به آســتان امام هشتم )ع( و موزه آستان قدس 
رضــوی برای عرض ارادت به این حضرت می گوید و هدیه ای که نماد 

بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( است را به قلبش می فشارد و آن را بسیار 
عزیز می داند.

این دوچرخه سوار پیشکســوت همدانی تاکنون 37 هزار کیلومتر را 
رکاب زده و خاطــرات خود را در کتابی به نام »مرد جاده های ایران« 

نگاشته است.
دائمی توانسته در مدت یک هفته مسیر 250 کیلومتری اهواز تا آبادان، 
آبادان تا خرمشهر و خرمشهر تا شلمچه را به شکل رفت وبرگشت رکاب 
بزند که به گفته خودش پس از بازگشــت از خرمشهر مورد استقبال 

قرار گرفته است.
از اوایل انقالب به صورت حرفه ای دوچرخه سواری را آغاز کردم

مرد دائمــی جاده های ایران با بیان اینکــه از اوایل انقالب به صورت 
حرفه ای دوچرخه سواری را آغاز کردم، می گوید: ازجمله برای نخستین 
بار از همدان، مسیر قزوین »لواسان« رشت و شهر های مهم شمال و 

مسافت یک هزار و 800 کیلومتری را به مدت 15 روز رکاب زدم.

این پیشکســوت دوچرخه ســوار 82 ســاله همدانی می گوید: سال 
90 مســافت یک هــزار و 200 کیلومتری همدان- مشــهد را برای 
چهاردهمین بار رکاب زدم و از سوی رسانه ها »سلطان جاده ها« لقب 

گرفتم.
او تأکید می کند: رکاب زدن 37 هزار کیلومتر در ســنین مختلف با 

دوچرخه، نه تنها کار ساده ای نیست؛ بلکه سخت و طاقت فرساست.
او از همســر، فرزندان و تک تک اعضای خانواده اش به عنوان مشوقان 
اصلی اش در دوچرخه  ســواری یاد می کنــد و می گوید: »از مدیرکل 
تربیت بدنی استان همدان و رئیس هیئت دوچرخه سواری سپاسگزارم 
که همواره حامی و پشتیبان و مشوق من بوده اند و در رکاب زدن من 
را تشــویق کردند که امیدوارم در ســفر بعدی من به شلمچه پس از 

ماه مبارک رمضان با نام و یاد سرلشگر شهید حسین همدانی 
و سردار شهید علیرضا شمسی پور همچنان مرا 

یاری کنند.«
استان  و  مسئوالن کشــور 
حامی و مشوق ورزشکاران 

پیشکسوت باشند
دائمی از مســئوالن کشور و 

استان می خواهد که بیش ازپیش 
حامــی و مشــوق ورزشــکاران 

پیشکسوت باشــند و در آیین ها و 
مراســم های مختلف آنان را فراموش 

نکرده و پیشکسوتان را به عنوان الگو به 
جوانان جامعه معرفی کنند.

دائمی با مرور مجــدد خاطرات خود 
و اینکــه از کودکــی عالقــه خاصی 

نسبت به ورزش بخصوص دوچرخه سواری داشته و دارد، 
به ســخنانش ادامه می دهد: از ســن 20 سالگی با شور و 
حال جوانی در باشگاه ثبت نام کردم و به تمرین پرداختم 
و با تالش و کوشش مداوم توانستم در مسابقات قهرمانی 
کشور به سرپرستی پرویز کوکایی بین 35 دوچرخه سوار 

از استان ها مقام سوم را برای استان همدان کسب کنم.
»پدربزرگ دوچرخه سواران ایران« نام گرفته ام

دائمی که به گفته خود، او را »پدربزرگ دوچرخه ســواران 
ایران« می دانند، به تالشش در جاده ها اشاره می کند: »من 
یک  روز در میان، مسیر جاده تهران تا فرودگاه و برگشت را 

برای حفظ تندرستی رکاب می زنم.«
او، ارتباط خود را با هیئت دوچرخه سواری مطلوب توصیف 
کرده و می گوید: »به عنوان پیشکسوت دوچرخه  سواری از 
مســئوالن شهر تشــکر می کنم که با دایر کردن ایستگاه 
دوچرخه ســواری، باعث افزایش شــور و حال در جوانان 

شده اند«.
در سن 78 سالگی برای دیدار امام رضا )ع( رکاب زدم

دائمی می گوید: با لطف الهی در سن 78 سالگی مجدداً به 
زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( مشرف شدم و از مشهد 

تا رشت را رکاب زدم.
او با اشاره به شادابی و محبوبیت در نزد خانواده و سربلندی 
در جامعه ورزشی، خواستار به حضور پذیرفته شدن و توجه 
مسئوالن به خواســته هایش می شود و عنوان می کند: در 
ســال هایی که رکاب زدم هرگز از ورزش غافل نشدم و از 

مسئوالن کشور و استان توقعی نداشته و ندارم.
این ورزشــکار در پاسخ به ســؤالی در خصوص بهترین و 
زیباترین خاطره اش، درحالی که اشک از چشمانش سرازیر 
می شود، با اشاره به جوایز متعددی که کسب کرده است، 
می گوید: »بهترین و زیباترین خاطره زندگی ورزشــی ام 
زمانی بود که از جاده  شمال تا مشهد مقدس را رکاب زدم 
و یکی از مســئوالن تربیت بدنی  به من گفت زمانی که شما 
سفر مشهد مقدس را پیش رو داشتید، امام رضا )ع( به خواب 
من آمد و سفارش کرد »زائری دارم در راه. برای دیدار از من 
می آید. تا جایی که امکان پذیر است از ایشان پذیرایی کنید«.
در سال هایی که رکاب می زنم هیچ اتفاق بدی برایم رخ نداده 

است
او با بیان اینکه من با زبان بی زبانی نمی توانم خاطرات خوش 
ورزشــی خود را بیان کنم، معتقد است: »خداوند متعال مرا 
دوست دارد که توانستم در جاده ها رکورد 37 هزار کیلومتر را 
به جا بگذارم. خوشبختانه در تمام این سال ها هیچ اتفاق بدی 

رخ نداده که بتواند من را از ورزش دور کند«.
دائمی به ســختی هایی که در دوران ورزشی خود متحمل 
شــده، اشاره می کند: »تاکنون ســه بار برای ورزش دوچرخه سواری 
جراحی شده ام همچنین به دلیل فشار های بسیاری که در مسابقه ها 
و جاده ها وجود داشت، به چسبندگی روده و زخم معده مبتال شدم و 
یک بار به خونریزی معده دچار شدم که با کمک دکتر مهیار معتقد و 

دکتر نسرین خرمی از مرگ نجات پیدا کردم.«
خانواده و فرزندانم مشوق اصلی من هستند

این دوچرخه سوار در مورد فداکاری های خانواده خود می گوید: خانواده 
و فرزندانم مشوق اصلی من هستند.

