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

علی ثقفی  /مدیرمسئول

2

در زمينههاى فرهنگى ،دنبال كارهاى
تشريفاتى و ويترينى نباشيد .نمايش
دادن كار فرهنگى ،نه اينكه فايدهاى
ندارد؛ ضرر هم دارد.
بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاى
هيئت دولت  -شهریو ر ۱۳۸۹

EKBATAN

سرآغـــاز

ورزش در زنجيره حركات انســان
در محيط اســامي و در جامعه اي
كه زيرساز نظام ارزشي آن اسالمي
است ،يك نردبان براي تكامل است.
دیدار با جمعی از مسئولین  ،قهرمانان
وپیشکسوتان ورزش کشور  -اسفند 1391

رسانه حامی
حامی رسانه
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شماره  7مرداد 1395

بازهم مردادماه و موعد گرامیداشت یاد و
خاطره شهید محمود صارمی و نکوداشت
مقام خبرنگار فرا رسید.
هرساله در این مقطع مراسمات مختلفی
جهت ارج نهادن و تکریم اصحاب رسانه
توســط دســتگاههای مختلف برگزار
میشود که شــاید خیلی از آنها هیچ
دردی را از فعاالن این شــغل ســخت و
زیانآور دوا نمیکند.
رســانهها بهعنوان چشمان بیدار جامعه
همــواره وظیفه دارنــد ،انتقالدهنده و
پردازنده افکار عمومی و در مقابل ،مبین
عملکرد و رویکردهای مسئولین در برابر
خواستههای مردم ،در چارچوب قوانین و
ضوابط حاکمه باشند .هرچند در این راه
مشکالت زیادی در بیشتر مواقع فراروی
مسئولین و مدیران رسانههاست؛ موردی
که شــاید کمتر به آن توجه و پرداخته
شده است.
انجاموظیفه خطیر و رسالت رسانهای در
فضای موجود که مدیران رسانه غوطهور
در مشــکالت عدیده مالــی و اقتصادی
هستند و حتی از تأمین هزینههای اولیه
ازجمله تأمین مکان کار و هزینههای چاپ
و نشر بازماندهاند ،کاری سخت و پیچیده
است.
حمایت از رســانهها در سالهای اخیر از
ســوی بخشهای دولتی بهشدت کاهش
پیدا کرده؛ مردم که با مشکالت اقتصادی
درگیــر شــدهاند و برای گــذران امور
زندگی خود اغلب بــا چالشهای زیادی
دســتوپنجه نرم میکنند ،جایی برای
پرداخت به مســائل فرهنگی و مطالعه
جراید در برنامه زندگی خود ندارند و در
استانی چون همدان چشم امید رسانهها
بیشتر به بخشهای دولتی جهت حمایت
از این بخش فرهنگی است.
بحرانهــای اقتصادی کشــور و تعابیر
نادرست صورت گرفته از سوی برخی از
مسئولین اســتانی ،منجر به قطع رابطه
کاری و همکاری ایشان از رسانهها شده
که در رأس ادارات ،استانداری همدان قرار
دارد که تا سالیان پیش حمایت خوبی از
رسانهها داشت ،اکنون دیگر حمایت مالی
مناسبی را از رسانهها ندارد و در مقابل،
انتظار همه دستگاهها بر پوشش کامل و
مناســب عملکرد ایشان بهعنوان وظیفه
ذاتی رسانهها همچنان پابرجاست.
در روزگاری که تعــداد و میزان حمایت
حامیان رســانهها به ســبب مشکالت
مالی کاهش یافت ه است ،انتظار همراهی
رسانههای حامی با سیاهی و سپیدیهای
عملکرد مسئولین توقعی بیجاست که در
برخی موارد شاهد این معضل هستیم.
حمایت از رسانهها هم مرزبندی دارد ،در
همین شرایط بد اقتصادی شاهد هستیم
که چه از سوی ارشــاد بهعنوان متولی
اصلی حمایت از رســانهها و چه از طرف
مسئولین دستگاهها ،حمایتها بر اساس
سیاستها و خط و خطوط سیاسی رسانه
تعیین میشود و هر رسانهای به فراخور
جهتگیری خود در دولتی موردحمایت و
در دولتی دیگر مورد غضب واقع میشود؛
در اینجا عملکرد و کیفیت کار رســانه
بهطورکلی مستور و مظلوم واقع میشود.
بیشک رشد رسانهها در بستری فراهم
میشــود که ارزشگــذاری و حمایت از
رســانه بر مبنای کیفیت کار و خروجی
آن باشد که تا رسیدن به این مرحله راه
زیادی در پیش رو خواهیم داشت.

استاندار همدان:

کسی به اندازه من نقدپذیر هست؟
پیام نیکبخت به خبرنگاران :دوســتتان دارم

با روی کار آمدن هر دولتی ،خبرنگاران خواســته یا ناخواســته ســوار بر مرکبی میشوند که چرخهای آن از سوی
دولتمردان می چرخد و به هر شکل باید در خدمت برنامه های توسعه محور هر دولت باشند.
از قضا اســتانداران نیز به عنوان مدیران ارشــد هر اســتان میدانند که اگر خبرنگاران در کنار آنها و در نقشه
راهی که برای آن مرز و بوم طراحی کرده اند ،همراه نباشند ،یکی از چرخها لنگ خواهد بود.
اســتاندار همدان نیز معتقد اســت که اگر قدمی در راســتای توسعه استان برداشــته شده ،بخشی از آن نتیجه
تالش خبرنگاران است.
بــا توجه به فرارســیدن  17مردادماه بهعنــوان روز خبرنگار ،ماهنامــه «اکباتان» تصمیم گرفت که ســخنان
اســتاندار همدان را در خصوص اهالی قلم بشــنود .در این راستا خبرنگار ما فرصتی هرچند کوتاه را غنیمت
شــمرد و به ســراغ محمدناصر نیکبخت رفت و با چند پرسش ،جویای پاسخ اســتاندار شد که ماحاصل آن در
ادامه آمده است.
اکباتان :آقای استاندار برداشت خود از خبرنگاران بهویژه اهالی
رسانه استان همدان را در یک جمله بیان کنید.
خبرنگاران چشم ،گوش و زبان من هستند و دوستشان دارم.
اکباتان :عملکرد خبرنگاران از دیدگاه شما رضایتبخش است؟
تا به امروز همکاری رســانهها با مجموعه اســتان مطلوب بوده و هیچ
ضرر و زیانی از خبرنگاران ندیدم .هر قدمی برداشــتیم و هر توسعهای
میبینیم بدانید که نتیجه تالش خبرنگاران و انعکاس در رسانهها بوده
است.
اکباتان :آســتانه
تحمـــــــل و
انتقادپذیری شما
کجاست؟
نقدپذیــری من را
تا جایی که ممکن
اســت و میتوانید
خودتــان قضاوت
کنید .ببینید در هیچ
استانی کسی بهاندازه
مــن نقدپذیــر
هســت ؟

تا به امــروز از خبرنگار و روزنامهای شــکایت کــردهام؟ همین یعنی
نقدپذیری.
اکباتان :برداشتتان از انتقاداتی که مطرح میشود ،چیست؟
احســاس مــن این اســت کــه خبرنگار وقتــی نقــدی میگوید
و مینویســد یا جوان اســت و احساســاتی میشــود یا دغدغه و
دلســوزی برای مردم دارد .در هر دو صورت برای من عزیز است.
کار ،کار خوبی اســت و مــن اینگونــه تعبیر میکنم کــه کینه،
بغض و حســد در آن نیســت .اگر خبرنگاری هم ظلمی به من یا
هرکسی کرده باشــد بعدها متوجه میشود و تجربه ،بررسی ،علم
و اشــرافش بیشتر خواهد شــد و در آن زمان به این فکر میکند
که در ســا لها پیش فالن اســتاندار را چقدر اذیت کردیم و علیه
او گفتیم و میفهمد که اشــتباه کرده اســت .البته من هم نگفته
میبخشم .نقدپذیری یعنی این.
اکباتان :در شماره ســه ماهنامه اکباتان مطلبی در قالب دروغ
ســیزده با عنوان «خداحافظی استاندار با همدان» منتشر شد
که نارضایتی شــما را به دنبال داشت .در خصوص این موضوع
توضیح دهید.
شــما عکس مرا روی جلد میزنید و زیر آن مینویسید خداحافظی
اســتاندار با همدان .بعــدازآن ،چندین نفر با مــن تماس گرفتند و
پرســیدند :این موtضــوع واقعیت دارد و شــما از همدان میروید؟
گفتــم نه .وقتی مطلــب را مطالعه کردم ،بحث در این رابطه بود که
اســتاندار برای تعطیالت عید نوروز از همدان میرود .من در پاسخ
بــه این مطلب ،تنها گفتم این کار نوعی بدســلیقگی اســت و آیا
گفتن این موضوع خالف انتقادپذیری اســت .اگر خالف آن بود
میگفتم این رســانه دروغ گفته و یا جعل کرده و باید بررســی
شود.
اکباتان :نحوه برخورد مدیران اســتان با رســانهها و
خبرنگاران را چگونه ارزیابی میکنید؟
ندیدهام که مدیران از نقد اظهار نگرانی کنند و شــاکی شوند.
چون به آنها گفتم از رســانهها شــکایت نکنید و در صورت
نارضایتی به خودم اعالم کنید که به رســانهها بگویم رعایت
کنند که البته این را هم به خبرنگاران نگفتم.
اکباتان :خبرنگاران تا به امروز چوب الی چرخ مجموعه
مدیریتی استان گذاشتهاند؟
خبرنگاران هیچ عیبی در اســتان ایجاد نکردهاند و اگر رسانهها
را بررسی و قضاوت کنیم خبرنگار هیچ مانع و ضرری در همدان
ایجاد نکرده است .خبرنگاران در رشد و توسعه هر استانی اثرگذار
و مفید خواهند بود.
اکباتــان :بهعنوان آخرین ســؤال از خبرنگاران اســتان چه
درخواستی دارید؟
درخواســت من این است که از فرصت جهانیشــدن اللجین استفاده
کنیم که رســانهها و خبرنگاران هم از این اتفاق ارزشــمند میتوانند
استفاده کنند تا با همکاری آنها و به بهانه جهانیشدن اللجین ،استان
را به همه معرفی کنیم.

یادداشت سردبیر

]

فرشته اکبری

حقوق نجومی
یک خبرنگار!

ق ســر به فلک کشیده
همانطور که حقو 
برخی مدیران هوش از سر مردم میپراند،
حقوق رو به افول خبرنگاران هم هوش از سر
خودشان میپراند.
شــاید دیدگاه عامه بر این باشد که چون
خبرنگار با این مدیر و آن مدیر از پلهها باال و
پایین میرود ،حقوقی درخور شأن میگیرد
و باال و پایین رفتنها ناشی از بیکاریهای
گاه و بی گاه اوست.
ِ
عاشق دلخسته،
ه
نامبرد
دریغ از آنکه فرد
ِ
ماراتنوار میدود تا نان شبش کمی بزرگتر
شود و بتواند کمی تا قسمتی او را سیر کند.
گاهی نگارنده با خود فکر میکند که رابطه
سختی شغل با دســتمزد معکوس است و
هراندازه که به مشقتها افزوده میشود از
مسرتهای ناشی از حقوق دریافتی کاسته
خواهد شد .به طوریکه خبرنگاری بهعنوان
دومین شغل سخت دنیا در باالی جدول قرار
دارد و الجرم در لیســت دستمزدها نیز در
قسمت انتهایی جدول در کنار مشاغل دیگر
تهنشین شده است.
و قســمت هیجانانگیز ماجرا اینجاست
که درســت زمانی که حقوق یک ماهش را
میگیرد باید از حقوق نجومی بنویســد و
چهبسا او اولین کسی اســت که باید این
خبر دردآور را به گوش همدردانش برساند.
همینجا لحظهای به فکــر فرو میرود و با
ضرب و تقســیم عددها به دنبال مقایسه
تعداد صفرهای دســتمزدش با فیشهای
حقوق پلکانی اســت که بــر اثر خطای
دید ،صفرها را بهدرســتی نمیبیند و قید
حسابوکتابهایی را که جز فسفر سوزاندن
و آه از نهاد برخاستن عایدی ندارد ،میزند.
با خود عهد میبندد که پاشــنه کشیدهتر
کار کند تا بتواند فاصله صفرها را بهاندازه
یک صفر کمتر کند اما هرچه او بیشــتر
تالش میکند حقوقهای نجومی از پلکان
باال میروند و تعداد صفرها و تعداد نجومی
بگیران نیز بیشتر میشوند با این تفاوت که
آنها بر صندلی مدیریت تکیه میزنند و او
هر ساعت باید بر صندلی تاکسی تکیه بزند
و به دنبال روزی برود
هرچه بیشــتر از جان مایه میگذارد جز
از جــان و روحش نمیکاهــد و وقتی به
روز حســابوکتاب میرسد ،میبیند تمام
ساعتهایی که صرف کار شده و رنگ فراغ
به خود ندیــده ،در برابر صفرهای حقوقش
رخنمایی میکند .با امیدی که چاشــنی
دلسردی شده ،به برنامههای صبح فردایش
میاندیشــد و با عشــق همراه با سختی،
روزگارش را میگذراند.
شــاید این جمالت برای مخاطبان یا حتی
تعدادی انگشتشــمار از خبرنگاران کمی
غریب به نظر برسد و تمام برداشت ذهنی
مردم از خبرنگار به همان گزارش ارســالی
خبرنگار واحد مرکزی خبر از یک کشــور
اروپایی ختم شــود اما در همین شــهر
خبرنگارانی هستند که با کمترین دستمزد
با عشق یا از سر ناچاری ،هر روز میدوند و
هرروز قلم به دست میگیرند تا هر روزشان
را بگذرانند و آنها را همین بس که مردم،
خبرنگار را با همان شــأن خبرنگار واحد
مرکزی خبر در یک شهر اروپایی میبینند.
همان بس که نامش را روی کاغذی میبینند
که صبح فردا ،دور سبزی میپیچند.
حقوق یک خبرنگار بهانــدازه قد و قامت
نامش نجومی اســت و این حقوق نجومی
به کرایه روزانه تاکسی و اتوبوس او کفایت
میکند و همین او را بس که عشق ،عالقه،
اعتیاد به خبــر و اضطراب و دویدنهایش
بر حقوق نجومیاش پیشی گرفته و او را از
قافله جا نمیگذارد و هیچگاه حسابوکتاب
امروز و فــردا ،خبرنگار را از قلم و کاغذش
دور نمیکند.

تلفن سفارش آگهی
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رمزگشایی سقوط نماینده فوتبال همدان به لیگ  2در گفتوگویی بی پرده با مخزن اسرار پاس
عبدالحمید رمضانی :رئیس هیئتمدیره پاس دوست داشت در همه مسائل باشگاه دخالت کند
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حکم مدیرعامل جدید غیرقانونی است
 3امتیاز مهم به علت نبودن استاندار در همدان از دست رفت

اکباتان :در این مورد با استاندار و رئیس هیئتمدیره پاس
صحبت نکردید؟
مــن هنوز هم معتقد هســتم آن اقدام برنامهریزی شــده بود؛ اما
بعدازاین اتفاق به آقای نیکبخت گفتم :اگر در فوتبال تحولی صورت
میگیرد فردی قویتر باید جایگزین او شــود .اگر بنز را برمیدارید
باید مازراتی را جانشــین آن بکنید؛ نه آنکه بنز را بردارید و ژیان
را جایگزینش کنید .من مشکل شــخصی با دوستانی که قرار بود
جایگزین من شــوند ،نداشــتم .من یک بحث تخصصی و فوتبالی
را مطرح کرده بودم .به رئیس هیئتمدیره گفتم این افراد ســابقه
ســقوط تیم به دســته پایینتر را در همدان دارنــد ،آنهم نه در
سالهای قبل بلکه در همین یکی دو سال اخیر .گفتم با این افراد،
تیــم نتیجهای نمیگیرد و اگر صالح به تغییر من اســت باید فرد
قویتری را جایگزین کنیــد ،اما توجهی نکردند .این نکته را برای
اولین بار است که بازگو میکنم؛ در آنزمان به آقای افتخاری گفتم
مطمئن باشید با حضور این افراد ،تیم سقوط خواهد کرد اما آقای
افتخاری این حرف را به ســخره گرفت و خندید .به گواه مصاحبه
مســئوالن باشــگاه در فصلی که من رفتم و مسئولیت را دوستان
بــر عهده گرفتند ،به این تیم پنج میلیــارد و  500میلیون تومان
بودجه تزریق شــد و به گفته مدیرعامل فوالد ویان سه میلیارد و
 800میلیون تومان ،فقط این شرکت به پاس کمک کرد و این در
حالی بود که در دو فصلی که من مدیریت تیم را بر عهده داشتم از
 200درصد بودجه ممکن ،فقط  48درصد بودجه به باشگاه تزریق
شد و این یعنی  150درصد کسری بودجه که من بهتنهایی مجبور
بودم این کســری بودجه را تأمین کنم .پس از کنار گذاشتن من با
این هزینههای سنگین و قراردادهای کالنی که همه میدانند تحت
چه شرایطی بسته شد ،تیم به لیگ یک صعود نکرد .فصل بعد هم
 13بازیکن را اتوبوســی وارد تیم کردند و  13بازیکن را اتوبوسی از
تیم کنار گذاشــتند .تیم را به زعم خودشان برای صعود بستند ،اما
برعکس نتایجی حاصل شد که همه از آن اطالع داریم و بعد تغییر
مدیرعامل و تغییر مربــی و دوباره تغییر مدیرعامل ،مربی و بازهم
تغییر مدیرعامل و در نهایت سقوط به لیگ دسته 2؛ چرا؟ به خاطر
این که با موضوع فوتبال تخصصی و اصولی برخورد نکردند.

به تعویق افتاد و در این مدت ســه بــازی مهم که  9امتیاز حیاتی
برای باشــگاه داشت از دســت رفت؛ در حالی اگر حکم من زودتر
خــورده بود ،مطمئناً امتیازات خوبی از این  3بازی جمع میکردیم
که کارمان به هفته آخر نکشد .درنهایت ساعت یک بامداد روز بازی
با نفت آبادان ،آقای منعم تماس گرفتند و گفتند حکم مدیرعاملی
امضا شد و من به همراه آقای رحیمی شبانه به سمت آبادان حرکت
کردیم.