او ابراز امیدواری می کند که به نیروهای ورزشــکاری که عمر و جان 
خود را در راه ورزش گذاشته اند، بیشتر توجه شود.

گفتگو با سلطان دائمی جاده های ایران

پدربزرگیکهدوچرخهسواری
رازندگیمیکند
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دکتر علیرضا منصف استاد تمام رشته پاتولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی همدان و فلوشیپ پاتولوژی پوست است. 
او که اصالتاً اصفهانی است، از سال 70 در همدان ساکن 
شده است. در ورزش تنیس در بین ورزشکاران زبده کشور 
دارای رنکینگ است و در رشته غریق نجات هم به طور 

عمده فعالیت می کند.
او روز خود را با 10 دقیقه دویدن و حرکات کششــی در 
حیاط منزل آغاز می کند. چند سال است که سه روز در 
هفته از ساعت 6:30 تا 8 صبح در دانشگاه تمرین تنیس 
دارد و عصرها با همراهی همسرش در مسیر رفت وبرگشت 
به مطب، حدود 40 دقیقه معادل سه کیلومتر پیاده روی 
می کند؛ همچنین در زمان نزدیک بودن مســابقات در 

منزل از وسایل بدنسازی و وزنه استفاده می کند.
در این گفتگــو، او از فعالیت های خود در رشــته های 
مختلف ورزشی به ویژه تنیس، تالش هایش برای تشویق 
دانشجویان به انجام ورزش و هیجان آنان در زمان مشاهده 
استاد ورزشکارشان، گرانی ورزش تنیس برای توده مردم 
و لزوم در نظر گرفتن زمین های تنیس رایگان در نقاط 
مختلف شهر سخن می گوید و با ابراز ناراحتی از ضعیف 
بودن رشته تنیس در همدان با توجه به فعالیت 60 آقا و 
40 خانم به طور مرتب در این رشته ورزشی، توجه بیشتر 
مسئوالن این ورزش را برای پشتیبانی، جلب توجه عمومی، 

تبلیغات و ایجاد مجموعه ورزشی خواستار می شود.
ازآنجاکه عملکرد افراد فرهیخته می تواند به عنوان الگو و 
سرمشقی برای سایر افراد جامعه تلقی شود، بر آن شدیم 
تا با او گفتگویی انجام دهیم. گفتگوی »اکباتان« با دکتر 
علیرضا منصف را که نشان از گره خوردگی حوزه سالمت و 

ورزش دارد، مطالعه کنید.
دکتر منصف در ابتدای این گفتگو در خصوص آشنایی اش 
با ورزش تنیس از سال 55 و در اصفهان سخن می گوید. 
او در زمانــی که فقط تنیس بازان آمریکایی و تعدادی از 
مهندسان، مشغول این ورزش بودند، نخستین قدم های 
ورزش تنیس را با وجود کمبود ورزشکار تنیس، باشگاه 
و مسابقات، با تعدادی از همکالسی هایش در ورزشگاهی 

در میدان دروازه شیراز )ورزشگاه انقالب فعلی( برداشت.
در دوران دانش آموزی در اصفهان هم، تمرین های خود 
را در زمین های آسفالت دانشــگاه دنبال کرد، تابستان 

نیز با همراهی یکی از دوستان رشته 
دندانپزشــکی خود بــه نام 

مســلم زاده که در سال 
عملیــات  در   60

لمبیــن  فتح ا
در  شد،  شهید 
یــی  زمین ها
معــروف بــه 
ی  مین هــا ز

توپخانه تمرین می کرد.
در سال 58 و با ورود به دانشگاه، واحد ورزشی بدمینتون 
را انتخــاب کرد. مربی او فردی به نــام آقای بهنام بود؛ 
همچنیــن در ســال های 62 و 63 گاهــی در زمین 
آسفالت واقع در خیابان امیرآباد تهران به ورزش تنیس 

می پرداخت.
در ســال های بعد، وقفه ای از نظر حضور در مسابقات به 
وجود آمد و او با برخورداری از توپ و راکت، تمرینات تک 
نفره خود را با دیواری شبیه اسکواش انجام می داد تا اینکه 
از پنج سال پیش به همراه تعدادی از پزشکان در سالن 
چندمنظوره شهید یونسی همدان مشغول ورزش تنیس 

شد و تمرینات خود را افزایش داد.
او می گوید: »نخســتین راکت چوبی خود را در ســال 
55 خریداری کردم و در دوران دانشــجویی در ســال 
58 با معرفی نامه ای که از دانشگاه دریافت کردم، راکت 
آلومینیومی سنگین و صفحه کوچکی را به مبلغ 100 
تومان از فروشگاهی در خیابان انقالب خریدم که هنوز 

آن را به یادگار دارم«.
دکتر منصف به تغییر نسل راکت ها از فایبرگالس به کربنه 
و کامپوزیت اشاره می کند و وسایل و تجهیزات ورزشی را 
در پیشرفت ورزشی مؤثر می داند؛ زیرا تجهیزات جدید 
وابسته به تکنولوژی هستند و قابلیت ضربه  زدن در آن ها 
افزایش یافته است از طرفی میزان فشار به مچ و دست 

ورزشکار کمتر شده است.
او با بیان اینکــه ورزش های زیادی ازجمله پینگ پنگ، 
بسکتبال و کشتی را در مسابقات تجربه کرده است، یادآور 
می شود که در تعطیالت دانشگاه اصفهان در سال 61 به 
مدت هفت ماه دبیر پرورشــی یک دبیرستان بود و تیم 

کشتی دبیرستان  را راهی مسابقات کرد.

این 

پاتولوژیست ورزشکار می افزاید: »رشته های توپی- راکتی 
مانند اسکواش و غیره به دلیل سرگرم کنندگی و جذابیت 
زیاد، باال بودن تعداد تکنیک ها و آسیب دیدگی کم دارای 
طرفداران زیادی است؛ به طوری که از کودک چهارساله 
تا فرد 100 ساله می توانند در این رشته ها فعال باشند. 
تحقیقات نشان دهنده مؤثر بودن ورزش تنیس در حفظ 
ســالمت افراد، ارتقای زندگی و بهبود عملکرد جسمی، 
فکری و مغزی آنان است؛ زیرا به دلیل پیچیدگی حرکات 
ورزشی تمام قســمت های بدن درگیر یادگیری است و 
زوال عقل را در افرادی که سن متوسط به باال دارند، عقب 
می اندازد چراکه فشار واردشده بر بدن برای حفظ تراکم 

استخوان بسیار مناسب است«.
او در پاســخ به سؤالی در خصوص هزینه بر بودن ورزش 
تنیس با اشاره به قیمت حدود 5 هزار تومان توپ تنیس 
و قیمت 200 تا 800 هزارتومانی راکت تنیس می گوید: 
»ورزش تنیــس به دلیل طوالنی بودن زمان یادگیری و 
محدودیت زمین ورزشــی، هزینه بر است. هم اکنون در 
دانشگاه علوم پزشــکی همدان یک زمین برای تمرین 
دانشــگاهیان وجود دارد؛ همچنین یک زمین دیگر در 
یکی از باشگاه های شهر با مبلغ ساعتی 14 هزار تومان 
در اختیار ورزشکاران است که برای توده مردم گران است. 
مربیان همدان نیز ساعتی 25 هزار تومان بابت آموزش 
تنیــس دریافت می کنند که این رقــم برای مربی های 
سرشناس کشور، سه تا پنج برابر مربیان در همدان است.«

دکتر منصف، توجه هر چه بیشتر مسئوالن را به ورزش 
تنیس خواســتار می شــود و می گوید: »در کشورهای 
توسعه یافته تر زمین های تنیس رایگانی توسط شهرداری ها 
و مدارس در اختیــار عالقه مندان به ایــن ورزش قرار 
می گیرد. در ابتدای کار، هزینه مربیان مقداری باالست 
اما افراد پس از مدتی می توانند با تمرین شخصی، 
در تکنیک ها به خوبی پیشرفت کنند و از این 

ورزش بیشتر لذت ببرند.«
او در پاســخ به پرسشی در مورد بیماری 
شایع تنیس اِلبو برای تنیس بازان یادآور 
می شود که توپ و راکت تنیس مقداری 
ســنگین است. تنیس البو یا آرنج تنیسی 
بیماری شناخته شده این ورزش است و گرم 
کردن بــدن در ابتدای ورزش، به کار انداختن 
مفاصل و استفاده از تکنیک صحیح ضرورت دارد.

وقتی که از وی درباره مشکالت احتمالی جسمی و 
آسیب دیدگی های ورزشی می پرسم، می گوید: »توان بدنی 
من به دلیل ورزش منظم، خوب است؛ البته اوایل دچار 
درد مــچ، آرنج و زانو بودم اما هم اکنون که هفته ای 3 تا 
5 روز در هفته ورزش می کنم هیچ گونه دردی احساس 

نمی کنم.«
دکتر منصف در خصوص برنامه های ورزشی خود در سال 

جاری با اشاره به اینکه از 4 سال پیش در مسابقات تنیس 
شرکت می کند، توضیحاتی نیز درباره حضور خود در سه 
دوره مســابقات تنیس بین المللی پیشکسوتان در سال 

2014 و سال 2016 در تهران و کیش، بیان می کند.
او در مســابقات پیشکســوتان داخل کشــور به نام 
یادواره »درفشــی جوان« که در تهران برگزار شد، دو 
دوره پیروز شــد و در جمع هشت نفر برتر کشور قرار 
گرفت. همچنین دو دوره در مســابقات جایزه بزرگ 
کشور شرکت کرد که در سال 95 یک دور، پیروز شد. 
هم اکنون طبق آخرین رنکینگ، 23 امتیاز دارد و رتبه 
کشــوری 263 از بین 753 نفر دارای رنکینگ را در 
رتبه بندی ورزشکاران 17 سال به باال به خود اختصاص 
داده است؛ همچنین در مسابقات دانشگاه علوم پزشکی 
همدان هم که با حضور هشت نفر برگزار می شود، سه 

سال عنوان نخست را کسب کرده است.
وی که به عنوان اســتاد تمام وقت دانشــکده پزشکی، 
درس پاتولوژی عمومی و اختصاصی را برای دانشجویان 
رزیدنت تدریس می کند و جزو هیئت بورد است، همواره 
دانشــجویان خود را به ورزش منظم برای سالم بودن و 
مثبت اندیشــی تشویق می کند و معتقد است: »زندگی 
انسان، دارای چند بعد است و دانشجویان و دانشگاهیان 
باید به مهارت های مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، 
ورزشی و... توجه کنند و توجه آنان فقط معطوف به درس 
و رشته تحصیلی خود نباشد؛ زیرا ورزش، ارتقای رشد و 

بلوغ اجتماعی انسان را موجب می شود.«
دکتر منصــف، وضع توســعه ورزش تنیس را ضعیف 
می داند و می گوید: »تنیس اســتان همــدان نیازمند 
پشتیبانی، جلب توجه عموم با پخش تلویزیونی و تبلیغات 
و ایجاد مجموعه ورزشی است و با توجه به وجود مربیان 

عالقه مند؛ مهم ترین مشکل، کمبود زمین است.«
او که ســال های 75 تا 85 مشاور علمی هیئت کشتی 
همدان بوده است در کارنامه ورزشی خود، سابقه ورزش 
کشتی را نیز دارد: »در تعطیالت دانشگاه در سال 60 در 
رشته کشتی تمرینات خوبی داشتم و در بین دانشجویان 
دانشــگاه تهران، مقام اول را به دست آوردم؛ اما به دلیل 
سنگینی دروس رشــته پزشکی نتوانستم در مسابقات 

حضور داشته باشم.«
دکتر منصف، ورزش شنا را نیز به صورت متناوب در 
این ســال ها انجام داده و در حال حاضر نیز با هیئت 

نجات غریق همکاری خوبی دارد تا اینکه 7 سال پیش 
به صورت افتخــاری، درس احیای غریق و بیمار را در 
دوره های نجات غریق تدریس کرد و در این رهگذر به 
فکر دریافت کارت نجات غریــق افتاد و با طی کردن 
200 متر در کمتر از 6 دقیقه، هم اکنون عضو هیئت 

نجات غریق استان همدان است.
او می گوید: »تعداد اســتخرهای شنا نسبت به 20 سال 
پیش بیشتر شده است و هم اکنون 12 و 13 استخر بزرگ 
در همدان وجود دارد؛ اما به دلیل سختی این رشته، رکورد 
قهرمانی در استان وجود ندارد. البته هیئت نجات غریق 