اکباتان :آیا اســتاندار همدان بهعنوان رئیس هیئتمدیره
از شــما حمایت کردند؟ بهطورکلی حضور استاندار همدان
را در هیئتمدیره باشگاه پاس چطور ارزیابی میکنید؟ آیا

اکباتان :آیا این رفتارها باعث شــد که از مســئولیت کنار
بکشید؟ موضوع آن نامه که در خطاب به استاندار نوشتید
چه بود؟
هــر مدیــر باالتــری زیردســتی را میخواهد کــه بلهقربانگو و
دستبهســینه باشــد؛ اما من چنیــن خصوصیتی نداشــتم .من
مدیرعاملــی بودم که در زمان آقای مــرادی ،وینگو را بدون اطالع
هیئتمدیره برداشتم و مربی دیگری انتخاب کردم .دوستان عالقه
داشتند در مســائل ریز باشگاه دخالت کنند و حضور چنین فردی
را که دستبهســینه نبود ،در باشگاه برنمیتابیدند .پسازآن که در
جلسه با رئیس فدراسیون از من دعوت نکردند ،به همدان برگشتم
و در نامــهای که درواقــع درد و دل با رئیــس هیئتمدیره بود نه
اســتعفانامه ،ناراحتی خــود را ابراز کردم اما پاســخ آن نامه را هم
ندادند .شرححال مهمانی را داشتم که میزبان برای او چایی آورده،
اما رویش را از میهمان برگردانده است .شخصیت و سابقه من اجازه
نمیداد در چنین شرایطی بمانم .البته باید به یک نکته اذعان کنم
که حکم من بدون تاریخ بود و اســتعفایی نــدادم؛ به همین دلیل
صدور حکم مدیرعاملی برای فرد دیگری در این شرایط غیرقانونی
است.
اکباتان :نظر شــما در مورد تقی رحیمی ،مدیرعامل جدید
باشگاه ،چیســت؟ همچنین آینده پاس را چطور ارزیابی
میکنید؟
خوشحالم که با انتخاب آقای رحیمی بهعنوان مدیرعامل بر انتخاب
من مهر تأیید زدند .آقای رحیمی را من بهعنوان قائممقام به باشگاه
آوردم اما با ســند و مدرک ثابت میکنم خیلی از همین افرادی که
امروز از انتخاب ایشان اظهار خرسندی میکنند ،بارها به من برای
انتخاب رحیمی بهعنوان قائممقام باشگاه معترض بودند .بههرحال
آقــای رحیمی صالحات و باقیاتی بود که من از خودم در پاس بهجا
گذاشتم .برای ایشــان آرزوی موفقیت میکنم؛ بااینحال معتقدم
ایشــان نیاز به حمایت نیاز دارد و اگر قرار باشــد اتفاقاتی که برای
من افتاد ،در زمان مدیریت ایشان هم رخ دهد هیچ نتیجهای حاصل
نمیشــود .در ضمــن در حال حاضر در فوتبال پــول حرف اول را
میزند و تأمین بودجه مناسب برای پاس در موفقیت این تیم نقش
مهمی دارد.
اکباتان :و صحبت پایانی؟
از برخی اتفاقات بســیار دلخور و ناراحت هستم اما بیان ناراحتیها
و دلخوریهــا را میگذارم برای فرصتی دیگر .از همه اهالی فوتبال
همدان ،هواداران باشگاه پاس و اصحاب رسانه به خاطر سقوط این
تیم عذرخواهی میکنم و معتقدم من هم در این اتفاق نقش داشتم
و آرزو میکنــم چه با حضور من و چه با حضور فرد دیگری صعود
پاس به لیگ برتر را جشن بگیریم.
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اکباتان :در شــرایطی که پاس بهزعم کارشناسان  10درصد
بیشتر شانس بقا نداشت بر چه اساس قبول مسئولیت کردید
و چرا حفظ این تیم در لیگ میسر نشد؟
وقتی حکم مدیرعاملی من زده شد ،یک سرزمین ویران را در دست
گرفتم اما معتقد بودم که این جنازه را به هر صورتی حتی با تنفس
دهانبهدهان احیا کنم و به آن جان دهم .بهزعم کارشناسان و اهالی
فوتبال همدان این اتفاق هم افتاد و با آمدن من ،پاس جان گرفت و
نتایج کسبشده و نوع بازی تیم هم مؤید همین موضوع است .یک
قانون امتیاز شماری وجود دارد که بر اساس آن برای بقا در جدول
باید امتیازتان معادل ضریب تعداد تیمها در دو به اضافه یک باشد.
در جدول لیگ یک  20تیم حضور داشــتند که درمجموع برای بقا
ما به  41امتیاز نیاز داشتیم .در آن برهه  7امتیاز برای بقا کافی بود.
من از همان ابتدا که مســئولیت را پذیرفتم ،قول  7امتیاز را دادم
و بــه قول خود عمل کردم اما غافــل از اینکه پاس در بازی مقابل
پارسه پنج گل دریافت کرده و همین مسئله ،کار را به گلشماری و
سقوط پاس کشاند .البته مسائل مهمتر دیگری مثل دیر امضا شدن
حکم مدیرعاملی ،بهموقع تزریق نشــدن بودجه ،دخالت در مسائل
ریز باشگاه از ســوی هیئتمدیره و رئیس هیئتمدیره و همچنین
ســنگاندازی برخی از افراد که دستشــان را از باشگاه کوتاه کرده
بودم ،در سقوط پاس دخیل بود.

حضور ایشان در این مسئولیت به نفع باشگاه است یا به ضرر
باشگاه؟
پس از گرفتن حکم یک جلســه خدمت آقای نیکبخت رسیدم .در
آن جلســه اظهار لطف کردند و قول دادند که در مســائل مادی و
تأمین بودجه کمک کنند و قــول پرداخت  200میلیون تومان را
به من دادند کــه در دو مرحله به آن عمل کردند اما در نحوه پول
دادن عالمت سؤالهایی بود .اســتاندار اعتقاد داشت که پول فقط
به بازیکنان پرداخت شود؛ درحالیکه در فوتبال از تدارکات گرفته
تا تیم پزشــکی و کارمندان باشگاه جز یک تیم هستند و پول باید
بین همه تقســیم شــود .من در دو دوره با مهندس نیکبخت کار
کردم .ایشــان را فردی بسیار عالقهمند به فوتبال دیدم ،اما فوتبال
حرفهای شــده و برای گرداندن امور یک باشــگاه نیاز به تخصص
است .باشگاههای فوتبال بر اساس قوانین تجارت اداره میشوند که
بر اساس آن مدیرعامل مجری مصوبات هیئتمدیره است و رئیس
هیئتمدیــره باید بر کار مدیرعامل نظــارت کند نه آنکه دخالت
کند .مهندس نیکبخت بهعنوان رئیس هیئتمدیره عالقه داشتند
در مسائل کوچک باشگاه نیز تصمیمگیرنده باشند و دخالت کنند؛
درحالیکه در یک ساختار حرفهای ،مربی مسئول مسائل فنی است،
مدیرعامل مجری دستورات هیئتمدیره و رئیس هیئتمدیره ناظر
بر کارهای مدیرعامل است .نه مدیرعامل باید در کار مربی دخالت
کند و نه رئیس هیئتمدیره در کار مدیرعامل .برای روشن شدن این
موضوع یک مثال میزنم .در یک جلسه با محسن عاشوری خدمت
استاندار رفتیم ایشــان در آن جلسه از سر لطف به آقای عاشوری
گفتند دیگر کاری با رمضانی نداشــته باش و هر کار و مشکلی بود
بــا خودم تماس بگیر؛ این یک اقدام غیرحرفهای در فوتبال اســت
و یعنی حذف مدیرعامل .مربی باید پاســخگوی مدیرعامل باشــد،
نه رئیس هیئتمدیره .درواقع مهندس نیکبخت به قول فوتبالیها
ک را از گردونه
شروع به بازی مستقیم کرد و با پاسهای بلند ،هافب 
بــازی بیرون کرد .هافبک در اینجــا مدیرعامل تیم بود که عم ً
ال از
دایره بازی خارج شد .اســتاندار بهعنوان فرد اول استان اگر نقشی
حمایتکننده داشته باشند و از نظر مسائل اقتصادی به تیم کمک
کنند به نفع باشگاه است اما اگر در کارهای مدیرعامل و مسائل فنی

اکباتان :ارزیابی شما از جلسه اســتاندار همدان با رئیس
فدراســیون فوتبال چیست؟ چرا شما در این جلسه حضور
نداشتید؟
بههرحال بااینهمه مشغل ه استاندار ،حضورشان در این جلسه جای
قدردانــی دارد؛ امــا هنوز هم نمیدانم چرا وقتــی من آنزمان در
تهران بودم کســی با من برای شرکت در این جلسه تماس نگرفت؛
درحالیکه نه شــخص استاندار و نه آقای منعم و عیوقیان اص ً
ال در
جریان جزییات این پرونده نبودند .از ســوی دیگر من با آقای تاج
ســالها رفاقت دارم و زبان من و ایشــان زبان رفاقت و همچنین
زبان فوتبال اســت .حضور من در این جلسه خیلی میتوانست در
به سرانجام رسیدن پرونده تبانی کمک کند ،اما بههرحال دوستان
صالح ندیدند من در این جلســه باشم و هنوز دلیل آن را نمیدانم.
مــن در آنزمان مدیرعامل پاس بودم و همراهی نکردن من در این
جلســه به ذهن مسئوالن فدراسیون اینگونه متبادر میکرد که در
پاس جنگ داخلی شکل گرفته و چون درگیری باال گرفته ،پرونده
تبانی برای کسی مهم نیست.
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اکباتان :چه شــد که برای بــار دوم مدیرعاملی پاس را در
همدان قبول کردید؟ چه کسی این پیشنهاد را به شما داد و
چه روندی در این مسیر طی شد؟
اواســط اسفندماه گذشــته از طریق آقای منعم ،مدیرکل ورزش و
جوانان ،علی ضمیریکامل معاون اداره کل ورزش و جوانان استان و
آقای عیوقیان ،رئیس هیئت فوتبال با من ارتباط برقرار شد و از من
دعوت به همکاری کردند .من با کارشناســان فوتبال در این زمینه
مشــورت کردم و همه متفقالقول گفتند پاس  10درصد بیشــتر
شــانس بقا ندارد ،اما من به خاطر عشق و عالقهای که به این تیم
داشتم با پنج شرط قبول کردم که مسئولیت را بر عهده بگیرم .شرط
اول مسائل مالی بود که مربوط به تعهد استاندار میشد ،شرط دوم
اختیار تام بود ،تعویض ســرمربی و سرپرست شرایط سوم و چهارم
مــن بود ،تمدید قراردادم پــس از حفظ پاس به مدت یک فصل و
نیم دیگر نیز شــرط پنجمی بود که تعیین کردم؛ حتی گفتم برای
این فصل حقالزحمهای دریافت نمیکنم و اگر تیم در جدول ماند،
پاداشــی برای من در نظر بگیرید .دو روز پس از اعالم این شرایط
آقای عیوقیان تماس گرفتند و گفتند با شــروط شما موافقت شده
است و برای عقد قرارداد به همدان بیایید .در ابتدای همان جلسهای
که در استانداری برگزار شــد ،مهندس نیکبخت و آقای الهی تبار
معاون اســتاندار ،جلسه را به قصد دیدار با امامجمعه ترک کردند و
به مهندس ســامری تفویض اختیار شد .من در آن جلسه با آقای
سامری به توافق رسیدم و قرار شد حکم مدیرعاملی پس از بازگشت
استاندار زده شود ،اما این حکم به دالیل مختلفی ازجمله نزدیکی
بــه ایام عید ،نبودن اســتاندار در همدان و مســائلی که من از آن

اطــاع ندارم

اکباتان :شــما پیگیر پرونده تبانی در لیگ یک بودید؛ چرا
این پرونده به نتیجه نرســید؟ آیــا هیئتمدیره و رئیس
هیئتمدیره در این راه از شما حمایت کردند؟
من به مدت  50روز بهتنهایی و با هزینه شخصی پیگیر پرونده تبانی
بودم .شــبانه با اتوبوس به تهران میرفتم و شــبانه برمیگشتم که
صبح سر کارم حاضر باشم .بارها در آنزمان با اعضای هیئتمدیره
تماس گرفتم و درخواســت تشکیل جلســه هیئتمدیره دادم اما
هیچیک از اعضا به تماسهای من پاســخ ندادند .من در این مسیر
تنهــا بودم اما همه مدارک و مســتندات ما کامل بود و حتی آقای
علیپور تبانی در لیگ یک را تائید کردند؛ بااینحال به دلیل اینکه
دامنه این تبانی گســترده بود و لیگ برتر را هم درگیر میکرد و از
سوی دیگر حمایتی از سوی مسئوالن استان از من صورت نگرفت،
این پرونده به نتیجه نرسید.
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گفت و گوی ویژه

اکباتان :شــما پیشازاین هم سابقه مدیرعاملی در باشگاه
پاس همدان را داشتید و در آن دوره نیز با وجود کسب نتایج
خوب و تالش زیاد ،هیئتمدیره باشــگاه بهراحتی از شما
عبور کردند؛ چرا این مسئولیت را برای بار دوم پذیرفتید؟
ابتدا باید از ماهنامه اکباتان به خاطر واکاوی اتفاقات باشگاه پاس در
فصل گذشته تشــکر کنم .باالخره پس از مدتی که از سقوط پاس
میگذرد مجموعهای پیدا شد که به بررسی این موضوع بپردازد و به
دنبال حقیقت و شفافیت در این رابطه باشد .من یک پاسی هستم
و روح و جســمم با نام پاس عجین شده است ،اگر جسمم در این
باشگاه نباشــد روحم همراه این تیم است .در همدان در دو دوره،
مدیرعاملی باشگاه پاس را بر عهده داشتم که در دوره اول به مدت
دو فصل مدیرعامل باشگاه بودم .در فصل اول با کسب نتایج خوب به
پلیآف لیگ برتر صعود کردیم .در فصل دوم نیز سهمیه خود را در
لیگ یک حفظ کردیم و این در حالی بود که دولت و فضای سیاسی
در کشــور تغییر کرده بود .استانداری همدان  11ماه در بالتکلیفی
بود و ما در این شرایط باید تیم را میبستیم .آقای افتخاری مدیرکل
وقت ورزش و جوانان استان همدان و آقای سامری سرپرست سابق
معاونت برنامهریزی استانداری میتوانند شهادت بدهند که در آن
دوره چــه تالش و اقداماتی برای پاس صورت گرفت .بهعنوانمثال
برای سفر به بندر گنگ  30میلیون تومان بودجه الزم بود ،اما من
با  3میلیون تومان این سفر را مدیریت کردم .در آن برهه بدون پول
و بودجه به جایگاه خوبی در جدول دست یافتیم .به نظر خودم در
دوره اول مدیریتم در پاس نمره قبولی متوســط رو به باال گرفتم و
این در حالی اســت که یک مدیر برای نهادینه کردن تفکراتش به
 3تا  5ســال زمان نیاز دارد ،اما تعداد معدودی تماشــاگر جوان و
احساسی که من به آنها لقب بازیگوش میدهم طی اقدامی که از
قبل برنامهریزی شده بود در پایان یکی از مسابقات علیه من شعار
دادند .رئیس هیئتمدیره به این شــعارها اکتفا و اتکا کرد و گفت
مردم شما را نمیخواهند.

شاید پر بیراه نباشد از عبدالحمید رمضانی
کــه ســالها در باشــگاه پاس تهــران دارای
مســئولیتهای متفاوت و متعددی بود و پس
از واگذاری امتیاز قهرمان آســیا به اســتان
همدان نیز در دو دوره ســکان مدیریت این
باشــگاه را بــر عهده گرفت ،بهعنــوان مخزن
اسرار پاس یا جعبه سیاه این باشگاه نام برد.
رمضانی که بهعنوان چهارمین مدیرعامل تیم
پاس در فصل گذشته به قصد حفظ این تیم
در لیــگ یک با خواســت هیئتمدیــره و در
میان سالمصلوات لیدرهای تیم برای دومین
بار بهعنوان مدیرعامل باشــگاه پاس همدان
منصــوب شــد ،خیلــی زود حمایــت رئیــس
هیئتمدیره باشــگاه و اســتاندار همدان را
از دست داد؛ چنانکه محمدناصر نیکبخت در
اولین جلسه خود در سال  95گفت :رمضانی
به من تحمیل شده و راضی به آمدنش نبودم
امــا ایــن پایــان کار نبــود و اعضــای
هیئتمدیــره نیــز بــه تبعیت از
نیکبخت ،یکی پــس از دیگری
پشت مدیرعامل تیم را خالی
کردند؛ تا جایی که وی پس از
سقوط پاس ،خود را در هجمه
اعتراضــات طرفداران تیم و
اصحاب رســانه ،تنها دید و
برای پیگیری پرونده تبانی
هــم ،هیچکــس از اعضــای
هیئتمدیره او را همراهی
نکــرد .حتی نامــهای که وی
خطاب به رئیس هیئتمدیره

نوشــت و در آن از نامالیمتها و بیتوجهیها
گالیه کرده بود ،نیز بیپاسخ ماند تا با بدترین
شــکل ممکــن اعضــای هیئتمدیــره درب
خروجی پــاس را بــه مدیرعامل منتخبشــان
نشان دهند.
اگرچه «اکباتان» بهعنوان رســانهای مستقل
همواره حامــی فعالیت مدیــران ،بازیکنان و
مربیان بومی در باشــگاه پاس همدان بوده و
پیش از انتخاب عبدالحمید رمضانی بهعنوان
مدیرعامل باشــگاه در گزارشــی به نقد این
انتخــاب پرداخته بــود اما چنیــن رفتاری را
از ســوی هیئتمدیره باشــگاه پاس همدان
بــا فردی کــه پیشــینه طوالنــی در مدیریت
فوتبال دارد و به دعوت مســئوالن استان به
همدان آمده ،نه در شــأن ایشان و نه درخور
مــردم پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایرانزمین
میدانــد .ازایــنرو فرصتــی فراهم
شــد تا عبدالحمیــد رمضانی
در گفتوگویــی بیپرده و
شفاف به واکاوی دوران
مدیریــت خود در این
تیــم ،عوامل ســقوط
پاس در این فصل و
نقش هیئتمدیره در
این ناکامــی بپرازد و
مباحثی را مطرح کند
کــه پیشازایــن در
هیچ رســانه دیگری
منعکس نشده است.

و جاری باشگاه دخالت کنند به ضرر تیم خواهد بود .در ضمن بعد
از بازی با خونه به خونه بارها از ایشــان دعوت کردم برای دلگرمی
بازیکنان ســری به تمرینات ما بزنند؛ چراکه خیلیها معتقد بودند
آقای استاندار دلسرد شده و دلسردی ایشان به تیم لطمه میزند؛ اما
هرچه با ایشان تماس گرفتم حاضر نشدند سری به بازیکنان بزنند
و بر سر تمرینات تیم حاضر بشوند .در جریان پیگیری پرونده تبانی
و بعد از ســقوط هم ،ایشــان بههیچعنوان به تماسهای من پاسخ
ندادند .همچنین استاندار درحالیکه من مدیرعامل باشگاه بودم ،در
جایی گفته بودند رمضانی به من تحمیل شد و این حرف به جایگاه
مدیرعامل لطمه زیادی زد؛ حاال از ایشــان میپرســم اگر رمضانی
تحمیل شــد چرا حکمش را امضا کردید؟ چه کســی میتواند به
رئیس هیئتمدیره و فرد اول استان ،کسی را تحمیل کند؟
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گــزارش
با هدف تشخیص زودهنگام سرطان؛

مرکز غربالگری سرطان در کبودرآهنگ احداث میشود
مراسم کلنگزنی مرکز غربالگری سرطان در شهرستان کبودرآهنگ
با حضور مسئوالن استان و شهرستان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان هدف از تأسیس این مرکز
را تشخیص زودهنگام سرطان و بیماران سرطانی بهمنظور جلوگیری
از انتشار و حاد شدن این بیماری برشمرد.
دکتر سید حبیب اله موسویبهار با بیان اینکه مرکز غربالگری سرطان
در شهرستان کبودرآهنگ که شمال استان را پوشش میدهد با یک
میلیــارد و  200میلیون تومان اعتبــار در  620مترمربع زیربنا و دو
طبقه احداث میشــود ،افزود :زمین این مرکز توسط مجمع خیرین
شهرستان و با مساعدت شــهرداری و شورای شهر کبودرآهنگ به
شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اهدا شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با بیان اینکه در خصوص
موضوع ســرطان توجه به پیشــگیری از اهمیــت خاصی برخوردار
است ،اعالم کرد 40 :درصد از سرطانها قابلپیشگیری و  40درصد
قابلدرمان هستند.
وی با اشــاره به اینکه مرکز غربالگری با هدف تشــخیص سرطان و
جلوگیری از انتشــار آن احداث میشــود ،افزود :راهاندازی دستگاه
سی.تی اسکن در کبودرآهنگ از برنامههای مهم این مرکز است.
دکتر موسویبهار با بیان اینکه بیش از  200میلیون تومان نیز برای
ساخت سیســتم تصفیه فاضالب بیمارستان امام رضا (ع) مساعدت
خواهد شــد ،در ادامه از شــهرداری و شورای شــهر کبودرآهنگ
درخواســت نامگذاری بلوار کنار بیمارســتان امام رضــا (ع) به نام
«پرستار» را کرد.
وی بر کاهش مصرف دخانیات ،استفاده محدودتر از غذاهای فرآوری
شــده و توجه به موضــوع تحرک و فعالیت بدنی در پیشــگیری از
بروز ســرطانها تأکید کرد و افزود :برنامه پیشگیری از بیماریهای
غیرواگیر از برنامههای مهم وزارت بهداشت است؛ چراکه ساالنه 40

میلیون نفر در دنیا در اثر این بیماریها فوت میکنند که  18میلیون
آن به بیماران قلبی  -ریوی مربوط میشود.