همدان در تربیت نیروی نجات غریق فعال است.«
وقتی از او درباره شیرین ترین لحظاتش در رشته تنیس 
ســؤال می کنم، می گوید: »در رشته تنیس با دوستان 
ورزشی بسیاری در شهرهای مختلف کشور آشنا شدم. باال 
رفتن تکنیک ورزشی، افزایش اعتماد نفس و عزت نفس را 
موجب می شود و این رقابت سالم در چارچوب مقررات 

بسیار لذت بخش است«.
دکتر منصف به پرسشی در مورد مسابقات بعدی اش در 
رشته ورزشــی تنیس، چنین پاسخ می گوید: »به عنوان 
سرپرست و بازیکن، با یک تیم در جام حذفی کیش حضور 
پیدا خواهم کرد؛ همچنین شرکت در دو دوره بین المللی 
پیشکسوتان در تهران و تبریز نیز از برنامه های آینده من 
است و در شهریورماه در یک دوره مسابقات منطقه ای در 
همدان حضور دارم. تیرماه نیز در لیگ دو کشوری در آمل 
شرکت می کنم. هر یک از این مسابقات حداقل سه روز و در 

صورت برنده شدن تا هفت روز وقت می گیرد«.
او در ادامه به ساخت زمین های ورزشی بدنسازی و تنیس 
در مرکز آموزشی- درمانی بعثت در زمان ریاست این مرکز 

و تشویق کارکنان به انجام ورزش اشاره می کند.
این ورزشــکار و مربی تنیس با اعــالم آمادگی برای 
آموزش این رشــته به دانشــجویان، بر لزوم حمایت 
دانشــگاه از ورزش برای پیشتازی اســتادان، اعضای 
هیئت علمی و کارکنان دانشــگاه تأکیــد می کند و 
می گوید: »باید فضاهای ورزشی دانشگاه راحت تر در 

اختیار این قشر قرار گیرد«.
این استاد دانشــگاه، ورزش تنیس را برای افزایش 
نشــاط توصیه می کند و حضور اســتادان را باعث 
دلگرمی و حضور بیشتر دانشجویان در فعالیت های 

ورزشی می داند.

یکپاتولوژیست،یکتنیسباز؛

وقتی پزشکی به ورزش می رسد

آزمایشات مولکولی/هورمونی و 
ایمن شناسی، سیتولوژی و بیوشیمی
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فضاهای ســبز شــهری به عنوان جزئی ضروری و 
جدایی ناپذیر پیکره شــهرها در متابولیســم آن ها 
نقــش اساســی دارد کــه کمبود آن هــا می تواند 
اختالالت جدی در حیات شــهرها به وجود آورد. 
فضاهای ســبز شــهری دارای بازدهی اجتماعی و 
اکولوژیکی هســتند که مهم ترین اثر فضای ســبز 
در شــهرها، کارکردهای محیط زیستی یا بازدهی 
اکولوژیکی آن هاســت که شــهرها را برای زیست 
مســاعد می ســازد، با آثار مخرب گسترش صنعت 
و حمل ونقل مقابله می کند و موجب ارتقای کیفی 
در زندگی شــهروندان می شــود. اهمیت فضاهای 
سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این 
کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی 

جوامع به حساب می آید.
در همین راســتا فضای ســبز دیگــری در قالب 
بوستان در منطقه 4 شــهرداری همدان با حضور 

مسئوالن افتتاح و به بهره برداری رسید.
افتتاح سالن ورزشی همجوار بوستان 

پدر همدان
شــهردار همدان در آییــن افتتاح این بوســتان 
گفــت: مدیریت هزینه ها در احداث بوســتان پدر 
در راســتای سیاســت های اقتصاد مقاومتی شکل 

گرفته است.
سید مصطفی رســولی با بیان اینکه سرانه فضای 
ســبز مردم به 9.8 مترمربع افزایش یافت، اظهار 
کرد: گسترش و توســعه فضاهای سبز در راستای 
اهداف  ازجمله  ارتقاء ســطح زندگی شــهروندان 
مدیریت شهري است؛ همچنین در هر محدوده ای 
که زندگی و ســکونت شــکل بگیرد ایجاد برخی 
زیرســاخت ها ازجمله فضاهای تفریحی و خدماتی 

مانند پارک ها الزم و ضروری است.
رســولی با بیان اینکه در این منطقه چند ســالی 
اســت تفکیــک صــورت گرفتــه امــا رغبتی به 
ساخت وساز دیده نمی شود، افزود: احداث بوستان 
گام مهمی در ارائه خدمات شهری در این محدوده 

به شمار می رود.
وی به موقعیت جغرافیایی شهرک فرهنگیان اشاره 
کرد و افزود: خوشبختانه شهرداری و شورای شهر 
در اقدامــات صورت گرفته در ایــن منطقه که در 
ورودی شــهر همدان قرار گرفته و به کریدور غرب 
کشور تبدیل شــده، همراهی و پشتیبانی مطلوبی 
داشــته اند به طوریکه ارائه خدمات در این منطقه، 

شکل برون شهری به خود گرفته است.
شــهردار همــدان اظهــار کــرد: در اولویت های 
خدماتــی- تفریحی این منطقه، احداث بوســتان 
و ســالن ورزشی دیده شــده که در این راستا در 
کنار این بوســتان، زمینی به متراژ دو هزار و 500 
مترمربع به سپاه استان داده شد تا در جهت ایجاد 
فضای ورزشی در آن اقدام کند که مراحل احداث 
این ســالن هم به پایان رســیده و به زودی آماده 

بهره برداری خواهد شد.
هزینه ها در بوستان پدر در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است

رســولي با بیان اینکه مدیریت هزینه ها در احداث 
بوســتان پدر در راســتای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی انجام شــده اســت، گفت: ایــن پارک با 
حداقل هزینه و صرفه جویی مالی و چابک ســازی 

اقدامات احداث و به بهره برداری رسید.
به گفته وي، عالوه بر بوســتان پدر، ایجاد پارکی 
در اسالمشــهر ازجمله اقدامات اخیر شهرداری در 
مناطق اســت؛ همچنین بهره برداری از پارک های 
محلی در منطقه ســه که بــه زودی صورت خواهد 
گرفت، از جمله همیــن اقدامات رفاهی- خدماتی 

است.
رســولی افزود: سال گذشته نیز پارکی به مساحت 
2.5 هکتار در بلوار آیت ا... نجفی افتتاح شــد که با 
احتساب فضای سبز بوستان پدر، درمجموع سرانه 
فضای سبز مردم به 9.8 مترمربع افزایش یافت که 
در ادامه همین روند توســعه فضاهای سبز منطقه 
تا پایان دوره چهارم شورای شهر این رقم را به 10 

تا 10.5 مترمربع به ازای هر نفر خواهیم رساند.
فضاهای سبز شهری شاخصی برای 

توسعه یافتگی جوامع
مدیــر شــهری منطقه چهــار همدان نیــز گفت: 
فضاهای سبز شهری به عنوان یکی از شاخص های 
توســعه یافتگی جوامع محسوب می شــود و تأثیر 

فضاهای ســبز در ســاختار اکولوژیکی انکارناپذیر 
اســت، زیرا کمبود این فضاهــا می تواند اختالالت 
جدی در حیات شــهرها به وجود آورد و در نقطه 
مقابــل، وجود این فضاهــا در بازدهی اجتماعی و 

کارکردهای محیط زیستی نقش مؤثری دارد.
مسعود دهبانی صابر خاطرنشان کرد: یکی از نتایج 
قابل توجه گسترش فضاهای ســبز در سطح شهر 
این اســت که بــا آثار مخرب گســترش صنعت و 
حمل ونقل در ســطح جوامع مقابله کرده و موجب 

ارتقاء کیفی زندگی شهروندان می شود.
دهبانــي در ادامــه با اشــاره به احداث بوســتان 
پدر گفت: این بوســتان در شــهرک فرهنگیان با 
مســاحتی حدود 15 هزار مترمربع در مدت چهار 
ماه، با صــرف هزینه ای بالغ بــر 70 میلیارد ریال 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
هزینه 60 میلیارد ریالی برای تملک 

زمین بوستان پدر
شــهردار منطقه چهار همدان تصریح کرد: فضای 
سبز این بوستان هفت هزار و 800 مترمربع است 
و شــش هزار مترمربع پیاده روسازی در آن صورت 

گرفته است.
را  ایــن فضــا  ادامــه تملــک  دهباني صابــر در 

پرهزینه ترین بخش احداث بوســتان عنوان کرد و 
افزود: تملک این فضا برای احداث بوســتان پدر، 
رقمی بالغ بر 60 میلیارد ریال هزینه در برداشــته 

است.
وی با اشــاره به مســاحت هزار و 200 مترمربعی 
فضــای بازی و ورزشــی این بوســتان، بیان کرد: 
مبلمــان شــهری و مجموعــه بازی ایــن پارک، 
هزینه ای بالغ بر یــک میلیارد و 350 میلیون ریال 

دربرداشته است.
دهبانی صابر خاطرنشان کرد: هزینه اقدامات عمرانی 
در این بوســتان، چهار میلیارد و 500 میلیون ریال 
بوده و فضای سبز آن مشمول بودجه یک میلیارد و 
750 میلیون ریالی شده است؛ همچنین تأسیسات 
برقی بوســتان با صرف هزینه یــک میلیارد ریالی 
انجام شده و سیســتم آبیاری با 850 میلیون ریال 

اعتبار به بهره برداری رسیده است.
مدیر شــهری منطقــه 4 در پایان افــزود: در این 
بوســتان امکاناتی از قبیل زمین ورزشــی، وسایل 
بازی کودکان، ســت صخره نوردی، ست بدنسازی 

پارکی و... تعبیه شده است.
مردم در کنار شهرداری در حفظ 

فضاهای خدماتی سهیم اند

رئیس شورای اسالمی شهر همدان در این مراسم 
بر نقش فضای ســبز در ســالمت جامعــه تأکید 
کــرد و گفت: یکی از شــاخصه های ســالمتی در 
جامعه، فضای ســبز است که می تواند جامعه را از 
آلودگی های بسیاری پاک کند و به سمت نشاط و 

طراوت سوق دهد.
علی اکبــر نظری ایجاد فضاهای ســبز شــهری را 
وظیفه و تکلیف شــهرداري عنوان کــرد و افزود: 
اگرچه شــهرداری نســبت به ایجاد این فضا برای 
شــهروندان موظف است اما مردم نیز به سهم خود 
در حفظ فضاهای خدماتی، رفاهی و محیطی شهر 

نقش دارند.
نظري خاطرنشان کرد: امروز در شهرک فرهنگیان 
اقدام به افتتاح بوســتان پدر می کنیم و همان طور 
که از نام این منطقه پیداســت افــراد فرهنگی و 
صاحب فضل در این منطقه ساکن هستند بنابراین 
باید فرهنگ و تدبیر بیشتری از آن ها در ارتباط با 

مسائل شهری شاهد باشیم.
وي با بیان اینکه هرچه تدبیر و فرهنگ افراد باالتر 
رود، جامعه رو به توسعه می رود، افزود: فضای سبز 
شــهری و یا انواع فضاهای عمومی خدماتی شــهر 
باید بیشــتر موردتوجه و حمایت مردم واقع شود 

زیرا همان طور که شاهد هستیم در برخی مناطق، 
فضاهای شهری مورد دستبرد قرار می گیرند.

سودجویان امید نسل آینده را به یأس 
تبدیل می کنند

رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان اضافه کرد: 
برخی ســودجویان و فرصت طلبــان بدون مالک 
قراردادن شاخص های شهری، از جهل برخی اقشار 
بهره می گیرند و فضای سبز را که امید نسل آینده 

است به یأس تبدیل می کنند.
نظــری با بیــان اینکه مــردم ناظــران اجتماعی 
موضوعات شهری هستند، بیان کرد: فضای سبز یا 
زمین هایی که برای کاربری عمومی در نظر گرفته 
شده اند، حق همه شهروندان هستند و مردم نباید 
اجازه دهند که ایــن فضاها با فرصت طلبی عده ای 
افراد سودجو مورد دستبرد، انهدام، تغییر کاربری 

و یا استفاده شخصی قرار گیرند.
وی بیان کرد: فواید فضای سبز، درختان و گیاهان 
زینتــی پارک هــا در نشــاط روح و روان افراد و 
سالمت محیط بر کسی پوشــیده نیست؛ بنابراین 
مردم نباید در تخریب این فضاها بی تفاوت باشند؛ 
همچنین نســبت به ســودجویی برخــی افراد در 
جهت ساخت وسازهای غیرقانونی در زمین هایی با 
کاربری عمومی باید واکنش نشان دهند و حداقل 
کاری که می توانند در این راســتا انجام دهند این 
است که شهرداری و شورای شهر را مطلع سازند.