مشاهده اثرات مثبت اجرای
طرح تحول نظام سالمت در جامعه

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری همدان در کارگروه
ســامت و امنیت غذایی که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی
همدان ،معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،مسئوالن
شهرستان و نمایندگان ادارات مرتبط برگزار شد ،اقدام شورای شهر
و شــهرداری کبودرآهنگ در اهدای زمین بهمنظور ســاخت مرکز
غربالگری سرطان را کاری بسیار بزرگ ،مهم و قابلستایش برشمرد.
محمدابراهیم الهیتبار ،توجه به سالمت مردم و فعالیتهای انجامشده
در حــوزه امنیت غذایی را ازجمله وظایف کارگروههای ســامت و
امنیت غذایی عنوان کرد و اجرای طرح تحول نظام ســامت توسط
دولت تدبیر و امید را اقدامی ریشهای و بزرگ دانست که اثرات مثبت
آن برای تکتک افراد جامعه محسوس است.
وی افزود :جای خرســندی اســت که در حال حاضر بهترین فضا از
سوی دولت برای نقد به وجود آمده است و هرگونه خطایی که اتفاق
میافتد و توســط منتقدان طرح میشــود در اسرع وقت رسیدگی
میگردد.
الهیتبار ،توجه به موضوع پســماندها در شهرستان کبودرآهنگ را
مهم خواند و افزود :همه دستگاههای مرتبط با این موضوع ،موظف به
همکاری با شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای حل آن هستند.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری همدان با بیان اینکه
توجه به محیطزیست و مسائل مربوط به آن موضوعی تزئینی نیست؛
توجه جدی از سوی دستگاههای دخیل در این رابطه را خواستار شد.

اختصاص دو دستگاه آمبوالنس به اورژانس
پیشبیمارستانی کبودرآهنگ تا پایان سال

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی دانشگاه علوم
پزشکی استان همدان نیز در این مراسم گزارشی از اقدامات انجامشده
در مراکز پیشبیمارستانی شهرستان کبودرآهنگ ارائه کرد.
دکتر حبیب معصومی افزود :اورژانس پیشبیمارســتانی شهرستان
کبودرآهنگ دارای  8پایگاه فعال و دو پایگاه در حال احداث اســت
که در صورت همکاری و مساعدت فرمانداری در هفته دولت امسال
افتتاح میشوند.
وی بــا بیان اینکــه یــک آمبوالنس از نــوع جدید بــه اورژانس
پیشبیمارســتانی شهرســتان کبودرآهنگ تعلق گرفته اســت ،از
اختصاص دو دستگاه آمبوالنس دیگر تا پایان سال خبر داد.
دکتر معصومی اعالم کرد :احــداث پد فرود بالگرد در مرحله نهایی
اســت که جا دارد از همکاری شــورای شهر و فرمانداری شهرستان
قدردانی شود .احسان قنبری فرماندار کبودرآهنگ نیز اجرای طرح
تحول نظام ســامت را باعث رضایتمندی مردم دانست و گفت :این
اقدام دولت نشــان از اراده دولت برای افزایش خدمات بهداشــتی و
کاهش هزینههای درمانی دارد.

رضایت  90درصدی مراجعین مراکز
درمانی و بیمارستان امام رضا(ع)

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ نیز گزارشی از
پروژههای در دست اجرا شامل احداث کلینیک ویژه ،مرکز غربالگری
سرطان و پدفرود بالگرد ارائه کرد.
دکتر حسن بهرامی با بیان اینکه در راستای خدماترسانی به بیماران
ســرطانی مرکز غربالگری سرطان در شهرستان کبودرآهنگ افتتاح
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میشود ،گفت :مرکز سالمت شهر کبودرآهنگ نیز در زیربنای 814
مترمربع با  16میلیارد ریال اعتبار به همت بانک ملی ایران و دانشگاه
علوم پزشکی در حال ساخت است که تاکنون عملیات اجرایی آن 30
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ادامه داد :برای ساخت این پروژه  10میلیارد ریال دانشگاه علوم
پزشکی و شش میلیارد ریال دیگر را بانک ملی ایران هزینه میکند.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان کبودرآهنگ همچنین با
اشــاره به بدهی سازمان تأمین اجتماعی به شبکه بهداشت و درمان
کبودرآهنگ خاطرنشــان کرد :تاکنون سازمان تأمین اجتماعی 90
میلیارد ریال از بابت درمان به این شبکه بدهکار است که در صورت
پرداخت ،بســیاری از مشکالت درمانی شهرســتان ازجمله خرید
دستگاههای پزشکی رفع خواهد شد.
وی در ادامه ضمن تشریح عملکرد کارکنان بیمارستان و درمانگاههای
شهرســتان در برخورد و مداوای بیماران گفت :طبق نظرسنجیها
میزان رضایت مراجعین به مراکز درمانی و بیمارستان امام رضا (ع)
 90درصد بوده که این نشان از تالش شبانهروزی مجموعه بهداشت
و درمان شهرستان است.
مدیر شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان بهار نیز با بیان اینکه با
پیگیریهای انجام گرفته و مســاعدتهای وزارت متبوع دستگاه سی
آرم ویژه رادیوگرافی و تصویربرداری ،تهیه و بهره برداری شد ،گفت:
دستگاه سی آرم مخصوص رادیوگرافی و تصویربرداری در لحظه و در
حیــن اعمال جراحی در واحد اتاق عمل این مرکز درمانی ،دارای به
روزترین امکانات و اســتانداردهای حال حاضر بوده و نیاز بیماران و
پزشکان جراح را به بهترین نحو پاسخگو خواهد بود.
دکتر بهرامی در ادامه یادآور شد از آنجایی که جراحیهای ارتوپدی
و ســتون فقرات نیاز مبرم به وجود چنین دستگاهی دارد ،بر همین
اساس با نصب و راه اندازی این دستگاه ،مجموعه اتاقهای عمل این
بیمارستان توانمندی مضاعف و قابل توجهی در انجام اعمال تخصصی
یافتند .با راهاندازی این دســتگاه و ارتقای دقت و ســرعت عمل در
جراحیها ،امکان و توان پذیرش و خدمترســانی به بیمهشدگان و
بیماران نیازمند برای مجموعه این بیمارستان فراهم میشود.
وی با اشــاره به نصب و راهاندازي دستگاه جديد فيكو در اتاق عمل
بیمارستان گفت :دستگاه فیکو جدید در راستای اجرای طرح تحول
سالمت راهاندازی شده در بیمارستان ،داراي قدرت و سرعت باالتري
نســبت به موارد مشابه اســت كه بهرهگیری از آن موجب ميشود،
عملهاي جراحي چشــم پزشكي به ويژه كاتاراكت (آب مرواريد) ،با
دقت و سرعت باالتري از سوی جراح صورت گيرد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهار در پایان خاطرنشان کرد:
به دليل سهولت كار با اين دستگاه ،پزشک با اطمينان خاطر بيشتر
و ضريــب ايمني باالتر ،جراحي خود را انجام میدهد و به كارگيري
اين دستگاه ،جراحي چشــم اتاق عمل این ییمارستان را فعالتر از
پیش میکند.
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پیش از آنکه پا به ســینما بگذاری و به تماشــای عظمت پیامبر مهربانی ها در فیلم «محمدرســول
اله» بنشــینی ،با جستجوی نام آن در موتور جســتجوگر اینترنت ،عکسهایی را می بینی که گوشه
گوشه این فیلم عظیم را به رخ می کشد و این عکسها هستند که تا سالها به عنوان شناسنامه فیلم
«محمد رسول اله» یادآور ساخت اثری تماشایی در سینمای ایران خواهد بود؛ اما پشت هر عکس
این شناســنامه ،مردی است که ســالها تصاویری از فیلمهای مختلف را در تاریخ سینما و تلویزیون
به ثبت رســانده اســت .نادر فوقانی عکاس پیشکسوت فیلمهای سینمایی و تلویزیونی ،نامی آشنا
برای اهالی فرهنگ ،هنر و رســانه اســت که عکس های او ،پالن هایی از فیلمهای متعددی را در
قاب تصویر ،به یادگار گذاشته است .او که دارای مدرک درجه دو عکاسی معادل کارشناسی ارشد
این رشــته است ،امروز بهعنوان عضو شــورای مرکزی انجمن عکاسان سینما حقی بر گردن سینما
و تلویزیون ایران دارد که این حق بر اهالی این عرصه پوشــیده نیســت .نادر فوقانی این روزها
در کنار عوامل ســریال «علیالبدل» میهمان مردم همدان شــده و صحنههای مختلف این فیلم را
با نمایی از روســتاهای زیبای همدان ازجمله ورکانه و اشــتران در دفتر خاطرات «علیالبدل» ثبت
میکند ،میهمان «اکباتان» شد تا از دنیای عکاسی فیلم برای مخاطبان این رسانه بگوید.
او پیش از هر ســخنی و پاســخ به هر ســؤالی ،از حســین محب اهری هنرمند ارزشــمند سینما و
تلویزیون و بازیگر ســریال علیالبدل یاد میکند که این روزها بیماری ســرطان دوباره به سراغش
آمده و او را آزار میدهد .فوقانی با آرزوی ســامتی برای این هنرمند محبوب به اســتقبال پاســخ
به پرســشهای ما میرود .اکباتان نیز به نوبه خود برای این هنرمند ارزشــمند کشــورمان آرزوی
سالمتی و بهبودی دارد.
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عکس کجای فیلم بود و رنگ و لعاب عکس هیچ ارتباطی با فیلم ندارد.
بهتازگی تکنیک  HDRوارد دنیای عکاســی شده که کنتراستهای
نقاط روشن و تاریک را یکدست میکند .شکل قضیه عوض شده اما من
سعی میکنم نگاهم مثل گذشته به نگاتیو باشد چون دوست دارم نگاه
هنریام را داشته باشم .نگاه هنری در کنار تکنیکهای امروز ،عکاسی را
حرفهای میکند .این تکنیکها موجی است که همه را درگیر میکند.
ما نه باید از این سوی بام بیفتیم و نه از آن سوی بام.
اکباتان :عکاسانی که امروز وارد عرصه عکاسی فیلم میشوند،
به سمت تجربهآموزی از پیشکسوتان میروند؟
متأســفانه این گروه و موج جدیدی که وارد شــدند آنقدر ادعا دارند
که اص ً
ال نمیتوان تجربهآموزی را به آنها پیشــنهاد داد اما درصدی از
عکاسانی هم که جذب انجمن میشوند بسیار هنرمند هستند و میتوان
از نگاه آنها به نفع انجمن و عکاسی فیلم استفاده کرد.
من گاهی عکسهای فیلمها را در گیشــه ســینما میبینیم ،عکس
همــکاران در فیلمها را پیگیری میکنم یا به نمایشــگاههای عکس
میروم .در نمایشگاهها ،عکسها یکدست و تکراری است و نوع آوری و
خالقیت در عکسها دیده نمیشود.
اکباتان :با توجه به ساخت آثار سینمایی و تلویزیونی در تهران،
فکر نمیکنید عکاسی فیلم هم به پایتخت ختم میشود؟
متأسفانه مرکز سینما تهران است البته بسیاری شهرستانها امکانات
خوبی دارند و فضای آنها برای تصویربرداری فیل مها مناسب است اما
عکاسانی که عالقمند هستند باید از انجمن سینمای جوان شهرستانها
شروع کنند و بهمرور یاد بگیرند و جذب گروههای سینمایی شوند .البته
باید بگویم که همه عکاسان فیلم تهرانی نیستند و برخی از شهرستانها
آمدند ،با گروهها ارتباط برقرار کردند ،عضو گروه شدند و فعالیت خود را
آغاز کردند .اگر در شهرستانهای مختلف مدیران و مسئوالن حمایت
کنند عکاسی فیلم ،سریال و سینما توسعه پیدا میکند و همه فیلمها
در تهران ســاخته نمیشود .چه کسی دوست دارد سه یا چهار ساعت
در ترافیک ســنگین تهران از لوکیشنی به لوکیشن دیگر در رفتوآمد
باشد .ما واقعاً در همدان لذت میبریم .باید مسئولین همکاری بیشتری
داشته باشند و حمایت کنند که همین حمایت باعث جذب فیلمها به
شهرستانها میشود.
م
اکباتان :گروههای سینمایی و تلویزیونی نمایشگاه عکس فیل 
برگزار میکنند؟
یکی از مشکالت عکاســی فیلم عدم برگزاری نمایشگاه است .برخی
تهیهکنندهها به دلیل وضعیت نامناســب اقتصادی به دنبال آدمهای
ارزان میگردند و تخصص برای آنها مهم نیســت .به دنبال عکاسی
میگردند که روزانه  20هزار فریم عکس بگیرد و در نهایت چند عکس
را انتخاب کنند و پولی هم بابت این تعداد عکس به او ندهند .این اتفاق
را چه در سینما و چه در تلویزیون شاهد هستیم .اگر تهیهکنندگان نگاه

هنری داشته باشند قدر تکتک پالنها را میدانند و به دنبال عکاس
حرفهای میگردند که عکسها را ثبت کند و نمایشگاهی از عکسهای
آن فیلم را برگزار کنند ،اما وقتی در ابتدا تهیهکننده اشتباه میکند و
عکاس حرفهای دعوت نمیکند عکسها بهاندازهای یکدست است که
نیازی به برگزاری نمایشگاه احساس نمیشود .عکاسی فیلم روزبهروز
ضعیفتر میشود که به اقتصاد و نگاه تهیهکننده برمیگردد چون حرف
اول را تهیهکننده میزند.
در این فرصت باید بگویم که در نظر داریم همزمان با پخش ســریال
علیالبدل نمایشگاه عکسهای این ســریال را در تهران برگزار کنیم
که اگر در همدان هم استقبال و حمایت شود در این استان هم برگزار
خواهیم کرد.
اکباتان :در خصوص امنیت شغلی و اقتصادی عکاسی فیلم برای
مخاطبان اکباتان بگویید.
در ســال  1371و روزی که من قصد داشتم وارد عرصه عکاسی فیلم
شوم با اکبر عالمی عکاس پیشکســوت فیلم صحبت میکردم که به
من گفت :عکاسی ،حرفهای نیست که بتواند زندگی تو و خانوادهات را
تأمین کند و باید حرفه دومت باشد .من آن زمان چون جوان ،جویای
نام و عاشــق کار بودم متوجه این موضوع نشــدم اما پس از سالها به
این اندرز درست و بهجای او پی بردم .متأسفانه بعدازاین همهسال باید
این موضوع را با جوانانی که عالقمند به ورود به این عرصه هستند در
میان بگذارم.
ایــن حرفه و در کل هنر بهعنوان شــغل اول کســی کــه میخواهد
زندگیاش را بچرخاند ،بــه کار نمیآید چون هیچ پولی از آن حاصل
نمیشود و هنرمند همیشه از لحاظ مالی از دنیای خودش عقبتر است.
ما در انجمن عکاسان سینما کمیته امنیت شغلی راهاندازی کردهایم تا
تدبیری اندیشیده شــود که عکاسان این عرصه با فکری آسودهتر کار
کنند اما تا به امروز اتفاقی نیفتاده که بتوان از آن دفاع کرد.
در خصوص نحوه پرداخت حقوق عکاســان فیلــم هم باید بگویم که
قراردادهای عکاسان بهصورت ماهیانه است و بنابر تعداد عکس نیست.
بستگی به فضای فیلمبرداری دارد .وقتی لوکیشنی با یک یا دو بازیگر
ثابت دارد به تعداد عکسهای کمتری نیاز است اما در پروژههای بزرگ
حتی روزی  500فریم عکس هم کم است.
اکباتان :برای شما چطور؟ عکاسی شغل اصلی شماست؟
متأســفانه شغل اصلی من عکاسی است و از این راه زندگیام را تأمین
میکنم.
اکباتان :عکاسی فیلم در ایران با دیگر سینماهای جهان تفاوتی
دارد؟
با توجه به تجربهای که در فیلم محمد رسول اله داشتم و عکسهایی
که به آقای استرارو نشان میدادم فهمیدم که شیوه عکاسی در سینمای
هالیوود نیز شبیه عکاســی در ایران است و وقتی برداشت پالن تمام
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اکباتان :بهعنوان اولین ســؤال در چه سالی عکاسی را آغاز
کردید؟
من بهطور خیلی اتفاقی وارد دنیای عکاسی شدم .در سال  1362مدرک
دیپلم گرفتم و بهشدت به دنبال کار بودم .همان زمان از تهران به کرج
نقلمکان کردیم .یکی از آشنایان پدرم عکاسخانه خیلی قدیمی داشت
و به سفارش پدر به این عکاسخانه رفتم ،با اینکه هیچگونه شناختی از
عکاسی نداشتم .بعد از شــش یا هفت ماه کار در عکاسخانه احساس
کردم در حال یادگیری عکاســی هستم و نگاهم در حال تغییر است.
 20سال بیشتر نداشتم که مدرک درجهیک مهارت فنی را از اتحادیه
عکاسان کرج گرفتم .به عکاســی خیلی عالقمند بودم بهاندازهای که
هرروز صبح ســاعت هشت به عکاسخانه میرفتم و ساعت  12شب به
خانه برمیگشتم .روز به روز عالقهام به عکاسی بیشتر میشد ،بهویژه به
چاپ سیاهوسفید و عکسبرداری با پروژکتورها و دوربینهای قدیمی و
عکاسی با نگاتیو .بعد از مدتی به سربازی رفتم ،پس از بازگشت بهتدریج
به عکاســی رنگی عالقمند و وارد این حیطه شــدم و همان زمان به
البراتوارهای مختلف رفتم و همزمان با عکاسی طبیعت و اجتماعی از
طریق انجمن سینمای جوان به سینما معرفی شدم و فعالیتم بهعنوان
عکاس فیلم آغاز شد.
اکباتان :عکاسی را بهصورت علمی در دانشگاه نیز آموختهاید؟
من عکاس تجربی هســتم و بهطور دانشگاهی در این رشته تحصیل
نکــردم اما از طریق وزارت فرهنگ و ارشــاد مدرک درجه دو دریافت
کردم که معادل کارشناسی ارشد عکاسی است.
اکباتان :اولین باری که دوربین به دست گرفته و عکاسی کردید
را در یاد دارید؟
(بــا خنده) در همان اوایل که وارد کار عکاســی شــده بودم به دلیل
تازهوارد بودن به من اجازه نمیدادند که پشت دوربین بایستم و عکس
بگیرم .همان روزها آقایی به عکاســخانه آمد و چون کسی نبود من او
را به اصرار روی صندلی نشــاندم و چراغها را روشن کردم بدون اینکه
نور را بشناســم ،تنها میتوانستم نگاتیو در دوربین بگذارم .برای اینکه
نگاهش ســمت دوربین باشد گردن این مرد را بهاندازهای پیچاندم که
صدای رگهایش را میشنیدم .بارها به این عکس فکر کردم و با خودم
میگفتم که ایکاش نگاتیو آن را برداشــته بودم و همیشه خاطراتم از
آن سالها را زنده نگه میداشتم.
اکباتان :نخســتین تجربه عکاسی فیلم شــما به چه سالی
برمیگردد؟
اولیــن تجربه من بهعنوان عکاس فیلم از ســال  1371با فیلم جنگی
«صلیــب طالیی» به کارگردانــی عبداله باکیده آغاز شــد و تا امروز
نزدیک به  150فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی را عکاسی کردم که
بزرگترین پروژه عکاسی من فیلم «محمد رسول ا »...مجید مجیدی
بود .ســریال نرگس ،میوه ممنوعه ،او یک فرشــته بود ،بدون شرح و
پایتخت  2و  3نیز از ســریالهای شــاخصی بود که در آنها بهعنوان
عکاس حضور داشتم.
اکباتان :چرا از بین شاخههای مختلف عکاسی ،عکاسی فیلم
را انتخاب کردید؟
سالها بود که عکاســی طبیعت و اجتماعی میکردم و احساسم این
بود که چیزی در عکسهای من کم است .بعدها که وارد سینما شدم
فهمیدم که آن کمبود ،حس و حال و حرکت است .سینما محیط بسیار
بزرگی است و من در این عرصه با صحنههایی برخورد کردم که تابهحال
در زندگی با آن مواجه نشــده بود ،مثل همین سریال «علیالبدل»؛ با
وجود اینکه سالهاست عکاسی میکنم با عوامل این فیلم به روستاهایی
میرویم که حتی نام آنها را هم نشنیده بودم .فیلمها مرا با مناطق و
لوکیشنهایی آشنا میکند که تابهحال آنها را ندیدهام .عکاسی فیلم
را انتخاب کردم چون اگر نگاه عکاســی داشــته باشی زندگی در یک
عکس جاری اســت و صدای نبض تکتک آدمها را میتوانی بشنوی.
دنیای عکاسی فیلم دنیای محدودی نیست هرچند به نگاه عکاسی و
شاعرانه نیز نیاز دارد.
اکباتان :در خصوص ویژگیهای عکاسی فیلم توضیح دهید.
عکاسی فیلم یکی از شاخههای عکاسی است که در آن عکاس فیلم باید
به همه شاخهها اشراف داشته باشد و تا حدودی رشتههای مختلف را
تجربه کرده باشــد چون همه این تجارب در عکاسی فیلم کاربرد دارد.
بعضی مواقع در فیلم صحنههایی را میبینی که شبیه عکاسی ورزشی،
طبیعت و یا مدلینگ است .باید نور و میزانسن را بشناسی و تا حدودی
کارگردانی هم بلد باشی .عکسهایت باید نبض داشته باشد که مخاطب
بتواند با آن ارتباط برقرار کند.
کار عکاســی فیلم قبل از پیشتولید و تســت گریم شروع میشود و
تست گریم مرحله فوقالعاده سختی است که با نور اشتباه و عکس بد
ذهنیت بدی را در ذهن کارگردان ایجاد میکنی اما وقتی عکس خوب
با نور خوب میگیری ،کاراکتر به نقش نزدیک میشود و به کارگردان
کمک میکند.
اکباتان :عکاســی فیلم در سالهای ورود شما به این عرصه تا
امروز چه تغییراتی داشته است؟
سالهایی که ما وارد شدیم مشکالت زیاد بود .وارد صحنه که میشدی
آنقدر تجربه پشــت چهره آدمها بود که گاهی وقتی دوربین به دست
میگرفتی دســتانت میلرزید و در صحنه باید جوابگوی خیلی از این
هنرمندان حرفهای میبودی و باید پاســخ مدیر صحنه ،تصویربردار،
بازیگــر ،عوامل مختلــف و از همه مهمتر کارگــردان و تهیهکننده را
میدادی.
در آنزمان عکسهای عکاس فیلم را میفروختند؛ به طوریکه عکسها
را بر در و دیوار دفاتر پخش نصب میکردند ،ســینماداران عکسها را
میدیدند و بر اساس عکسها برای فیلمها هزینه میشد و سینماداران
فیلم را میخریدند.
در آنزمان کار حرفهای بود .چون عکاسی با نگاتیو انجام میشد هرکسی
جرأت عکاسی فیلم را نداشــت چراکه تهیهکننده با میلیونها تومان
سرمایه باید ســود خود را بر اساس عکسهای عکاس کسب میکرد.
از وقتی دیجیتال آمد هرکســی دوربین دیجیتال دستش میگرفت و
میگفت من عکاسم .امروز که به روزنامهها و مجلهها نگاه میکنی حتی
یــک فریم عکس حرفهای نمیبینی و عکسها جلب نظر نمیکند .از
طرفی ،دیگر عکسها به فیلم وفادار نیستند و آنقدر با نرمافزارها روی
عکسها کار میکنند وقتی فیلم را میبینی با خودت فکر میکنی این