نظري یادآور شــد: واگذاری زمین های عمومی با 
قول نامه  و ســند عادی به افراد ناآگاه، آسیبی در 
مجموعه خدمات شــهری اســت که همه باید در 
جهت کاهش این آســیب ها در کنار شــهرداری و 
شورای شــهر باشیم و از ترحم و دلسوزی بی مورد 
اجتنــاب کنیم چراکه در این مســائل ترّحم جایز 

نیست.
وي اظهار کرد: ساخت وسازهای غیرقانونی و خارج 
از چارچوب، اثــرات مخرب روانی همچون افزایش 
بــار ترافیکی و آلودگی صوتــی در یک منطقه به 
دنبــال دارد که باید بســتری فراهم شــود تا این 

سودجویان از سوی جامعه طرد شوند.
نظري با بیان اینکه الزمه این امر فرهنگ ســازی 
اســت، ادامه داد: در این راســتا نیاز است تا افراد 
فرهنگ دوســت در این جهت همــگام و هم قدم 

شوند.
به گفته رئیس شورای اسالمی شهر همدان، پارک 
یکی از فضاهایی اســت که می تواند باعث نشــاط 
و طراوت مردم شــود اما تخریب این فضا بازی با 

آرامش و امنیت روانی مردم محسوب مي شود.
نظري تمام ســاختارهای شهری را امانت دانست 
و افــزود: به طور مثال زمینی کــه برای کاربری 
عمومــی منظور شــده، ممکن اســت در آینده 
برای ایجاد فضای آموزشی فرزندان هریک از ما 
مورد بهره بــرداری قرار گیرد درحالی که غصب و 
ســاخت غیرمجاز آن حق آموزش فرزندان ما در 
مجاورت محل زندگی شان را از بین خواهد برد؛ 
بنابراین می طلبــد همگان مدافع این امانت هایی 
که بهره آن برای ما و همشــهریان و نسل آینده 

باشیم. است، 
رئیس شورای اسالمی شــهر همدان با تأکید بر 
لزوم فرهنگ ســازی در بهره مندی از فضای سبز 
و ساختارهای شــهری متذکر شد: باید کودکان 
را از کودکــی برای حفظ ایــن امتیازات عمومی 
آمــوزش دهیم چراکه حتی شــاخه گلی که در 
بهره مندی عموم  برای  کاشته می شــود  پارک ها 
مردم اســت و چیــدن آن تضییع حق ســایرین 
محســوب می شــود و نبایــد از یــاد ببریم که 
ایجاد آســیب در ســاختارهای شــهری مصداق 
»حق النــاس« اســت و در آخــرت موظــف به 

پاســخگویی در این موضوع خواهیم بود.
در پایان مراسم ضمن تقدیر از زحمات شهردار سابق 
منطقه چهار از عوامل اجرایي پروژه احداث بوستان 
)سید ناصر موسوي مدیر خدمات شهري شهرداري 
منطقه چهار، محمدرضا فامیل نوروزي مسئول واحد 
فني مهندســي منطقه چهــار، محمدرضا طلوعي 
مسئول واحد فضاي سبز منطقه چهار، محمدحسین 
عرفي نیا مسئول ناحیه سه منطقه چهار، زهرا وصال 
طلب کارشــناس واحد فضاي ســبز منطقه چهار، 
عباس اســدي مســئول اکیپ امانــي منطقه چهار 

شهرداري همدان( تقدیر به عمل آمد.
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ورزش همگانی برای مردم همدانی
ورزش همگانی با شــعار ورزش برای همه، ســعی در نزدیک کردن 
مردم به ورزش دارد به گونه ای که معتقد اســت با توجه به سلیقه و 
عالقه مردم، هر کس، هرکجا و هر وقت با هر بودجه ای بتواند ورزش 
کند؛ یعنی مردم با کمترین امکانات و هزینه به ســمت ورزش روی 

بیاورند و سالمت خود را در این راه تضمین کنند.
هیات ورزشــهای همگانی اســتان همدان برای آگاهی مردم به امر 
ورزش و ایجــاد انگیزه از طریق برگزاری جشــنواره ها، مســابقات، 
ســمینارها، کنگره  ها و برگزاری کالسهای آموزشی، تهیه تجهیزات 
مــورد نیاز در اماکن عمومی و ایجاد امکانــات و آماده کردن زمین 
و وســایل ورزشــی در اماکن عمومی و تهیه پوستر، بروشور، کتاب، 
لباس و توزیع آنها در بین مردم، برای گســترش ورزش و در نتیجه 

تندرستی و سالمتی در بین جامعه تالش می کند.
این هیئت، متولی گســترش فعالیتهای ورزشــی مردمی در استان 
همدان است که با هدف فراهم کردن امکانات و بسترسازی مناسب 
به منظور ایجاد نشــاط و شــادابی در مردم و سالمتی، تندرستی، 
کارایی و بهره وری هرچه بیشــتر ایجاد شــده است. برای آگاهی از 
فعالیت های هیات ورزشــهای همگانی استان همدان به سراغ هادی 
ســبزواری رئیس هیات و مریم روحی نائب رئیس هیات رفتیم که 
ماحصل گفتگوی اکباتان با آنان و گزارشی از فعالیت های این هیات 

را در ادامه می خوانید.
رئیس هیئت ورزش های همگانی استان همدان گفت: در حال حاضر 
98 ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان برای عالقه مندان به ورزش 

فعال است.
هادی ســبزواری با اشاره به اینکه هیات ورزش های همگانی امسال 
برنامه های متنوع و جامعی را در رشته های مختلف و با حضور آحاد 
مردم در شهرســتان های مختلف در دســتور کار دارد، اظهار داشت: 
تمامی قشرهای عالقه مند از نوجوانان تا کهنساالن در برنامه ها حضور 

همه جانبه دارند.
وی اضافه کرد: هیات ورزش هــای همگانی همدان بویژه در ورزش 
صبحگاهی فعالیت چشــمگیری را با مشارکت عموم مردم در طول 
ســال دارد و تمامی قشــرهای مردمی می توانند به راحتی زیر نظر 

مربیان ورزش کنند.
رئیس هیات ورزش هاي همگاني اســتان همدان خاطرنشــان کرد: 
خوشبختانه رویکرد خانواده ها به ورزش های همگانی به ویژه ورزش 
صبحگاهی بســیار خوب بوده و این مشارکت همه جانبه در تقویت 