میشــود عکاس شــروع به کار میکند .عکاســان ایران چیزی کم از
عکاسان هالیوود ندارند و اگر دستشان باز باشد توانشان دو برابر عکاسان
خارج از کشــور است .آنها وقتی عکاسی میکنند چندین نفر کمک
دارند .در ایران این شرایط و امکانات وجود ندارد .امنیت شغلی عکاسان
فیلم ایران و هالیوود فرق دارد .ممکن اســت در هالیوود ،یک عکاس
در فیلم جهانی کار کند و تمام عمرش تأمین شــود چون برای انتشار
عکسهایش حق کپیرایت دریافت میکند اما در ایران چنین شرایطی
نیست و حق کپیرایت وجود ندارد .امتیاز عکسی که عکاس میگیرد
همیشه برای او نیست و همهچیز در اختیار تهیهکننده است که رایگان
در اختیار رسانهها قرار میدهد و کسی پول ردوبدل نمیکند.
اکباتان :سختیهای حضور در یک پروژه طوالنیمدت برای شما
بیشتر است یا شیرینیهای آن؟
هر کاری سختیهای خود را دارد اما وقتی عاشق کارت باشی بهاندازهای
درگیر آن میشوی که سختیها را حس نمیکنی .وقتی در یک فیلم
عکسی میگیری که به شناســنامه آن تبدیل میشود و نگاهت را به
مخاطب القا میکند ،شــیرینی خاصی دارد که شــاید نتوان آن را با
میلیونها تومان عوض کرد و همین است که ما را نگه داشته تا بتوانیم
کار کنیم .عکاسی فیلم برای من یک عشق و آلودگی شیرین است.
اکباتان :بهترین و شیرینترین تجربه شما از عکاسی به کدام
فیلم برمیگردد؟
من فیلمهای زیادی را عکاســی کرده و برای همه انرژی صرف کردم
که بعضی فیلمها مخاطب خوبی دارند و بهتبع آن عکسهای من نیز
دیده میشــوند .بهترین پروژهای که کار کردم و عکسهایم دیده شد
فیلم محمد رسول ا ...بود که با ویتوریو استرارو فیلمبردار ایتالیایی این
پروژه کار کردم و احساســم این بود که شــاید کارم در حد و اندازهای
بوده که آقای استرارو مرا بهعنوان عکاس معرفی کرده است .این پروژه
بهاندازهای بزرگ بود که برای کســی که تشــنه یادگرفتن است یک
دانشــگاه به شمار میآمد .استرارو سه اســکار جهانی دارد و هرکسی
میتوانست در این پروژه از او یاد بگیرد.
فیلم محمد رسول اله یک گروه عکاسی را میطلبید چون لوکیشنها
و بازیها متفاوت بود .من به مدیر تولید و تهیهکننده پیشنهاد دادم که
تیم عکاسی داشته باشیم اما درنهایت دیدم که من تنها عکاسی میکنم
و تیمی وجود ندارد.
اکباتان :عکاسی فیلم در سینما بیشــتر دیده میشود یا در
تلویزیون؟
در سینما کار ما خیلی بیشتر از تلویزیون دیده میشود ،چون مخاطب
اول باید عکسهای شــما را ببیند و بعد بلیت بخرد و به سینما بیاید.
دیده شدن عکس فیلم در تلویزیون کمتر است .البته من بعد از سالها
این قضیه را جا انداختم که عکاســی فیلم ،ســینما و تلویزیون ندارد
ت عکسهای فیلمهای
و عکس فیلم در تلویزیون باید همان حساســی 
ســینمایی را داشته باشــد ،با مخاطب ارتباط برقرار کند و او را جذب
کند .در تلویزیون هم ،کسی موفق است که تیم حرفهایتر داشته باشد.
هرچه عکس بهتر و جذابتر باشد شاید بتواند مخاطب بیشتری را به
اثر تلویزیونی جذب کند.
اکباتان :ارتباط عکاس فیلم با عوامل ســریال یا اثر سینمایی
چگونه است؟
عکاس فیلم باید با همه ارتباط خوبی داشــته باشد ،هم عوامل پشت
دوربین هم جلوی دوربین .باید روانشناســی جامعه و سالیق مردم را
خوب بشناســد که چه نوع عکسی را بیشتر میپسندند .گاهی باید به
بازیگران میزانسن بدهد .نگاه خودش را جهت پیشرفت قصه ارائه دهد،
نه جدا از داســتان .عکس باید از نگاه او کارگردانی شود که الزمه آن
ارتباط با بازیگران است .باید بهعنوان یک عکاس حرفهای سخنانش را
بپذیرند .باید اعتماد کنند که عکس او بهترین زاویه و بهترین نور را دارد
و همین باعث میشود که ارتباطات مستحکم شود .من بعضی عکسها
را از نگاه خودم میگیرم اما در جهت داستان است و گاهی به شناسنامه
فیلم تبدیل میشود.
بعضی مواقع پیش آمده که از زاویهای عکاسی کردهام و کارگردان بعد از
دیدن عکس میگوید که ایکاش تصویربرداری از نمای آن عکس انجام
شود و اگر انصاف داشته باشد اعالم میکند که مدیون عکاس هستم و
بر اســاس نمای عکس ،پالن جدیدی را ضبط میکند و اگرنه که یک
روز دیگر پالن را فیلمبرداری و با نام و نگاه خود ثبت میکند .برای من
چندین بار پیش آمده اســت که کارگردان گفته عکس عکاس بهتر از
پالن من است و پالن دیگری ضبط شود.
من در هر پروژهای عکسها را حتی به نیروهای خدماتی نشان میدهم
چون کار ،گروهی اســت و گاهی ممکن است که کسی نظر صحیحی
بدهد و به نگاهت کمک کند در حالیکه ممکن است که عکاسی دیگر تا
آخرین لحظات ،عکس را به کارگردان هم نشان ندهد.
در ســریال علیالبدل هر عکسی که میگیرم سیروس مقدم بهعنوان
کارگردان سریال عکسالعمل بسیار خوبی دارد .علیالبدل دوازدهمین
تجربه من با اوست .سیروس مقدم آنقدر خوب ،مهربان و باانرژی است
که هیچگاه واکنش منفی نداشــته و همیشه مشوقم بوده و در دفتر او
خیلی از عکسهای من روی دیوار است.
اکباتان :در خصوص همدان و فضای این اســتان برای ساخت
فیلم توضیح دهید.
روستاهای همدان که در آن کار میکنیم بسیار زیباست و مردم مهربان
و خوبی دارد .در طول این سالها اولین تجربهای است که در روستاهای
متفاوت با آدمها زندگی کردم .تجربه شیرینی است .بازهم دوست دارم
کار در روســتاها را تجربه کنم .جالب اســت که خیلی از همدانیها را
میبینیم که تا حاال روستاهای ورکانه و اشتران را ندیدهاند.
اکباتان :و سخن پایانی؟
عکاســی فیلم در کل هنر پیچیده و مهجوری اســت .وقتی به کسی
میگویی عکاس سینما هستم میپرسد عکاس کدام سینما هستی؟
عکاسی فیلم با فیلمبرداری هیچ تفاوتی ندارد و با همان دقت و وسواس
انجام میشــود .گاهی سختتر است .گاهی چندین نفر دستبهدست
هم میدهند تا تصویربرداری شود اما بعد از پالن همه در کادر هستند
و بهســختی میتوانی عکس بگیری .در یک فریم باید تمام حرفت را
بزنی اما در فیلمبرداری حرکت ،موســیقی و دیالوگ وجود دارد .برای
عکاســی فیلم ارزش زیادی قائلم و اگر بازهم به دنیا بیایم این حرفه را
انتخاب خواهم کرد.
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اکباتان :خودتان را معرفی کنید.
مســعود مصطفیجوکار هســتم نایبقهرمان المپیک
 2004آتن 30 .شهریور  1356در شهرستان مالیر به
دنیا آمدم .یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر از
خودم و یک خواهر دارم .برادر بزرگترم که  3ســال
از من بزرگتر است کشتیگیر بود و همین باعث شد
من و برادر کوچکترم میثم به ســمت کشتی برویم.
دانشجوی کارشناسی تربیتبدنی هستم و در شرکت
گاز اســتان همدان کار میکنم .در حال حاضر در خانه
کشتی مالیر مشغول مربیگری کشتی هستم.

دایره طالیی

اکباتان :ورزش را از کجا آغاز کردید؟
از سن  8ســالگی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کردم
و پسازآن وارد کشــتی شدم .در رده سنی نوجوانان
چندین بار عناوین اســتانی کســب کردم و نخســتین
عنوان مهمی که کســب کردم مقام ســوم مســابقات
المپیــاد دانشآمــوزی کشــور در ســال  1374بود.
آن ســالها المپیاد دانشآموزی بســیار مهم بود اما
حاال دیگــر آموزشوپرورش روی آن ســرمایهگذاری
نمیکند .حاال باوجوداینکه  39سال دارم تشک کشتی
را رها نکردم و هرروز تمرین کشتی دارم و خوشحالم
از اینکه  29سال روی تشک کشتی بودم و تمریناتم
را قطع نکــردم .البته در کنــار آن بهصورت تفریحی
فوتبال هم بازی میکنم.

جواد همدانی

کمتــر کســی اســت در اســتان کــه نــام بــرادران
مصطفیجوکار ،کشتی گیران ارزنده استان را نشنیده
باشــد .مســعود و میثم مصطفیجوکار چندین سال نام
کشــتی اســتان را در کشــور زنده نگه داشــتند و در
کنار صادق گودرزی جور کشــتی اســتان را در المپیک
کشــیدند .این در حالی اســت که این روزها خبرهایی
از ضایع شــدن حــق میثم مصطفی جــوکار برای حضور
در المپیک شنیده میشــود؛ اما مسعود مصطفیجوکار
افتخــار ورزش اســتان در المپیک  2004آتن اســت.
در روزهایــی که نام کشــتیگیران مطرحی در وزن 60
کیلوگرم بر سر زبانها بود ،این مسعود مصطفیجوکار
بود که با شکســت حریفان مطرح دوبنده تیم ملی را بر
تــن کرد و مدال نقره المپیک را برای ایران به ارمغان
آورد.
در ادامــه گــپ و گفت صمیمــی اکباتان را با مســعود
مصطفیجوکار بخوانید:

اکباتان :عناوین مهمی که در کشــتی کسب کردید،
چه بود؟
بعــد از قهرمانــی جوانان کشــور بــه اردوی تیم ملی
دعوت شدم و مهمترین عناوینم را در رده بزرگساالن
کسب کردم .مقام سوم مسابقات آسیایی چین ،مقام
دوم جــام جهانی آمریکا ،ســه دوره قهرمان جام تختی
و درنهایت مدال نقره المپیک آتن از بهترین عناوینم
هستند.
اکباتان :در چه وزنی کشتی میگرفتید؟
در رده بزرگســاالن در  60 ،58 ،54 ،52و 66
کیلوگرم کشتی گرفتم که در وزن  60کیلوگرم برای
کشورم ،مدال نقره المپیک را کسب کردم.
اکباتــان :در دوره شــما در وزن  60کیلوگــرم چــه
کشتیگیرانی در تیم ملی رقیبتان بودند؟
وجود کشــتیگیرانی چون علیرضا دبیر ،بهنام طیبی،
محمــد طالیی و مــراد محمدی ،پوشــیدن دوبنده تیم
ملی را ســخت میکرد .همه در یک سطح بودیم ،مقام
جهانی داشــتیم و همه مدعی بودیم و این کار را برای
ملیپوش شدن سخت میکرد.
اکباتان :شما نقشی در کشتیگیر شدن میثم برادر
کوچکتان میثم داشتید؟
همانطــور که من راه برادر بزرگتــرم را رفتم میثم
هــم به تبع ما راه کشــتی را گرفت .میثم  7ســال از
مــن کوچکتر اســت و از کودکی در کنــار من تمرین
میکرد و خدا را شــکر که موفقیتهای خوبی کســب
کرد اما به نظر من باوجوداینکه در المپیک پکن حضور
داشــت هنوز به آن چیزی که اســتحقاقش را داشته
نرســیده است؛ متاســفانه امســال نیز میثم با تمام
شایستگیهایی که داشت از المپیک ریو جا ماند.
اکباتان :نظر شــما در خصوص عدم انتخاب ایشــان
برای حضور در المپیک چه هست؟
میثــم زحمت زیادی برای المپیک کشــیده ،حرفهای
زیــادی در خصوص عــدم انتخابــش دارم که پس از
المپیک آنها را بازگو میکنم.
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اکباتــان :از حضــور خودتان در المپیــک آتن و روز
فینال بگویید.
بعد از شکست حریفانم در گزینشی المپیک ،صاحب
دوبنــده تیــم ملــی شــدم ،در المپیــک هــم در دور
نخست ،کشتیگیر اتریشــی به نام مایکل لودوس را
شکست دادم ،بعد ریســیک اسالنشویلی کشتیگیر
گرجیاالصــل یونــان را مغلوب کــردم و در فینال به
کورینتانــا کوبایــی باختم .این کشــتیگیر اعجوبه آن
ســالهای کشــتی دنیا بــود در فینال شــرایط خوبی
نداشــتم ازنظر روانی نمیدانســتم در چه آوردگاهی
کشــتی میگیرم شــاید اگر اهمیت آن را میدانستم
نقــرهام تبدیل به طال میشــد .درحالیکه دو ماه قبل
از آن در مســابقات باکو دو بر یک به این کشــتیگیر
باخته بودم در فینال المپیک هم چهار بر صفر نتیجه
را واگذار کردم تا از طالی المپیک جا بمانم .کورینتینا
فاصله زیادی با کشتی گیران  60کیلوی دنیا داشت و
تنها در جام جهانی باکو با اختالف نزدیک من را شکست
داد.
اکباتان :در حال حاضر کجا مشــغول هســتید و چه
برنامهای برای آینده دارید؟
بهعنوان مربی کشــتی در خانه کشــتی مالیر مشغول
هستم و چند ماهی است که مسئولیت هیئت کشتی
شهرستان مالیر نیز به من واگذار شده؛ وظیفه بسیار
سنگینی است که امیدوارم با حمایت مسئوالن بتوانیم
این رکود کشتی استان و شهرستان را برطرف کنیم.
در کنار آن ســرمربیگری کشــتی نونهاالن و نوجوانان
استان را بر عهده دارم.
اکباتان :در حال حاضر وضعیت کشتی استان و مالیر
را چگونه میبینید؟
کشــتی ورزش اول اســتان اســت در چند سال اخیر
نتایج خوبی در کشور کســب نکردیم .امسال در رده
نونهاالن چهارم کشــور شدیم که باعث امیدواری شد
و این نوید روزهای خوش کشــتی اســتان را میدهد

گفتوگوی صمیمی اکباتان
با مسعود مصطفیجوکار:

طالی المپیک؛

آرزوی ورزشیام
که به آن نرسیدم
همدان شهر کشتی است ،نه فوتبال

و امیدوارم دست در دست هم ،کمک کنیم تا بازهم
مدالهای جهانی و المپیک و آسیایی در ردههای سنی
مختلف کسب کنیم.

آینده کشتی استان روشن است استعدادهای خوبی
داریــم کمی حمایــت از آنها کشــتی همــدان را به
روزهای طالیی خود برمیگرداند.

اکباتــان :مهمترین مشــکل کشــتی اســتان را چه
میدانید؟
مشکل مالی اصلیترین معضل کشتی استان است .در
کنار آن اگر همدلیها بیشتر شود فکر میکنم بخش
عمدهای از مشــکالت حل شــود .همچنین اگر دیدگاه
مسئوالن نســبت به کشتی تغییر کند کشتی همدان
هماننــد قبــل میتواند در کشــور موفق باشــد .در
ســالهای اخیر ،امسال اولین بار است که همدان در
کشتی نمایندهای در المپیک ندارد و فکر میکنم دلیل
آن عدم توجه مسئوالن به این رشته بوده است.

اکباتان :نظر شــما در خصوص اعزام کشتی گیران
همدان به تورنمنت اسپانیا چیست؟
نظری ندارم اما نگاه ما باید ملی باشــد همدان ،مالیر،
نهاوند ،تویســرکان ،اســدآباد و رزن کشــتی دارند؛
اینها بازوهای کشتی استان هستند و اگر قرار است
تیمی نماینده اســتان باشد باید از کل استان در این
تورنمنتها کشــتیگیر حضور داشــته باشــد .وقتی
ما از رزن قهرمان کشــور داریم چــرا نباید به آن بها
بدهیم؟ اگر ما کشــتی را ملی نبینیم بــه دهه  50و
 60برمیگردیم جایی که حرفی برای گفتن در کشتی
نداشتیم .درسته شــهرداری هزینه کرده اما ما باید
اســتانی نگاه کنیم؛ دوســت دارم دیدگاه ما همانند
مازندرانیها باشد آنها با هم همدلند و همین موجب
پیشرفت کشتی مازندران شده است.

اکباتان :شما همیشه منتقد حضور پاس در همدان
بودیــد حاال که پاس به دســته دو ســقوط کرده فکر
میکنید کشتی میتواند جای آن را پر کند؟
مــن مخالف پاس نبــودم من از این گالیه داشــتم که
میگفتند « همدان شهر فوتبال » این را همیشه گفتم
و میگویم همدان شــهر فوتبال نیست همدان شهر
کشتی است .باوجود هزینههای میلیاردی در فوتبال
تا حاال همدان چه مقامی در فوتبال کسب کرده؟ اما در
کشتی ما در تمامی ردههای سنی در تمامی وزنها در
کشور مقام داریم چندین و چند مدال جهانی و المپیک
داریم .تمــام هزینههایی که برای پــاس کردیم دور
ریختیم .به مسئوالن میگویم اگر شما یک میلیارد از
بودجه پاس کم میکردید و به کشتی میدادید حاال در
المپیک همدان بدون کشتیگیر نمیماند .بااینوجود

اکباتــان :قصد نامزدی در انتخابات هیئت کشــتی
استان را ندارید؟
خیــر .همینکه بتوانــم از عهده هیئت کشــتی مالیر
بربیایم کار بزرگی کردهام؛ اما هرکس که میآید همه
باید کمکش کنیم.
اکباتان :زیباترین خاطره ورزشــی که داشــتید چه
بوده است؟
مدال المپیک بهترین خاطرهام هست .همان شب قبل
مســابقات خواب دیدم یکی از دوســتانم که در کربال

شهید شــد برایم مدال آورد .به من الهام شده بود؛
حتی در اتوبوس هم که به ســمت سالن مسابقات در
حرکــت بودیم علیرضا دبیر گفت « مســعود تو خواب
روی سکو دیدمت»
اکباتان :تلخترین خاطره ورزشیتان چه بوده است؟
در بازیهای آســیایی  2002بوســان کره جنوبی بود
که در زمان مسابقه علیرغم اینکه من اصرار داشتم
در سالن بمانم ،مسئوالن به همراه تیم ما را از سالن
برگزاری مســابقات کشتی به ســمت دهکده بردند و
من از کشــتی جا ماندم .بهنوعی عدم اطالع مسئوالن
از زمان مسابقه من باعث شد یک مدال  100درصد
طال را از دست بدهم.
اکباتان :آرزوی ورزشی داشتید که به آن نرسید؟
آرزوی هرکســی قهرمانــی در المپیــک اســت .طالی
المپیک آرزویی بود که به آن نرسیدم .بازهم خدا را
برای همین نقره شکر میکنم.
اکباتان :صحبت پایانی شما.
تشکر میکنم از تمامی کسانی که برای موفقیتهای
من تالش کردند؛ از همسرم ،پدرم ،مادرم ،مربیانم
و تمامــی کســانی که بــرای مســعود مصطفیجوکار
زحمت کشــیدند ،از شــما و رســانههای استان که
همیشــه حامی من و میثــم بودید از آقــای مهدوی
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کــه حامی کشــتی
هســتند ،از مســئوالن اســتان ممنونم و امیدوارم
که دســت در دست هم کشــتی استان را به جایگاه
واقعی آن برسانیم.
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کاربریهای جدید شایسته
نام خیابان بوعلی خواهد بود

شهردار منطقه یک با بیان
اینکه همدان عالوه بر هتل
پنج ستاره به رستورانها،
فروشــگاهها و خیابانهای

شعاع میدان امام
کوچکتر میشود

(ره)

شــهردار منطقه یک همدان با بیان اینکه با اجرای این طرح،
شعاع میدان مرکزی شــهر کوچکتر میشود ،گفت :احتمال
تغییر هندسی چهار خیابان دیگر نیز وجود دارد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه مراکز درمانی باید بهتدریج از
خیابان بوعلی خارج شــود ،گفت :ایستگاهی برای ارائه ویلچر
و همچنین توقف خودروهای برقی در نظر گرفته شــده اما با
توجه به اینکه ســاختمانهای پزشکان استاندارد الزم را برای
مراجعــه مردم ندارند ،این مجتمعهــا بهتدریج جابجا خواهد
شــد .شــهردار منطقه یک همدان در پایان سخنانش گفت:
هیچ اجباری برای انتقال مراکز درمانی به دیگر مناطق وجود
ندارد اما باید این اشــتیاق ایجاد شود که راهاندازی اماکنی
با کاربری گردشــگری و یا تجــاری ،کاربرد بهتری خواهد
داشت.

ارتقاء درآمدی اصناف با پیادهراه
سازی خیابان بوعلی و اکباتان

شــهردار همدان نیز در جمع خبرنــگاران تأکید کرد:

هر  6خیابان همدان
پیاده راه میشوند

وی ادامه داد :با توجه به اینکه برنامهریزی برای پیاده راهسازی
هر شش خیابان شهر همدان است ،بهطورقطع میدان مرکزی
نیز باید پیاده راه شود.
سید مصطفی رسولی با بیان اینکه به صاحبان فروشگاهها در
این دو خیابان تأکید شده که زائدههای اضافی را حذف کنند،
یادآور شد :حفظ ارتفاع در این دو خیابان مورد تأکید است و
سعی ما بر این است که ساختوسازها در ارتفاع صورت نگیرد.
وی با اشــاره به اینکــه اصناف از اجرای ایــن طرح بهخوبی
اســتقبال کردند ،گفت :پیاده راهســازی در ایــن دو خیابان
ارزشافزوده ایجاد میکند و ارتقاء درآمدی خوبی برای اصناف
در خیابانهای بوعلی و اکباتان ایجاد خواهد کرد.
شــهردار همدان در ادامه یادآور شد :در فاز دوم در نظر داریم
که مجتمعهای پزشکی را در منطقهای خاص گردهم آوریم.
رســولی با اشاره به در نظر گرفتن خودروهای برقی در این دو
خیابان ،خاطرنشــان کرد :برنامهریزیهایی برای این موضوع
انجام شده است.

برای پیاده راهسازی خیابان بوعلی و
اکباتان دلنگرانی وجود ندارد

وی در ادامــه با بیان اینکه دلنگرانی در خصوص اجرای طرح
پیاده راهســازی خیابان بوعلی و اکباتــان وجود ندارد ،یادآور
شــد :دلنگرانی زمانی ایجاد میشــد که خیابانها را مسدود
میکردیم و پــسازآن در دوراهی اجرا یا عدم اجرای آن قرار
میگرفتیم.
شــهردار همدان گفت :پیشبینی اجرای طرح در فصل سرما
نیــز صورت گرفته و با توجه به این موضوع در ایام زمســتان
اجرای طرح ادامه خواهد یافت.

شهردار منطقه یک همدان:

خیابان بوعلی
تا پایان سال
پیادهراه میشود

طرح  5ستاره بر فرش سنگی
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همدان خیابان پنج
ستاره میخواهد

شــهردار منطقه یک همدان با بیان اینکه مســیر نابینایان و
همچنیــن تردد ویلچر در خیابان بوعلی در نظر گرفته شــده
اســت ،گفت :امکان تردد خودروهایی همچون آمبوالنسها و
خودروهای آتشنشانی در خیابان بوعلی پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اینکه مشکلی برای تأسیسات شهری در خیابان
بوعلی وجود ندارد ،اظهار داشت :هر جا نیاز باشد مجوز رایگان
حفاری برای تعمیر تأسیســات شهری به شرکتهای خدمات
رسان اعطا خواهد شد.
فتحیان نســب با بیــان اینکه از  31خردادماه ســال جاری،
اجرای طرح آغاز شده است ،گفت :سعی میشود که با تقویت
نیروهای انســانی ،اجرای طرح در پنج تا هفت ماه به نتیجه و
تا ایام زمستان طرح به پایان برسد.
شهردار منطقه یک همدان با بیان اینکه مردم همدان از چند
سال قبل ،از اجرای پیاده راهســازی خیابان بوعلی و اکباتان
خبر دارند ،بیان داشت :از ابتدای امسال نیز اطالعرسانیهایی
در خصوص اجرای طرح انجام شده است.

شــهردار منطقه یک همدان با اشــاره به اینکــه کارگروهی
برای ســاخت المان میدان مرکزی شــهر تشکیل شده است،
خاطرنشــان کرد :سعی بر این اســت که المانی فاخر طراحی
شود که شایسته میدان مرکزی شهر باشد.
وی در ادامه یادآور شــد :پیاده راهســازی خیابــان بوعلی و
اکباتان متشــکل از چند پروژه اســت که میتواند به مباحث
ترافیکی در این منطقه از شهر کمک کند.
فتحیان نســب با بیان اینکــه در حال حاضــر ظرفیتهای
پارکینگهای حوالی میدان مرکزی هیچگاه تکمیل نیســت،
خاطرنشــان کرد :زمینی به مبلغ چهار میلیارد تومان پشــت
هتــل مرمر برای ایجاد پارکینگ خریداری شــده اســت و با
تکمیل پارکینــگ محوطه آقاجانی بیگ و پارکینگ پشــت
مجتمع تجاری آرین ،مشــکل پارک خودروها در این منطقه
تا بهاندازهای برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد :این پروژه بهصورت امانی اجرا میشــود که در
شیفت شب  30نفر و در شیفت روز  10نفر مشغول به فعالیت
در این طرح خواهند بود.
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وی با اشــاره به بررســی جداره ســازیها و کاربریها در
ایــن دو خیابــان ،خاطرنشــان کرد :ضوابــط خاصی در
ساختوســازهای ایــن دو خیابان لحاظ خواهد شــد تا
شایسته نام خیابان تجاری و گردشگری باشد.
فتحیان نسب با بیان اینکه به دنبال این هستیم که این
خیابانها بدون پله و اختالف سطح باشد ،اظهار داشت:
در این دو خیابان اختالف ســطح وجود نخواهد داشت و
با شیب طولی و عرضی تعریفشده؛ ساخته خواهند شد.
وی به کیفیت مصالح مورداستفاده در پیاده راهسازی این
دو خیابان اشــاره و تصریح کــرد :علیرغم تمام تنگناهای
مالی از مصالحی با بهترین کیفیت اســتفاده خواهد شــد و
کیفیت سنگها و دیگر مصالح آزمایشگاهی است.
شــهردار منطقه یک همدان در ادامه یادآور شــد :نوع سنگ
و مصالــح را نمیتــوان بهصورت مدرن انتخــاب کرد چراکه
باید بافت سنتی باشــد و از طرفی نباید طراوت در خیابان با
استفاده از بافت سنتی از بین برود.
فتحیان نســب با بیان اینکه سعی بر این شده که در انتخاب
ســنگها ،اصطکاک در نظر گرفته شــود ،اظهار داشــت :در
سالهای آینده مضرس کردن سنگها انجام خواهد شد.
فتحیان نســب با بیان اینکه پیاده راهســازی از ساعت  23تا
هفت صبح اجرا خواهد شــد ،گفت :اتوبوسها و تاکسیها در
سطح شهر ساماندهی شــده و از طرفی مبلمان شهری نیز با
استفاده از هنرمندان طراحی و اجرا خواهد شد.
وی همچنیــن تصریــح کرد :در زمینــه فرهنگی نیز
قراردادی با شــرکت ســروش منعقد شده
تــا عالوه بــر پیوســت فرهنگی این
طرح ،مستندســازی را نیز داشــته
باشــیم؛ شــعار ما در اجرای طرح
«با مردم برای مردم» است که در
مســتندهای در نظر گرفتهشده از
نظرات مردم استفاده میشود.

پیشبینی مسیر نابینایان و تردد
ویلچر در پیادهراه بوعلی

طراحی المان فاخر
بر میدان مرکزی همدان

در شهــر

چندی اســت که مردم همــدان وقتی پا بــه خیابان بوعلی
میگذارند ،دیگر صدای بوق اتومبیلها را نمیشنوند و آرامش
را در این خیابان حس میکنند .خیابانی که قرار است تا چند
ماه دیگر تغییر شکل دهد و به پیاده راه تبدیل شود.
این مســیر پر رفتوآمد از حاال منتظر شــنیدن صدای پای
گردشگران و رونق کسب و کار و اقتصاد است و مردم نیز تکه
سنگهایی را که بر زمین فرش میشوند ،به تماشا نشستهاند
و در انتظار قدم گذاشــتن بر فرشی هستند که تاروپودش از
سنگ است.
طرح پیاده راهســازی خیابان بوعلی که سالهاست در دست
بررســی است ،امسال به تصویب شورای اسالمی شهر همدان
رسید و عملیات اجرایی آن از یک ماه پیش آغاز شد.
پیش از اجرای کامل این طرح و چیدن سنگها در کنار هم،
اطالعرسانی به مردم آغاز شد تا در خصوص تمهیداتی که در
ایــن ایام برای رفاه حال آنها و رفع مشــکالت و دغدغههای
احتمالی اندیشیده شده ،باخبر باشند.
شــهردار منطقه یک همدان در جمع اهالی رســانه به مردم
نوید داد که این طرح تا پایان امســال به نتیجه میرسد و تا
چند ماه آینده ،مردم همدان بر ســنگفرش پیاده راه بوعلی
قدم برمیدارند.
امیر فتحیان نســب با اشاره به پیاده راهسازی خیابان بوعلی و
اکباتان ،اظهار داشت :این طرح مصوبه کمیسیونهای مختلف
را دارد و بهنوعی یک الزام شهری به شمار میرود.
وی ادامه داد :آرامگاه و تپه هگمتانه از نمادهای شهر همدان
هســتند و خیابان اکباتان زیباترین خیابان شــهر به شــمار
میرود.
فتحیان نســب با بیان اینکه سالهاســت که این دو خیابان
مغفول واقعشــدهاند ،یادآور شد :موقعیت اجتماعی و مباحث
اقتصادی و همچنین بازار همدان وضعیت خوبی ندارند.
وی با اشــاره به رکود اقتصادی در کشــور ،خاطرنشان کرد:
کاهش ساختوســاز و افزایش آپارتمانهای نوســاز فروخته
نشــده نیز یکی از مشکالت شــهرداری محسوب میشود اما
بااینوجود و مشــکالت اقتصادی در شهر ،اجرای این طرح بر
عهده شهرداری منطقه یک گذاشته شد.
شــهردار منطقه یک با بیان اینکه ایــن دو خیابان میتوانند
بــه پایلوتهای گردشــگری همدان تبدیل شــوند ،گفت :با
ظرفیتهایی که در این دو خیابان ایجاد خواهد شد ،مسافران
زیادی به آنها مراجعه خواهند کرد.

پنج ستاره نیاز دارد ،گفت :هدف بر این است که در دو خیابان
بوعلی و اکباتان به خیابانهای پنج ستاره دست یابیم.
فتحیان نســب با بیان اینکه با اجرای این طرح ،هویت مغفول
خیابان بوعلی و اکباتان به آنها بازخواهد گشت ،اظهار داشت:
سعی بر این است که با حداقل خطا و حداکثر استفاده صحیح
از مصالح ،مبلمان شــهری تا  50سال آینده پاسخگوی نیازها
باشد.وی با اشاره به اینکه شهرداری بهعنوان مجری باید وارد
کار شود ،خاطرنشان کرد :از ابتدای امسال بیش از  30جلسه
با دســتگاههای مختلف برگزار و طرح کلی و پختهای در این
جلسات ارائه شده است.
فتحیان نســب با بیــان اینکه  20هزار مترمربع کف ســازی
سنگفرش در خیابان بوعلی انجام میشود ،گفت :دو پیاده راه
 10متری در دو الین لحاظ شده و  10متر نیز در میانه مسیر
برای تردد خودروهای اضطراری در نظر گرفته شده است.
وی همچنین تصریح کرد :برای ســاخت ســازه  3.5تا چهار
میلیــارد تومان و برای ســاخت المان ،نورپــردازی و مبلمان
شهری نیز دو میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

فتحیان نسب گفت :در راستای پیاده راهسازی خیابان بوعلی،
ایستگاه اتوبوس به خیابان شریعتی و ایستگاه تاکسی به کوچه
ذوالریاستین مقابل مجتمع تجاری مهستان انتقال یافته است.
وی با بیان اینکه هدف نهایی طرح در مرحله اول این اســت
که خیابان بوعلی و اکباتان به هم متصل شــود ،اظهار داشت:
خودروها در چهار خیابــان اطراف خیابان بوعلی و اکباتان به
شکل  Uتردد خواهند کرد تا زمانی که خیابانهای دیگر نیز
به پیاده راه تبدیل شوند.