سالمت جامعه تاثیر بسزایی دارد.
وی از راه اندازی 150 ایســتگاه ورزشــی در استان همدان خبر داد 
و گفت: هدف ما گســترش ورزش در بیــن خانواده ها و بهره برداری 

مناسب از زندگی روزمره در تقویت سالمت و تندرستی است.
ســبزواری با تأکید بــر اهمیت ترویج ورزش بــرای مقابله با اعتیاد 
افزود: امروزه مواد مخدر آسیب جدی در جامعه محسوب می شود و 
ترویج ورزش در بین نسل های مختلف، مبارزه بسیار خوبی در مقابل 
اعتیاد اســت؛ بنابراین با توجه به آسیب های اجتماعی، نیاز است با 
بسترسازی های الزم آحاد مردم را به ورزش و تندرستی سوق دهیم.
رئیس هیات ورزش هاي همگاني اســتان همدان با بیان اینکه 22 
نفر از مربیان ورزش صبحگاهــی در همدان به صورت ثابت و فعال 
کار برگزاری و آموزش در ایســتگاه های صبحگاهی را برعهده دارند، 
گفت: هم اکنون بیش از 10 هزار ورزشکار زن در رشته های مختلف 
ورزش های همگانی به صورت ســازمان یافته فعالیت دارند همچنین 
500 هزار نفر از جمعیت اســتان نیز به صورت آزاد در همایش ها و 

رویدادهای ورزش های همگانی حضور می یابند.
وی به برگزاری مســابقات استعداد یابی فریزبی در شش مرحله بعد 
از افطار در پارکهای شهر توسط ریاست کمیته فریزبی اشاره کرد و 
گفت: مســابقات دوستانه فیربزبی بین تیم شهید شمسی پور استان 
همدان و تیم تهران به میزبانی تهران در 28 خرداد برگزار شــد که 

نتیجه این مسابقه 17 بر 14 به سود همدان پایان پذیرفت.
رئیس هیات ورزش هاي همگاني استان همدان در بخش دیگری از 
ســخنانش به موفقیت های ورزشکاران این هیات اشاره کرد و گفت: 
دونده های همدانی در رقابت های دوی پنج هزار متر باالی 55 سال 
قهرمانی آســیا، صاحب دو نشــان طال و نقره شدند که سید حسن 
حسیني توانست به نشان طال دست یابد همچنین در بخش بانوان، 
ایران رئوفي نشــان نقره این ماده را کسب کرد و فلک ناز وجدان زاده 

نیز در مکان ششم ایستاد.
وی خاطرنشــان کرد: دوي بزرگساالن جزو رشته هاي زیر مجموعه 
کمیته ورزش بزرگســاالن هیات ورزش هاي همگاني استان همدان 

است.
ســبزواري اظهار کرد: همدان پیشینه موفقي در ورزش دو و میداني 
دارد و از آنجــا که این رشــته در طول مســافت هاي باال و ســطح 
پیشکســوتان مورد حمایت فدراسیون ورزش هاي همگاني است، در 

مدال آوري افتخارات ارزنده اي را کسب کرده ایم.
فعالیت های هیئت ورزشهای همگانی در بخش بانوان

نایب رئیس بانــوان هیئت ورزش های همگانی اســتان همدان نیز 
گفت: 47 ایستگاه در بخش بانوان راه اندازی شده که در مجموع 22 
ایستگاه در همدان، 25 ایستگاه صبحگاهی در شهرستان ها و چهار 

ایستگاه عصرگاهی برای این قشر ورزشکار ایجاد شده است.
مریم روحی بیان کرد: 30 مربی ورزش صبحگاهی در همدان هستند 
که از این تعداد 22 نفر به صورت ثابت و فعال کار برگزاری و آموزش 

در ایستگاه های صبحگاهی را برعهده دارند.
وی به فعالیت بانوان با اســتفاده از تجهیزات ورزشی نصب شده در 
پارک های همدان اشــاره کرد و گفت: نصب تجهیزات ورزشــی در 

پارک ها با استقبال بسیار خوبی بانوان همراه شده است.
هیأت ورزش های همگانی اســتان برنامه های مناســبتی زیادی را 
پیگیری می کند که بخشی از برنامه های این هیات در سالجاری در 

ادامه بیان شده است.
برگزاری همایش ورزش صبحگاهی بانوان در همدان

18 اردیبهشــت ماه همایــش ورزش صبحگاهی بانــوان در منطقه 
تفریحی توریســتی عباس آباد همزمان با عید مبعث توسط هیئت 

ورزشهای همگانی استان همدان برگزارشد.
شــرکت کنندگان ایــن همایش ابتدا بــه اجرای حــرکات ورزش 

صبحگاهی پرداختند سپس مسافت طوالنی را پیاده روی کردند.
20 برنامه فرهنگی ورزشی به مناسبت »روز جهانی تالش« 

20 برنامه فرهنگی و ورزشــی همزمان با روز جهانی تالش توســط 
هیئت ورزشهای همگانی استان همدان برگزار شد.

نخســتین برنامه روز تالش با پیاده روی از میدان قائم آغاز و دومین 
برنامه این روز با عنــوان همایش ورزش صبحگاهی بانوان با حضور 
بیــش از 1000 نفر از بانوان کمیته ورزش صبحگاهی در بوســتان 

ریحانه با انجام حرکات ورزشی شاد و پرنشاط برگزار شد.
همایش پیاده روی همگانی ویژه بانوان و آقایان به منظور ترویج آگاهی 
عموم مردم از مزایــای ورزش همگانی و فعالیت بدنی با همکاری و 
همیاری کمیته امداد امام خمینی )ره( برای افراد تحت پوشش این 

کمیته، همایش یوگای بانوان اســتان در باشــگاه خردمند با هدف 
معرفی مزایای ورزش یوگا و زندگی فعال، برگزاری همایش عمومی 
در بوستان ارم با مشارکت عمومی مردم و حضور مسئوالن، همایش 
کوهروی در شهرستان نهاوند، برگزاری مسابقه دوستانه بین دو تیم 
فوتســال در مجموعه فرهنگی ورزشی مهندس حسین علیمرادیان 
شهرســتان نهاوند، برگزاری مســابقات دراز و نشست استقامتی در 
مجموعه فرهنگی ورزشی مهندس حسین علیمرادیان با حضور 50 
نفر از ورزشــکاران، اجرای برنامه ورزش در طبیعت، برگزاری اردوی 
یک روزه آقایان، برگزاری مسابقات طناب کشی در سراب گاماسیاب 
شهرستان نهاوند و شهرستان مالیر، همایش پیاده روی در شهرستان 
مالیر و طی مســیر پارک الله تا ســالن ورزشی انقالب توسط 150 
نفر از بانوان شهرســتان و استفاده از امکانات هیئت دوچرخه سواری 
برای عموم شــهروندان به مدت 60 دقیقه به صورت رایگان از دیگر 