پیاده راهســازی خیابانهای بوعلی و اکباتان شــهر همدان و
بهتبع آن تردد بیشتر مردم در این خیابانها نسبت به گذشته،
به ارتقاء درآمد و رشــد ارزشافزوده اصنــاف در این خیابان
کمک خواهد کرد.
ســید مصطفی رســولی با بیــان اینکه علیرغــم کمبود
نقدینگــی و کاهش صدور پروانه ،طرح پیاده را هســازی
خیابا نهــای بوعلــی و اکباتــان اجــر میشــود ،اظهار
داشــت :شــهرداری در گذشــته در اجرای طرح باید به
شــکل دســتوری عمل میکرد اما در چند ســال اخیر،
تصمیمگیری شــد کــه کارهای بزرگ در شــهر همدان
شــروع شــود و امید مــیرود در ســا لهای آینــده نیز
طر حهای خوبی به مرحله اجرا برســد.
وی همچنین تصریح کرد :پروژه پیاده راهسازی این دو خیابان
بر اســاس نقشهای از کشــور آلمان و در مقیاس کوچکتر از
میدان حسنآباد تهران الگو گرفته شده است.
شهردار همدان با بیان اینکه در همدان در بخشهای مختلف
اقدامات بسیاری صورت گرفته است ،خاطرنشان کرد :مباحثی
ازجمله طرحهای میراث فرهنگــی موردتوجه قرار گرفت که
هویت اصلی میدان امام (ره) همدان حفظ شود و در قدم اول
 400زائده اضافی میدان مرکزی حذف شد.

ن اصحاب رسانه
با هم بود 
به ما اضافه میکند
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با از یکدیگر کم شدنها
چیزهای زیادی از دست میرود

ن و القــم

دوباره با گذر از روزهای تلخ و شیرین با تجربیات متنوع خاص
حرفهمان ،به داغترین روزهای ســال کاری یعنی از خبرنگاری
و رسانهنگاری نوشتن رسیدیم ،اگرچه هر چه بیشتر میگذرد
بیشتر میفهمم که این شــغل نوشتنی نیست و تنها زندگی
کردنی است.
امســال در گرماگرم هیجانات هفته خبرنگار ،پیش از هر چیز
خود را مخاطب چند پرسش قرار میدهم؛ چقدر خوب دیدم؟
تحقیق کردم؟ پرسیدم؟ درست نشان دادم؟ چه میزان جلوتر از
مخاطبان بودم و چقدر برای شناخت دادن ،شناخت گرفتن و
اصالح امور نارساییهای جامعه و بیشتر آموختن ،تالش کردم؟
در حالیکه شــاید بهانههایمان برای خوشــحالی با گالیههای
فروخفته در سینه برابری میکند؛ از خود میپرسم« ،زمان گله
و شکایت از مشکالت و سختیهای راه چه زمانیست؟»
با مرور رویدادهای تلخ و شــیرین ســالی که گذشــت افتخار
میکنم که تعداد زیادی از نســل جدیدی که با بهرهگیری از
تجربیات بزرگترهایمان سالهای قبل وارد عرصه رسانه استان
شدند هماکنون به درصد خوبی از پختگی و توانمندی رسیدند
که میتوان باافتخار سر را بلند کرد و به همکاری با آنان بالید.
آنچه مشخص اســت در سالی که گذشــت در میان افزایش
غیرقابل وصف تعداد خبرنگاران استان که باید چارهای برای آن
اندیشید ،حضور در دنیای مجازی در تقویت اجتماع حقیقیمان
مؤثر بود و به لطف افزایش مشارکت جمعی در برنامهها ،اکنون
خانه مطبوعاتی متشــکل از همکارانی توانمند داریم که تمام
تالش خود را برای باال بردن جایگاه رســانه ،پاالیش افراد فعال
در رســانه و اصالح نارساییها در اذهان عمومی بکار میگیرند
که صدالبته خوشــحالتر میشویم که اعضای خانه با پرهیز از
تکرویها به بهرهگیری از نظرات جمعی بیشتر توجه کنند.
امسال دوست دارم بیش از گذشته به بزرگی کارمان فکر کنیم
و به این موضوع تمرکز کنیم که این با هم بودنها به ما اضافه
میکند و با از یکدیگر کم شــدنها چیزهای زیادی را از دست
میدهیم.
بیایید بهگونهای عمل کنیم که اصناف دیگر ،وحدت و اتحاد ما
را الگوی خود قرار دهند زیرا در غیر این صورت ،دســتیابی به
جایگاه واقعی به ذهنمان خطور نمیکند.
از یــاد نبریم که پافشــاری و پیگیری مطالباتمان ،تشــکیل
کارگروه رســانه استان را موجب شد؛ اگرچه هنوز چشمانتظار
دستاوردهای آن هستیم تا به این باور برسیم که این کارگروه نه
اقدامی نمادین بلکه روزنه امیدی برای گذر از مشکالت رسانهای
است.
در ســالی که گذشــت اتفاقاتی همچون رعایت نشدن شأن
و رفتار شایســته و بایسته منتخبان رسانهها در جلسات ،نگاه
ابزاری به رسانه ،ارسال فاکتورهایی با رقم غیرمعمول به دفاتر
روابط عمومیها ،نگاه گزینشــی روابط عمومیها به رسانهها و
بیتوجهــی به ارزش وقت خبرنگار رســانه و دعوت از آنان در
جلسات فاقد ارزش خبری ،قضاوتهای عجوالنه ،تندرویها و
کندرویها ،اختالفات ریشهدار بین همکاران ،تضعیف همکاران
رسانهای توسط مســئوالن ارشد استان و تالش برای سرکوب
برخی درخواســتها و بیحرمتی به نمایندگان رســانهها در
جلسات بهعنوان موضوعاتی تکراری؛ بسیار آزاردهنده بود.
در این میان ،ترس همیشگیمان از این است که رسانه ابزاری
شــود برای حضور افراد فرصتطلب در کادر اداری استان ،قلم
زدن به نفــع فردی یا گروهی با در نظر گرفتن اهدافی خاص،
نردبانی شــود برای افراد فاقد صالحیت الزم و عرصهای برای
جوالن قلمبهدســتانی شــبه خبرنگار .یکی از شــاخصهای
خوشــبختی؛ داشتن رضایت شغلی اســت و چه چیزی باالتر
از اینکــه باافتخار بگوییم «لذتی که در خبرنگار بودن هســت
حتی در مدیر بودن نیســت» .ما به کارمان عشق میورزیم و
تمام هدفمان این اســت که موضوعات را در قالبی همهپسند
و همهفهم ارائه دهیم و نگرش حرفهای برای طراحی یک خبر
داشته باشیم؛ یعنی ساده بنویسیم و سریع خبر را به مخاطبان
برسانیم.
ناگفته پیداست که عالقه ،کنجکاوی و دغدغه و نه مسائل مالی
و یافتن شغل ،ما را به این وادی کشاند چراکه اگر اینطور بود
موقعیتهای شغلی دیگر و راههای بهتری برای کسب منفعت
مالی وجود داشــت اما مسئوالن رسانه نیز باید بدانند که نسل
امروز خبری با برخورداری از تشــکیالتی توانمند برای احقاق
حقوق خود و در راســتای اعمال قانون در برابر بیعدالتیهای
برخی کارگزاران رســانه خواهد ایستاد .باوجود تمام مشکالت
پیــش رو ،همچنان امید داریم که بــرای ارائه خدمات بهتر و
باکیفیتتر شاهد تعامل هر چه بیشتر مجموعههای مدیریتی
استان با اصحاب رسانه باشیم.
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ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

معصومهعلیزاده
خبرنگار ماهنامه اکباتان

هتاکی را برنمیتابیم

خبرنگاران هرچند ازلحاظ نداشتن امنیت شغلی و درآمد
و حتی بیمه ساده محروم هستند اما اگر مدیری در هر جایگاهی
به این قشر زحمتکش توهین و هتاکی کند تکتک اهالی رسانه،
این را برنمیتابند و با رفتار خود ،بدترین جواب را
به این دسته مدیران خواهند داد.

فرشید گل محمدی خبرنگار خبرگزاری فارس

خبرنگار منصف و بصیر

دید ه بیدار جامعه و معتمد مردم و مسئولین است.
امیدوارم حفظ شأن و منزلت خبرنگاران
و اصحاب رسانه مدنظر همه باشد.

محمدرضاخوشگفتار

قائم مقام مدیرمسئول هفتهنامه همدان1400

خبــرنگار
گوش شنواییکه
گوش شنوا ندارد

آرش یوسفی

خبرنگار ماهنامه اکباتان

نیازمندیاهی

17
رمداد

خبـرنگاران

نخستین مبارزان مفاسد
حقیقتگویان بیپروا
روشنگران بیادعا
قلمبهدستان باهنر
دلسوزان پرمهر
مورد اعتماد و وثوق مردم

جاللمحمدکریمی
طراح و مدیـر هنری
ماهنامه اکباتان

خودمان را محک بزنیم
همانگونه که مســتحضر هســتید در حدیثی بــه نقل از امام
صادق(ع) «قلم عال ِمان از خون شــهیدان برتر» توصیف شــده
اســت که توجه بــه این مقوله ارزش و کار خبر و خبررســانی
و مهندســی افکار را بهوضوح بیــان میکند .با توجه به نقش و
جایــگاه خبرنگار و اثر لغزش قلم آن در انحراف افکار ،باید خود
را محک بزنیم که چه میزان در ارتقای فکر و اندیشه مردم مؤثر
بودهایم .در خصوص مشکالت قشر خبرنگار نیز میتوان عنوان
کرد که بخشــی به این جامعه بازمیگردد که باید با همفکری
و تعامــل برای رفع آنها تالش کرد و بخشــی به خارج از این
مجموعه مرتبط اســت .درمجموع با رصد قولهایی که در روز
خبرنگار سال گذشته داده شــده و میزان تحقق و عدم تحقق
آن میتوان بهوضوح عملکرد افرادی که داعیه دلســوزی برای
این قشر را دارند ،محک زد و پی برد که اگر مشکلی سالها در
روز و هفته خبرنگار بهصورت مداوم مطرح میشــود و همچنان
الینحل باقــی مانده نشــان از ناتوانی افراد مســئول در خانه
مطبوعــات بوده چون در پیگیری و رفع اثر این مشــکل کاری
را انجــام ندادهاند و اگر کاری هم انجــام دادهاند ،این مجموعه
همواره در سکوت اطالعرسانی به سر میبرد و تاکنون برنامهای
برای ارائه عملکرد نداشته است.

علیرضا جهانگیری خبرنگار خبرگزاری ایرنا

فقط صبر میکنیم

در جواب کسانی که میپرسند در عرصه خبرنگاری چه میکنید؟

میگویم در ردای خبرنگاری در کنار تحمل فراز و نشیبهای زندگی خود غم همه مردم را هم میخوریم گاهی زبان میشویم برای بیان
دردهایشان ،گاهی چشم میشویم و بهجای همهشان میبینیم ،گاهی دست میشویم و با قلمهایمان بهجای همه مینویسیم ،ما سنگر
سازان بیسنگری هستیم که برای درد همگان به دنبال مرهم میگردیم اما نوبت به خودمان که رسید فقط صبر میکنیم .......

راحله دهقانی خبرنگار خبرگزاری ایرنا

خبــرنگاری؛

خبرنگار؛

صدای رسای عدالت!

شغلی عجیب

و

خبرنگاری از شــغلهای عجیب دنیاست! تو را میبرد به افقهای
دور دســت و برایت دنیایی میسازد که با دنیای دیگران متفاوت
است .دنیایی که گاه زندگی را برایت شیرین میکند و گاه آنچنان
از تلخی دنیا به خود میپیچی که میگویی کاش هیچ نمیدانستم!
بــا این همه خبرنگار بودن به خبرنگار نبودن ترجیح دارد چرا که
در رویاهای تمام انسانها دانستن ،آگاهی و پی بردن به حقایق از
جایگاه ویژهای برخوردار است.

چه بهارانی دیدی در راه چه
زمستانهایی

مهرداد حمزه

خبرنگار هفتهنامه همدان سالم

منادی آزادی و حقیقت ! دنیا یادش نخواهد رفت!

تا فصلی از آگاهی و زیبایی را به تصویر کشی!
و تاریخ ،فراموش نخواهد کرد!
لحظات تلخ و شیرینی را که با دستان پرتوانت ثبت کردی!

«نگاهت بلند؛ قلمت استوار»...

مریم شهابی

سرپرست خبرگزاری فارس در همدان

گپ مجازی ...
شــاید یه وقتایی دلم میخواســت با تمام وجود برای جایگاه
خبرنــگاری و عالم روزنامهنگاری و خبری بنویســم .یه روزا و
سالهایی هم که روز خبرنگار فرامیرسید ،عشق و عالقم برای
نوشتن از این روز و آدماش زیاد بود و قلمم برای خودم نوشتن
بهراحتیمیچرخید.
با تمام عشق به خبرنگاری که هرروز که میگذره بیشتر میشه
ولی دلم از خودم و کار کردنم گرفته .اگه بگم بیدلیله ،راســت
نگفتم ،ولی دلیلشم هم گفتنی نیست ،باید حس و درک کنی.
یه کم خودمونی میگم و میدونم همکارای عزیزم در کار خبری
هم شــاید همه حرفامو تأیید نکنن اما روح حرفمو قبول دارن.
یه زمانی گلــه میکردیم که به خبرنگارا اهمیت نمیدن ،فقط
 17مرداد که میشــه به یادش میفتــن و توی یک روز به فکر
پاسداشتش هســتن و یا هزار حرف و دلیل و گله و شکایت....
گاهی هم قلم انصاف داشتیم و به خودمان سوزنی میزدیم که
خودمون باید به فکر باشیم و جایگاهمون رو تثبیت کنیم.
حاال هم همین حرفا هست و شــاید سراغ خیلی از همکارای
عزیــزم که بریم همین گالیهها رو دارن .ولی همیشــه از اصل
غافلیم و حاشیه رو گرفتیم .از سالح نرم و تأثیرگذارمون همیشه
بهدرستی استفاده نکردیم .خودمون رو ،حرفامون رو ،نگاهمون
رو و تخصص کاریمون رو نادیده گرفتیم .بهراحتی مجازی شدیم.
حرف زدن ،دیدن ،نظر دادن ،تحقیق کردن ،نوشــتن ،خواندن

و  ...همهچیــز رو مجازی کردیم .مصیبت عظمای این روزهای
خبرنگار هم غفلت از مطالعه ،غفلت از بهروز شدن و تخصصیتر
شدنه.
شایدم عالمه دهر شدیم و نیازی به مطالعه و علم روز و تخصص
کاری نداریم .ولــی تا دلمون بخواد با عنوان اینکه خبرنگاریم
اجازه هر اظهارنظری رو به خودمون میدیم .بله ،مطبوعات رکن
چهارم دموکراسیه ،ولی به بار سنگینی که این رکن داره تا حاال
فکر کردیم.
قبول دارم کارمون سخته ،ذهنمون درگیره ،ضمانت شغلیمون
پایینه ،ولی بــرای خودمون ،کارمون و جایگاهمون ارزش قائل
باشــیم .راحت بگم دلیل دلخوریهای این روزای من زندگی
مجازی همکارانم در شبکههای اجتماعی هست ،فضاهایی که
میشه به بهترین نحو ازش استفاده کرد و بهره برد ولی بیشترین
اســتفاده ای که این روزا ازش می شه بحثوجدل و توهین در
قالب خنده و طنز و گاهی هم به تمسخر گرفتن عقاید و نگاههای
همدیگه هست .نمیخوام این جمله رو به کار ببرم ولی این روزا
کمتر خبر+نگاری می کنیم!
نگذاریم تندی زبان جای بُرندگی قلم رو بگیره.
به نوبه خودم فرا رسیدن  17مردادماه رو به همه همکارای عزیز
و سختکوشم در رسانه تبریک میگم و بهترین ها رو براشون
آرزو دارم.

فاطمه حبیبی خبرنگار روزنامه همدان پیام
اين روزها حال خبرنگاري خوب نيست،

گِلهام از خودم است،
كم میخوانم

علی پنبهای
خبرنگار خبرگزاری فارس

آنجا که گمان کردی خطر نگارش،

پای دستنوشتههایت را زنجیر کرد،
تو مسئول بیمسئولیتی صاحبمنصبانی ،که اگرنه؛
آنگاه خبرنگاری شایسته توست.

سمیه قاسمی خبرنگار هگمتانه

نـه

حقوق عادالنه
بیمه
امنیت شغلی

نتوانسته اصحاب رسانه را از پا در بیاورد
این است مصداق عینی

«اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل»

اشکان یوسفی

خبرنگار و مدیر اجرایی ماهنامه اکباتان

حرمت امامزاده را
متولی نگه دارد

هــرروز و هرلحظه ،تا خانه خبرم را در ذهنم تداعي
ميكنم ،لبتاب را روشــن ميكنــم و بازهم خبر...
و همزمــان غذایی که هم ناهار بود و هم شــام می
خورم ،اما نخســتين لقمه را كــه بر دهان می گیرم،
ذهنــم درگیــر تصویرهایی میشــود که حــاال روی
لپتاپ بزرگتر شده است؛ روز خبرنگار!...
مراسم روز خبرنگار هميشه جز دلگیر شدن بیشتر خبرنگاران
«هیچ» ندارد ،مراســمی که تجلیل شــوندگانش ما نيستيم و
سخنرانانش مسئوالن و البته شنوندگانش خبرنگاران .مراسمی
کــه طبق عــادت در دقایق پایانی حرفهای یــک خبرنگار را
خبرنگاران ميشنوند.
شــاید در مراســم روز خبرنگار بازهم آفیش (مأمور) شويم تا
حرفهای کلیشهای مسئوالن و حتي خودمان كه از يأس گفته
شده ميگويند كليشهاي ،را بشنويم و...
امسال بازهم روز خبرنگار نزديك است و سالهايي كه چه زود
ميگذرد . ...پیش از اینها روز خبرنگار را به همه تالشــگران و
اصحاب قلم و اندیشــه شادباش ميگويم و اما چه بگويم كه مرا
دردیست اندر دل که گر گویم زبان سوزد /وگر پنهان کنم ترسم
که مغز استخوان سوزد...
دوباره در اين روز ماندگار و گذرا ،هر يك از ما جديتر ميشويم
تا از مشکالتمان بگوييم ،گفتوگو كنيم و يادداشت بنويسيم و
دوباره  17مرداد که گذشت ،انگار همه و بيشتر خودمان یادمان
برود که چه میخواستيم و چه باید میشد...
چهبسا دغدغهها و تنشها و همه آنچه كه در اطرافمان هستند
بر ما غلبه ميكنند تا تنها ،كارمان را ادامه بدهيم و خودمان را
از ياد ببريم!
امسال هم براي روز خبرنگار آماده میشويم و بازهم مثل هرسال
خودمان برای خودمان جشــن میگیريم تــا روزمان را گرامی
بداريم .از ســال  82در اين عرصه پرفرازونشیب فعاليت دارم و
مدعي هيچ هم نيستم .به قول سردبيرمان ،خبرنگاري كه خود را
استاد و همهچیزتمام بداند ،آن روز ،روز مرگ خبرنگاري اوست...
 .دقيقاً كالمش درست است ،اين ذهن آنقدر گيرايي موضوعات
بديع را دارد كه هرروز در دنياي كاري بيشــتر غرق ميشــويم
و انگار هرروز سرآغاز فصلي تازه در دنياي «خبرنگاري» است!
بياييد كمي بيشتر از خودمان بگوييم؛ ميگويند یک سوزن به
خودت بزن ،یک جوالدوز بــه دیگران .هرچند اين حرفها هم
كليشهاي شدهاند!
هرکسی میتواند با اندکی استعداد و حتی نبود آن ،قلم و کاغذ
به دست گرفته و خود را از طرف رسانهای ،خبرنگار معرفی کند.
اصل این کار هم بد نیست و میتوان با چارچوبی مشخص از این
استعدادهای موقتی بهره برد ،اما مشکل اینجاست که خیلی از
این موقتیها بعد از به دســت آوردن شغل ثابت ،ازدواج و ،...کار
خبر را رها میکنند.
آموزش هم نقطــه مجهول اين عرصه اســت؛ يا جدی گرفته
نمیشود و یا حداقل بازخورد خوبی ندارد.
شــايد هم اینهــا برمیگردد به اینکه خبرنگاری شــغل ثابت
با درآمدی مناسب نیســت که بتواند به آنها انگیزه و پشتوانه
بدهد...

و اما حرمت...

دلم میلرزد وقتي اين كالم را بر زبان ميآورم؛ معتقدم كه حرمت
امامــزاده را باید متولی نگه دارد و این ادبیاتهاي نابههنجار كه
حق همكار خودش روا ميدارد . ...در تمامی مشــاغل
همكار بر ِ
خوب و بد وجود دارد و معضالت هم در الیههای مختلف یافت
میشود ،ولی این دلیل نمیشود كه جامعه خبري هم بهعنوان
سفيران فرهنگي آن كشور ،فراموش كنند كه چه ميكنند!
گاهی كمي از باال نگاه كردنهايشان ،گاهی بزرگ ديدن خودشان
و گاهــی هزار و يك حرف ناگفتني ديگر دلم را میلرزاند .زبان
بر كام ميگيرم و يــادم ميآيد كه بزرگانم گفتهاند بايد احترام
را داشــت؛ اما اين را هم از همان پا به سن گذاشتهها شنيدهام،
بزرگتری كه احترام خود را نگــه ندارد ،نبايد انتظار احترام را
داشته باشد!
همهچیز در چنــد كالم مجازي و حقيقي بر باد ميرود ،فراري
ميشــوي ازآنجاکه هســتي و يا خواهي بود ...كمي مهربانتر
باشيم ،كمي يادمان نرود...

دغدغه را كم كنيد؛ بزرگنمايي را نه!

فكر نكنم مردم ،با واژه «خبرنگار» بيگانه باشند؛ خبرنگاري كه
بايد نقدکند و نقد میشنود ،پاســخ میدهد ،به دنبال راهحل
میگردد تا شاید بتواند آنچه را که باید ،عوض و آنچه را که نباید،
حفظ کند .خستگی و گرســنگی و تشنگی را به هر معنايي با
جانودل میخرد ،از لحظات استراحت و آرامش خود میگذرد،
نامالیمتهــا و بیمهریها را میپذیرد ،امــا لبخند را فراموش
نمیکند...
ایکاش ایــن روز ( 17مردادماه) بهانهای میبود برای کم شــدن
بیمهریها و دغدغههای فعاالن این عرصه نه پررنگتر شدن آن!

ندا رستمي

خبرنگار روزنامه همدان پیام
بنويس خبرنگار
بخوان عاشق
خبرنگار هميشه زنده است

پروین قادری دانشمند
سرپرست خبرگزاری مهر در همدان
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 17مرداد
روزخبرنگار
گـــرامی باد...
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رســانه

دنیای امروز به اندازهای با اخبار و اطالعات
گوناگون عجین شــده که میتــوان نامش را
عصر انفجار اطالعات دانست.
در این عصر ،رســانهها عامالن اصلی انفجار
هســتند و هرآنچــه بــا عنوان خبــر از دید
مردم میگذرد و آنها را با خود درگیر کرده
است ،از سرچشــمهای به نام رسانه نشأت
میگیرد و با توجه به گســتردگی روزافزون
اطالعرســانی بهویــژه در فضــای مجــازی،
جامعیــت ،حساســیت ،جذابیــت ،صداقــت
و ســرعت در بیــان اطالعــات حــرف اول را
میزند و اگر رســانه نســبت بــه این موارد
غافل باشد ،از قافله جا میماند.
ازآنجاکه در ایران ،هرســاله در آستانه روز
خبرنــگار ،رســانهها و مطبوعــات ،کموبیش
زیر ذرهبین هســتند ،ماهنامه «اکباتان» به
ســراغ یکی از اســاتید دانشــگاه در رشته
خبرنگاری و روابــط عمومی رفته تا وضعیت
امروز رسانهها را به بحث و چالش بگذارد.
ناصــر فریدونی ســردبیر و خبرنــگار واحد
مرکــزی خبر همدان و مدرس مرکز فرهنگ
و هنــر دانشــگاه علمــی ،کاربــردی همدان
میهمان «اکباتان» شــد که ماحصل گفتگوی
قابلتأمــل بــا ایــن خبرنــگار را در ادامــه
میخوانید:
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او سخنانش را با این جمله آغاز میکند :وضعیت مطبوعات در کشور
و اســتان همدان نگرانکننده است .زمانی اگر تیراژ اسمی نشریات
پنج تا  10هزار نسخه بود ،امروز هزار نسخه بیشتر منتشر نمیشود
و انتشار مطبوعات به کمتر از یکدهم کاهش یافته که یکی از دلیل
آن این است که مطبوعات جذابیت ندارند؛ نه تیتر جذاب و نه مطلب
گیرا است .مطبوعات خنثی و بدون هیجان پیش میروند و شرایط
یکنواخت شده است .در سالهای اخیر کدام نشریه کشوری و استانی
چاپ دوم داشــته است؟ شاید در چهار یا پنج سال گذشته بهندرت
پیش آمده که نشــریهای چاپ دوم داشته باشــد .میتوانم بگویم
رسانهها در حالت سکون و سکوت هستند .رسانه مکتوب مخاطبان
خاص خود را دارد و امروز پدران و پدربزرگان ،نه بر مبنای نیاز بلکه
طبق عادت روزنامه میخرند.
فریدونی انتقادش از فضای رســانهای را اینگونه ادامه میدهد :در
حال حاضر شاهد هستیم که فضای مجازی باقدرت وارد شده و این
قدرت بهاندازهای است که اگر هر حریفی ،کمحواسی کند با خفت
تمام شکست میخورد؛ متأسفانه امروز مطبوعات در حال شکست
خوردن اســت .رسانههای مجازی ،عکس ،کلیپ ،نور ،صدا و تصویر
دارند ،لحظهبهلحظه هســتند اما بسیاری از مطالب فضای مجازی
صحت ندارد ،هرچند این فضا میتواند مددکار رســانه باشد .اگر از
شرایط فعلی خارج نشویم فضای مجازی مطبوعات را میبلعد و باید
دستوپا بزنیم که بگوییم رسانه رسمی هستیم.
او نسل جدیدی را که در نشریات کار میکنند ،توانا و مقتدر میداند
اما میگوید :شاید این نســل بیانگیزه باشد و دچار خودسانسوری
شده باشــد .فقط میخواهد حضور داشته باشــد و چالشی ایجاد
نمیکند؛ درصورتیکه باید سؤال کند و بهنوعی رسانه ،نهادی است
که باید بپرسد و پیگیریکند تا به نتیجه برسد .در برخی رسانهها
ســتونهایی تحت عنوان شنیدهها وجود داشــت که مباحث آن
پیگیری میشد و بازتاب گستردهای داشت اما امروز بازتاب چندانی
ندارد و فضای مجازی باعث شــده که حالت خاص بودن نشریات از
بین برود .حتی امروز صداوســیما هم در معرض خطر اســت و اگر
نتواند مخاطب را حفظ کند و متناســب با نیــاز آنها حرکت کند،
شکست خواهد خورد.
ایــن مدرس دانشــگاه ورود فضای مجازی و تکنولــوژی جدید را
موضوعی اجتنابناپذیر میداند که اگر از ســوی رسانهها پذیرفته
نشود ،عقب میمانند .فریدونی معتقد است که شترسواری دوالدوال
نمیشود؛ یا باید فضای مجازی را بهعنوان تکنولوژی نوظهور قبول
کنیــم یا نه .اگر قبول نکنیم از این عرصــه عقب میمانیم اما باید
یک چارچوب تهیه کنیم .باید بدانیم که رسانههای مکتوب در کنار
رســانههای مجازی اثرگذاری بیشتری دارند .به اعتقاد من در کنار
نشــریه مکتوبی که ارائه میدهیم سایت الکترونیکی هم باید وجود
داشــته باشد چراکه روزآمدی و تأثیرگذاری در کنار هم مهم است.
این شرایط را هم نسل جدید و هم نسل گذشته بهتر میپذیرند.
او در ادامه به منابع خبری گذشته اشاره میکند و میگوید :در گذشته
رسانه مکتوب و شنیداری منبع خبری جامعه بود و جز صداوسیما و
نشریات مکتوب ،رسانه دیگری وجود نداشت .البته رسانههای خارج
از کشور هم در کنار این نشریات بودند اما درهرصورت صداوسیما در
یکسو و نشریات مکتوب نیز سوی دیگر بودند .این در حالی است که
امروز منابع خبری محدود به این دو بخش نیست و هر فردی امروز
میتواند رسانه باشد و با موبایل میتوان تصویر گرفت ،صدا ضبط کرد
و همزمان ارســال کرد .اعتقاد من بر این است که انحصار رسانهای
شکسته شده و کسانی که در انحصار هستند نمیخواهند باور کنند
رسانه دچار چالش است.

اگر منتظریم ،اتفاقی نمیافتد

فریدونی فضای رقابت در عرصه رسانه را نسبت به گذشته سختتر
میداند اما اذعان دارد که در حال حاضر خالقیتی در رســانه دیده
نمیشــود و رســانهها روی یک نوار یکنواخــت فعالیت میکنند
و هیچیــک نمیخواهد تلنگر بزند و موضوعی را به چالش بکشــد.
رسانهها رفاهطلب شدند و آسوده طلب هستند در حالیکه رسانهای
که پیگیری میکند یعنی وجود دارد .اگر رسانه مکتوب میخواهد به

شــوخی کنند و به کسی برنمیخورد .تلنگر میزنند ،سربهسرشان
میگذارند اما در همدان این فضا دیده نشده است .افراد خالق وجود
دارنــد که میتوانند با زبان طنز انتقــاد کنند اما در همدان چنین
چیزی دیده نمیشــود .وقتی یک انتقاد کوچک مطرح میشود به
همه برمیخورد .این یعنی ظرفیت و آســتانه تحمل بسیار پایین
است .ضربالمثل «با خوردن غوره سردی و با خوردن مویز گرمی»
در همدان مصداق دارد .رســانه اگر میبیند که انتقاد موردپســند
نیست ،به سمت نقد صمیمانه و شــوخی برود .مدیر هم بداند که
چیزی جز ســیاه نمایی و تخریب به نام شــوخی وجود دارد .جای
انتقاد صمیمانه در رسانههای ما خالی است.
فریدونی معتقد اســت که اگر قرار بر توسعه همدان باشد ،رسانهها
بهعنوان بازوی اجرایی تصمیمات مدیران میتوانند مردم را همراه
کنند .رسانهها ممکن است خطا داشته باشند و این موضوع طبیعی
است اما وقتی فضا برای رسانه فراهم باشد نتیجه شیرین آن هویدا
خواهد شــد .در بســیاری از عرصهها به همکاری مردم نیاز است و
رســانهها مردم را در اختیار دارند .اگر مدیران به این فضا بها دهند
سیاست کلی استان اجرایی میشود.

زندگی برگردد باید از کلیشه عبور کند .امروز فضا ،فضای رقابت است اینکه هر عنوانی نباید در رسانه به کار گرفته شود ،مهم است اما نه
و نسل جوان با موبایل خود ،خبرها را از گروههای مختلف دریافت در هر مســئله ریز و درشتی؛ از آسفالت خیابان تا انتخابات مجلس
میکند .چرا رسانههای مکتوب از این فضا استفاده نمیکنند؟ چرا این مصلحتاندیشــی وجود دارد که حاشیه امنیت برای کسانی به
روزنامه ســایت خود را تقویت نمیکند که مخاطب به سایت این وجود میآورد که دقیق و درست کار نمیکنند .روزنامهنگاری توسعه
رسانهها مراجعه کنند؟ هیچ سیاستی رسانه را تغییر نمیدهد مگر میگوید که رســانه همراه با مردم و دولت اســت و باید ایرادات را
اینکه خود او را تغییر دهد .اگر رسانه منتظر حمایتهای دولتی است ببیند و بدون هیچگونه چشمپوشــی بگوید و حرکت و راه درست
این اتفاقات نمیافتد .اگر منتظر این اســت که مخاطب از قلمش را نیز تشویق کند اما این مکتب توسعه وجود ندارد و اغلب تشویق
اســتقبال کند چنین اتفاقی نمیافتد .اگر جایگاه داشته باشد این و تشــویق اســت و مدیران آنقدر «لوس» شدند که به هر سخنی
مردم هستند که به حرفهای او اعتماد و استناد میکنند.
واکنش نشان میدهند و این صفت برای آنها زیبنده است .مدیران
او تفاوت عمده بین رسانههای مجازی و مکتوب را مستند بودن آن تریبونی میخواهند برای بیان سخنانش«.خود گویی و خود خندی،
میداند و میگوید :نســل قدیم ،خبری را نقلقول میکرد و تأکید عجب مرد هنرمندی»
داشــت که در روزنامه نوشته شــده و خود او ،مطلب را دیده و این این مدرس دانشــگاه به موضوع «مارپیچ سکوت» در رسانه اشاره
موضوع یعنی آنچه در رسانه مکتوب منتشر میشد ،مستند بود اما میکند و معتقد اســت یک دست صدا ندارد .مارپیچ سکوت زمانی
امروز مطالبی که در گروههای تلگرامی عرضه میشود بهطورمعمول است که خبرنگار احساس میکند تنهاست و هیچ همراه و همدمی
صحت ندارد مگر اینکه از رسانههای معتبر منتشر شود.
ندارد و به همین دلیل به ســمت سکوت میرود و بحثی را مطرح
از او در مورد علت ضعف رسانهها میپرسم که اینگونه پاسخ میدهد :نمیکند .در فضای رسانهای مارپیچ سکوت ایجاد شده به طوریکه
رسانهها اسیر بروکراسی و نظام دستوپا گیر اداری شدند؛ رسانه به خبرنگار میداند مشکلی وجود دارد اما جرأت ابراز آن وجود ندارد.
یک اداره دستوپا گیر کوچک و یا بزرگ ناکارآمد تبدیل شده است .اگر خطایی شــده هیچوقت مطرح نمیکند چون کسی با او نیست
خبرنگاران ،قدرت قلم ندارند
این روزها موضوع «خبرنگا ِر کولهپشتی» مطرح میشود؛ یعنی اینکه و به آدم بد داســتان تبدیل میشــود .اگر انتقاد با تشویق دیگران او ســخنانش را با جمالتــی در خصوص ضعف خبرنــگاران ادامه
کسی میرود خبر تهیه میکند ،عکس میگیرد ،خبر را تایپ کرده و باشــد باعث میشود همه از پوسته خشــک خود خارج شوند و با میدهد :در مواردی خبرنگاران قدرت قلم ندارند ،توانمند هستند و
به منبع خبری ارسال میکند .بهنوعی خبرنگاران چابکتر شدند اما دقت ببینند .کافی است این سکوت رسانهای جایی شکسته شود ،میتوانند بنویسند اما شاید در بهکارگیری کلمات و مفاهیم مشکل
رسانهها سنگینتر و دستوپا گیرتر حرکت میکنند.
میبینید خیلیها حرفی برای گفتن دارند .در رســانه باید
دارند .یکی از مشــکالت خبرها جمالت طوالنی است.
رسانه
ادعای
گفت.
مدیران
به
است
الزم
که
را
چیزی
خبر باید کوتاه باشد و در کوتاهترین تعداد کلمات
جسارت ،حلقه مفقوده رسانه
مدیران
خبرنگار واحد مرکزی خبر تأکید میکند که رسانهها جسارت ندارند دوستی با مردم ،کشور ،سیستم و مدیران است
مفهوم خود را منتقل کند .وقتی رودهدرازی
و تنها خبر و مطلب منتشر میکنند و گاهی هم انتقادی که بسیار و آنکه مدعی دوســتی با میهن است باید
آنقدر «لوس» شدند
میکنی مخاطب حوصله خواندن ندارد.
ســطحی اســت مثل یک آدم چاق که ورزشکار و تنومند نیست و بگوید؛ اگر حرفی نزند به دشمنی تبدیل
وقتی وضعیت مناسب است که خبرنگار
که به هر سخنی واکنش
تنها حجیم شده و نمیتواند بدود ،رسانهها به این وضع دچار شدند .میشود که میخواست بگوید.
بتواند از جمالت کوتاه اســتفاده کند
نشان میدهند و این صفت برای
فریدونی معتقد است که رســانهها در کنار ضعف ساختاری دچار مردم باهــوش هســتند .اینکه فکر
اما متأسفانه کوتاه نوشتن را تمرین
نوعــی روزمرگی شــده و از خالقیت دور شــده اند و کلیشــهای کنیم با ســکوت رسانهای ،مردم را به
آنها زیبنده است .مدیران
نکرده و توضیح واضحات و یا بهنوعی
مینویســند ،از طرف دیگر رســانههای ما هیچ برنامهای ندارند و فضای دیگر منتقل میکنیم ســخت
توجیه میکند .هدف نوشتنها باید
تریبونی میخواهند برای بیان
نمیدانند میخواهند چه کار کنند .هیچ نقطه شــروع و پایانی در در اشــتباهیم .چهبسا دیگر رسانهها،
مشخص باشــد و هدفمندی بسیار
سخنانش«.خود گویی و
برنامه رسانه دیده نمیشود .شاید اگر مطبوعات خود را نقطهبهنقطه مردم را به سمت چاه هدایت کنند .در
راهگشا خواهد بود.
و
ارزیابی کنند ،نمره خوبی بگیرند اما در دراز مدت چنین نیســت .همدان این سکوت در مدیران رسانهها
خود خندی عجب مرد
این مدرس دانشــگاه تأکیــد میکند:
رسانه باید به سمت خالقیت برود ،انگیزه پیدا کند و پشتوانه فکری خبرنگاران دستبهدست هم میدهد که به
تکلیف یک خبرنگار باید مشــخص شود.
هنرمندی»
داشــته باشد اما فکری پشت رسانهها نیست و بهطورمعمول برنامه اســتانی تبدیل شود که بهراحتی از همهچیز
اگر خبرنگار به دنبال موقعیت است به سمت
همه
میگذرد .وقتی رسانه دچار رکود شود
فضای سیاست برود .انتقادی که از برخی افراد داریم
بلندمدتی وجود ندارد در حالیکه رسانههای استانی باید
و
فکری
خط
دچار رکود میشوند و وقتی
این است که با لباس خبرنگاری وارد شدند و آمدند که ارتقاء
حداقل برنامه  20ساله و رسانههای کشوری برنامه
نقطه پایان وجود نداشته باشد ،بعضی وعدهها تا پیدا کنند .از هر روزنهای به دنبال باال رفتن هستند اما خبرنگارانی
 50ساله داشته باشند.
رسانهها
ابدالدهر باقی میماند.
هم وجود دارند که  50سال است ،مینویسند و مطالبشان خوانده
او ظرفیت انتقادپذیری مدیران و مسئوالن

اسیر بروکراسی و نظام
دستوپا گیر اداری شدند؛
رسانه به یک اداره دستوپا
گیر کوچک و یا بزرگ
ناکارآمد تبدیل
شده است

را نیز بســیار پایین میدانــد و میگوید:
انتقادپذیری مدیران و مسئوالن و کسانی
که جزء عوامل اجرایی یک استان هستند،
بســیار ضعیف اســت و برای هر حرفی
داستان میســازند .مسئولین انتقادناپذیر
شــدند و تا کوچکترین حرفی زده شــود
خبرنگار را متهــم میکنند که از جایی خط
گرفته و به دنبال تخریب هستند.
فریدونی معتقد است که رســانه باید نقد کند حتی
ممکن اســت انتقادی نابجا هم باشــد اما باعث توجه دیگران به
موضوع مورد نقد میشود؛ همینکه مدیری انتقاد را از رسانه حذف
میکند بهنوعی به خود ستم کرده است چراکه انتقاد و فرد منتقد به
بهتر شدن کارها کمک میکند چون منتقد بهجای مدیر مسائلی را
میبیند که شاید از دید او خارج باشد .رسانهها مشاوران بیمزد و بی
جیره و مواجب مدیران هستند.