برنامه های برگزار شده روز جهانی تالش در این استان بود.
بانوی همدان با هوالهوپ مسیر جمکران را طی کرد

به مناسبت گرامیداشــت هفته جوان و روز جهانی تالش، 150 نفر 
بانوان شهرستان مسیر پارک الله تا سالن ورزشی انقالب را پیاده روی 
کردند. در پایان به 15 نفر از بانوان شرکت کننده در این همایش به 

قید قرعه جوایزی اهدا شد.
برگزاری همایش ورزش صبحگاهی در همدان

11 خردادماه همایش ورزش صبحگاهی در شهر همدان در دو بخش 
آقایان و بانوان برگزار شد.

کمیته هــای مختلــف این هیأت به مناســبت »هفتــه ملی بدون 
دخانیات« برنامه هایی در راســتای اجرای ورزش همگانی در دستور 
کار داشتند و به این منظور مسابقات طناب زنی بانوان با شعار »تبلیغ، 
ترویج و حمایت از دخانیات ممنوع« در مجموعه ورزشــی شــهید 

عباد ا... خدا رحمی نهاوند صورت گرفت.
همایش ورزش صبحگاهی در مسیر کمربندی شهرستان نهاوند نیز 
با پیاده روی بیش از 80 ورزشــکار در مســیر میدان عارف تا میدان 

امام)ره( انجام شد.
مرکز بهداشــت شهرســتان نهاوند در برگزاری دو برنامه مسابقات 

طناب زنی بانوان و همایش پیاده روی همکاری داشت.
زهراجعفرپور به مناسبت نیمه شعبان حرم حضرت معصومه )ع( را 
تا مسجدجمکران به مســافت 6 کیلومتر با دردست گرفتن پرچم 
یا صاحب الزمان را با حلقه هوالهوپ طی کرد. این دختر 9 ســاله 
مالیری یکی از پدیده های رکوردزنی ســال های اخیر بوده اســت، 
چرا که توانســت با حلقه هوالهوپ رکوردهــای بی نظیری به نام 

خودش ثبت کند.
نخستین کارگاه ورزشی بادی پامپ در همدان برگزار شد

نخستین کارگاه بادی پامپ در همدان به مدت چهار روز و با مدرسی 
سمیه قادری مســئول کمیته بادی پامپ فدراســیون ورزش های 

همگانی کشور و با استقبال چشمگیر بانوان همدانی همراه بود.
در مرحله نخســت این کارگاه آموزشــی 31 نفر از بانوان عالقه مند 
زیر نظر مدرس فدراسیون آموزش های الزم را در باشگاه فراگرفتند 
و در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهینامه حضور در کارگاه 

اعطا شد.
حضور 120 نفر در همایش ورزش صبحگاهی روز جهانی 

مبارزه با دخانیات در همدان
همایش ورزش صبحگاهــی روز جهانی مبارزه با دخانیات با حضور 

120 ورزشکار در همدان برگزار شد.

در این برنامــه ورزش صبحگاهی که در میــدان قائم )عج( همدان 
برگزار شد، شــرکت کنندگان زیر نظر هادی سبزواری رئیس هیئت 
ورزش های همگانی استان همدان و مربی ورزش صبحگاهی به انجام 

حرکات ورزشی پرداختند.
مشارکت 500 ورزشکار نهاوندی در برنامه های سالروز 

آزادسازی خرمشهر
500 ورزشکار نهاوندی در برنامه های ورزش های همگانی به مناسبت 

سالروز آزادسازی خرمشهر و نیز هفته دخانیات مشارکت کردند.
هشت برنامه به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و نیز 

هفته دخانیات استقبال کم نظیر جامعه ورزشکار نهاوند برگزار شد.
حضور 300 نفر در همایش بزرگ ورزش صبحگاهی 

تویسرکان
همایش بزرگ ورزش صبحگاهی تویسرکان با حضور 300 ورزشکار 
از شهرستان های مختلف استان و تیمی میهمان از کرمانشاه برگزار 
شد. پیش از برگزاری این همایش، حاضران مسیر مصالی نماز جمعه 
تــا آرامگاه میر رضی الدین آرتیمانــی را پیمودند و در آخر به انجام 

نرمش و ورزش پرداختند.
مشارکت همه جانبه نهاوندی ها در برنامه ها همگانی

همایش کوهپیمایی خانوادگی و صعود به قله چهارشاخ بخش خزل 
شهرستان نهاوند به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل عباس )ع(، روز 

جانباز و همچنین والدت امام زین العابدین)ع( برگزار شد.
گردشگری 70 ورزشکار در سراب فارسبان

برگــزاری اردوی خانوادگــی کمیته گردشــگری و تفریحی هیئت 
ورزش های همگانی نهاوند در سراب فارسبان با حضور بیش از 70 نفر 
و در قالب تقویم اجرایی کمیته گردشگری به مناسبت گرامیداشت 
اعیاد شعبانیه از دیگر برنامه های این هیئت بود که شرکت کنندگان 
در پایان این برنامه به پاک ســازی محیط زیست طبیعت بکر سراب 

نهاوند پرداختند.
همایش بزرگ پیاده روی و صبحگاهی در تویسرکان با حضور 

همدانی ها و کرمانشاهی ها
همایش صبحگاهی به مناســبت گرامیداشت سالگرد میالد حضرت 
ابوالفضل )ع( و روز جانباز با حضور فعاالن ورزش صبحگاهی و هیئت 
ورزش های همگانی از اســتان همدان، کرمانشاه و مرکزی با حضور 
600 نفر از زن و مرد از میدان آزادی صبح امروز با شــروع از میدان 

آزادی تویسرکان انجام شد.
مراسم پیاده روی انتظار در مالیر

برنامه پیــاده روی انتظار برای ایجاد فضای معنوی در شــهر و ذکر 
ســیره اهل بیت )ع( در مالیر در روز نیمه شعبان برای نخستین بار 

در مالیر برگزار شد.
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