حکایت مدیران لوس

او سخنانش را اینگونه ادامه میدهد :آفتی در منابع خبری شامل
مدیران دولتی ،غیردولتی ،مســئولین و مردم و در رســانهها وجود
دارد ،اینکه همهچیز فدای مصلحتاندیشی میشود .عاقبت نگری و

مدیری که مقابل دید
رسانههاست
زمین میخورد

ناصر فریدونی نسبت به عملکرد رسانهای
مدیــران انتقاد میکند و میگوید :مدیران
یکسویه وارد محکمه میشوند .باید حرف را
با انبردست از مدیران بیرون بکشی نه اینکه دائم
گزارش عملکرد ارائه دهند .مدیران ما از یک موضوع
غافلاند؛ اینکه که اگر کســی جلوی چشم رسانه باشد زود
ضربــه میخورد .مدیر نمیداند اگر بهطور دائم مقابل دوربین و زیر
ذرهبین باشد یعنی اینکه تمام کارهایش درست است و همین مدیر
ناگهان با یک تلنگر به زمین میخورد .تبلیغات خیلی مهم اســت
اما اگر به سمتی برود که به تبلیغات سیاسی تبدیل شود مدیر آن
سیستم و مخاطبان آن ضربه میبینند .افکار عمومی حق دارد بداند
که چه اتفاقی میافتد و بر این اســاس مدیر روشنگری میکند اما
باید برای کار کردن فرصــت بگذارد .مدیری که دائم حرف میزند
پس کی کار میکند؟
او در ادامه به مقایســه آستانه نقدپذیری مدیران همدانی با مدیران
دیگر اســتانها میپردازد :شاید در برخی استانها حتی با مدیران

میشــود .خبرنگاری که به دنبال باال رفتن اســت نمیتواند تیتر
خوب بنویســد .رسانه ،باری به هر جهت پیش میرود و خبرنگار از
فرصت استفاده میکند که خود را باال بکشد .مخاطب از این مسائل
اطالع ندارد و نمیداند در رســانه چه خبر است و از رسانه خروجی
میخواهد و وقتی خروجی باب میل نیست از رسانه جدا میشود و
به سراغ رسانهای میرود که نیازهایش را ببیند.
توصیه من این است که خبرنگاران به رسانه به دیدگاه یک شغل نگاه
نکنند .اگر درآمد خبرنگار از رسانه باشد با باال و پایین شدن رسانه
تصمیمگیریهای او نیز دچار نوســان میشــود .هرچند متأسفانه
درآمد خبرنگاران ناچیز اســت .نباید خبرنگار این دغدغه را داشته
باشد که حقوقش از کجا میرسد اما از خبرنگاری که ماهیانه 200
هزار تومان حقوق میگیرد چه توقعی میتوان داشت .بااینوجود از
خبرنگاری که میرود که خــود را به بدنه قدرت وصل کند و خود
را نجــات دهد نمیتوان خرده گرفت .در بســیاری از مواقع خبرها
کلیشــهای و سطحی اســت به این دلیل که خبرنگار مجبور است
کار کند تا دســتمزد روزانه بگیرد .مشکالت اقتصادی خبرنگاران
باعث شــده که خبرها ،خبرهای داغ و تولیدی نباشد ،چون دغدغه
اقتصادی دارد ،نمیتواند به ســمت تولید خبر اختصاصی برود .اگر
خبرنگار شــرایط مناسب داشته باشد و به سمت خبر تولیدی برود
چاپ دوم و لحظهبهلحظه آنالین بودن اتفاق میافتد.
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رئیــس هیئت نجاتغریق و غواصی اســتان همدان در
گفتگو با ماهنامه «اکباتان» با تشــریح عملکرد هیئت
نجاتغریق و غواصی اســتان در ســال  94و چهارماهه
ســال  95اظهار داشــت :هیچیک از رشتههای ورزشی
بهطور مســتقیم با نجات جان انسانها سروکار ندارند و
نخستین وظیفه این هیئت پیشگیری از غرقشدگی در
اماکن آبی تحت نظارت در محدوده شهر و بخشهاست.
بدیهی اســت مکانهای آبی که فاقد پروانه بهرهبرداری
از کمیسیون ماده  5باشگاهی ادارات کل ورزش هستند
مشمول قاعده یادشده نیستند.

حادثه غریق در امسال و سال گذشته
گزارش نشده است
ســیروس ســوریان با بیان اینکه تعداد  28اســتخر در
اســتان دارای پروانه فعالیت هستند ،افزود :در سال 94
و چهارماهه نخست ســال جاری خوشبختانه با نظارت
مســتمری که بر اماکن آبی داشتیم هیچگونه گزارشی
در خصوص بروز حادثه غریق در هیچیک از استخرهای
اســتان ارائه نشده است که این خود مبین رعایت دقیق
اصول پیشگیری و امداد و نجات و آموزش بهروز منجیان
غریق است که وظیفه حفظ امنیت شناگران را عهدهدار
هستند.

فعالیت  460غواص در استان
رئیس هیئت نجاتغریق و غواصی استان همدان با بیان
اینکه به دلیل محصور نبودن ســدهای اســتان همدان
فعالیت بانوان همدانی در رشــته غواصی میسر نیست،
گفت :این هیئت عالوه بر وظیفه تربیت و آموزش ناجیان
کارآزموده تربیت غواصان را نیز عهدهدار است که در حال
حاضر تعداد  460نفر غواص یک ســتاره ،دوستاره و سه
ستاره در استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه درجهبندی غواصان بر اســاس ســطح
علمی و عملی آنان انجام میشود ،اظهار داشت :این افراد

با ســپری کردن دوره آموزش تحت نظارت فدراسیون
جهانی غواصی  CMSکه مقر آن در ایتالیاست موفق به
دریافت کارت و گواهینامه مربوطه شدند .سوریان اضافه
کرد :تعداد یک هزار و  200ناجی غریق آقا و خانم دارای
کارت گواهینامه درجهیک و دو در ســطح استان وجود
دارد که از این تعداد حدود  150نفر در استخرها به شکل
پارهوقت یا تماموقت مشغول به کار هستند.
رئیس هیئت نجاتغریق و غواصی استان همدان با اشاره
به اینکه هیئت نجاتغریق اســتان همــدان در ارزیابی
هیئتهای سراسر کشور در دو ســال متوالی  93و 94
رتبه دوم کشور را کسب کرده ،گفت :این موضوع عملکرد
واقعی این هیئت را مشــخص میکند که در مقایسه با
اســتانهایی که دارای اماکن آبی بیشــتر یا دارای نوار
ساحلی هستند فعالیت چشــمگیر این هیئت واضحتر
نمینماید در سال  92نیز هیئت استان در بین هیئتهای
سراسر کشور رتبه سوم را داشته است.
وی شرکت در مســابقات قهرمانی غواصی در بهمنماه
 94و کســب دو عنوان مدال نقره رشــته انفرادی را از
موفقیتهای این هیئت در جنبه مســابقاتی و قهرمانی
و غواصــی عنوان کرد و یادآور شــد :در مهرماه  94تیم
نجاتغریق استان همدان در مسابقات قهرمانی کشور در
بخش بانوان شش مدال طال ،سه مدال نقره و یک مدال
برنز کســب کرد و در بخش آقایان نیز در رشته انفرادی
موفق به کســب مدال نقره شد که این موضوع فعالیت
ورزشی این هیئت را در بعد قهرمانی مشخص میکند.
ســوریان در بخشی از این گفت و گو برگزاری مسابقات
نجاتغریــق و غواصــی در دهــه فجــر  94را از دیگر
برنامههای این هیئت دانست و افزود :در سال  94هفت
دوره کالس آموزش نجاتغریق درجهدو آقایان و بانوان و
یک دوره کالس آموزش نجاتغریق درجهیک ویژه بانوان
در مرکز استان برگزار شده است.
به گفته این مسئول ،برگزاری کالس بازآموزی غواصی در
طول سال در سدهای اکباتان و خاکی و اعزام غواصان به
استانهایی که دارای آبهای آزاد هستند در شش مرحله
و همچنین برگــزاری کالس بازآموزی ناجیان غریق در

هیئت های ورزشی

رشــته نجاتغریق از رشتههای ورزشی است که دارای اهمیت و وظیفه ویژهای در رابطه با جامعه هدف «شناگران»
اســت .ایجاد امنیت در امکان آبی و حفظ جان شــناگران از اهداف مهم این رشــته ورزشی است و وظیفه خطیر حفظ
جان آدمیان و مراجعان را بر عهده دارد.
هیئت نجاتغریق استان همدان در ارزیابی هیئتهای سراسر کشور در دو سال متوالی  93و  94رتبه دوم کشور را
کسب کرده و این موضوع عملکرد واقعی این هیئت را مشخص میکند .بهمنظور آشنایی بیشتر با اقدامات انجامشده
پای صحبت سیروس سوریان رئیس هیئت نجاتغریق و غواصی استان همدان نشستیم.

خرداد  95توســط این هیئت و بهمنظور افزایش کارایی
ناجیان غریق برای پیشگیری از وقوع حوادث جانی است.
ســوریان اضافه کرد :در چند سال اخیر مسئوالن استان
و مدیــران اداره کل ورزش و جوانان همدان بهخوبی از
هیئت نجاتغریق و غواصی حمایــت کردند و با توجه
به قولهایی که مدیرکل جدید ورزش و جوانان اســتان
در رابطه با حمایت از این رشــته دادهاند در آینده شاهد
پیشــرفت بیشــتری در نجاتغریقی و غواصی استان
خواهیم بود.

استعدادیابی و آموزش
رئیس هیئت نجاتغریق و غواصی استان همدان با بیان
اینکه برای توسعه این دو رشته در استان همدان هیئت
برنامههای ویژهای در نظر دارد ،گفت :اســتعدادیابی در
کنار ارتقای سطح کیفی ورزشــکاران استان در اولویت
برنامههای ما قرار دارد .هیئت بیشترین استعدادیابی را در
دانشگاهها و از میان دانشجویان رشته تربیتبدنی انجام
میدهد که به همین دلیل ناجیان غریق استان از سطح
تحصیالت باالیی برخوردارند.
وی در رابطه با شــرایط سنی و جسمانی عالقهمندان به
نجاتغریقی و غواصی برای فعالیت در این رشــتهها نیز
میگوید :عالقمندان به غواصی میتوانند از  ۱۲سالگی در
کالسهای آموزشی شرکت کنند و عالقمندان به غواصی
نیز برای گرفتن مدرک باید حداقل  ۱۷سال از سنشان
گذشته باشد؛ البته داشتن اندام ورزیده و قوای جسمانی
مناسب شرط مهم فعالیت در این رشتههاست.
ســوریان در پایان خاطرنشان کرد :در فصول گرم برخی
از افراد به شــنا در ســدها یا تاالبها میپردازند که کار
بســیار خطرناک و درعینحال غیرقانونی است .برخی
تصور میکنند شــنا در این آبها مانند شنا در استخر
است؛ اما ســنگین بودن آب سدها و همچنین تغییرات
پیاپی دمای آب که منجر به گرفتگی عضالت یا ایســت
قلبی میشود خطر شنا را در این محیطهای آبی بهشدت
افزایش میدهد.

رئیس هیئت نجاتغریق و غواصی استان همدان مطرح کرد:

شماره  7مرداد 1395

No 7 July-August 2016

آمــوزش بهروز
منجیان غریق

محمد حسامی
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المپیکی ها زیر ذره بین اکباتان

همــداندرراه المپیــک

گــزارش
بازیهای
ا لمپیــــک
قد یمــــیتر ین
و بزرگتریــن رویــداد
ورزشی جهان اســت که هر  4سال یکبار با
شعار سریعتر ،باالتر و قویتر برگزار میشود.
کسب سهمیه و رسیدن به مدال این مسابقات
بزرگترین و مهمترین هدفی اســت که یک
ورزشــکار در طول فعالیت ورزشی خود دنبال
و بــرای این مهم وقت و هزینه بســیاری صرف
میکند.
جدا از بعد ورزشــی این مسابقات ،گستردگی کاروان
اعزامی یک کشــور و همچنین کســب مــدال و حضور
در جــدول ردهبندی مدالی این بازیهــا در ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی نیز قابلبررسی است؛ چندانکه جدول مدالی
بازیهای المپیک در حال حاضر به شاخصی قابلاتکا برای سنجش
توسعه کشورها تبدیل شده است.
برخی از کشــورها مانند چین ،روســیه ،آمریکا و اســترالیا که در
جدول مدالی این مســابقات همواره جز  10کشور برتر قرار دارند،
برای حضور موفق در بازیهای المپیک با شناســایی و کشف افراد
مســتعد ،آموزش آنها را از همان دوران نونهالی در مدارسی ویژه
آغاز میکنند .برخی فردهبندی مدالی این مسابقات صاحب جایگاه
میشــوند ،در دورهای چهارســاله برای کســب مدال در المپیک
برنامهریزی میکنند.

برنامهریزی میانمدت مسئوالن ایران
برای حضور در المپیک

ایران ازجمله کشورهایی است که مســئوالن ورزش آن بر اساس
برنامــه بلندمدت برای حضور موفقیتآمیز در مســابقات المپیک
عمل نمیکنند و بــا اتکا به برنام ه میانمدت  4ســاله (آنهم نه
برنامهای کامل و مدون) و سرمایهگذاری بر روی ستارههای مطرح
و سرشناس رشتههای کشــتی ،تکواندو و وزنهبرداری برای کسب
رتبهای بهتر در جدول ردهبندی این مسابقات تالش میکند.
از نخســتین حضور رســمی ایران در المپیک در بازیهای 1900
پاریس تا  2012لندن در طی  16دوره ،ورزشــکاران ایرانی موفق
شــدند در مجموع  60مدال شــامل  15مدال طال 20 ،مدال نقره
و  25مــدال برنز تصاحــب کنند .پرافتخارتریــن ورزش ایران در
بازیهای المپیک کشــتی با  38مدال و پــسازآن وزنهبرداری با
 16مدال و تکواندو با  5مدال اســت .دوومیدانی نیز دیگر رشتهای
است که ایران در آن صاحب یک مدال نقره شده است .در آخرین
دوره بازیهای المپیک در سال  2012در پایتخت کشور انگلستان،
ایران بــا  4طال 5 ،مدال نقره و  3مدال برنز و قرار گرفتن در رتبه
هفدهم جدول مدالی مسابقات بهترین نتیجه تاریخ حضور خود را
در المپیک کسب کرد.

تاریخچه ورزش همدان در المپیک

No 7 July-August 2016

شماره  7مرداد 1395

در جمع مدالآوران کاروان اعزامی ایران به مسابقات المپیک 2012
لندن نام صادق گودرزی نابغه کشــتی مالیر از اســتان همدان به
چشم میخورد .اســتان همدان در المپیک  2004آتن نیز توسط
مســعود مصطفی جوکار به یک مدال نقره دیگر دســت یافته بود
تــا  3و  3دهم درصد از کل مدالهای ایران را در ادوار المپیک به
خود اختصاص دهد.
تاریخچه ورزش همدان در المپیک از حضور شــش ورزشکار این
اســتان در این بازیها حکایت میکند .منیژه کاظمی نخســتین
ورزشــکار المپیکی همدان بود که در المپیک ملبورن در رشــته
تیراندازی حضور داشــت .پس از چند دوره پیاپی که ورزشــکاران
همدانی جایی در کاروان اعزامی ایران به بازیهای المپیک نداشتند
مسعود مصطفی جوکار با کسب ســهمیه در المپیک  2004آتن
و با رفتن بر روی ســکوی دومی مســابقات کشتی توانست اولین
مدال المپیک را برای ورزش همدان به ارمغان بیاورد 4 .ســال بعد
میثم مصطفی جوکار برادر کوچکتر نایبقهرمان المپیک 2004
تنها ورزشــکار همدانی حاضر در کاروان اعزامی ایران به بازیهای
المپیک  2008پکن بود که از رسیدن به مدال این بازیها بازماند.
اما در المپیک  2012لندن اســتان همدان با اعزام ســه ورزشکار
پررنگترین حضور خود در ادوار المپیک را به ثبت رساند و صادق
گودرزی با کســب مدال نقره مسابقات کشتی دومین مدال تاریخ
ورزش همدان را در المپیک به دســت آورد .مهلقا جام بزرگ دیگر
ورزشکار همدانی حاضر در المپیک لندن در رشته تیراندازی با تفنگ
ماده  50متر سه وضعیت به مقام چهاردهم المپیک رسید و در ماده
ده متر هم نتوانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و در رده
چهل و سوم ایستاد .آرزو حکیمی نیز سومین ورزشکار همدانی حاضر

پدیده

در
ا لمپیک
لنــدن بود.
حکیمــی با 17
سال ســن در فهرست
جوانترین ورزشکاران المپیک لندن
قرار گرفــت و عنوان جوانترین دختر
المپیکی ایران را نیز به خود اختصاص داد .وی در مسابقات قایقرانی
این دوره از بازیها از راهیابی به مرحله نیمهنهایی کایاک یک نفره
 200متر و  500متر بازماند.

 18مستعد المپیکی و تنها
دو سهمیه برای استان همدان

یک سال مانده به آغاز المپیک  2016ریو در برزیل مدیرکل ورزش
و جوانان اســتان همدان از شناسایی  18ورزشکار مستعد همدانی
در قالب  11هیئت ورزشــی برای کسب سهمیه المپیک و حمایت
مادی و معنوی این اداره کل از این ورزشکاران خبر داد .رشتههای
کشتی ،بوکس ،دوچرخهســواری ،قایقرانی ،سهگانه ،تیراندازی با
تفنگ ،والیبال و دوومیدانی ازجمله رشتههایی بودند که ورزشکاران
همدانی شــانس کسب سهمیه المپیک را داشــتند .واریز ماهیانه
مبلغــی بهعنوان کمکهزینــه برای این ورزشــکاران و همچنین
پیگیری مستمر اردوها و مسابقات آنها ازجمله اقدامات حمایتی
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان از ورزشکاران مستعد کسب
ســهمیه المپیک استان بود اما با همه این اوصاف تنها دو ورزشکار
از این جمع  18نفره توانســت در کاروان  63نفره اعزامی ایران در
المپیک ریو حضور داشته باشد تا نهتنها تعداد ورزشکاران همدانی
حاضر در این دوره از بازیها نسبت به دوره گذشته افزایشی نداشته
باشد بلکه با کاهش نیز مواجه شود.

عدمحمایت مسئوالن استان از آرمین
تشکری و میثم مصطفی جوکار

 16ورزشکار مستعد شناساییشده دیگر به دالیل مختلفی ازجمله
عدم توفیق در مســابقات انتخابی ،خط خوردن از اردوی تیم ملی
و دالیل غیر فنی اعم از البیهای معمولی که در این مواقع توسط
سیاسیون قدرتمند استانها با روسای فدراسیونها صورت میگیرد
نتوانســتند جایی در کاروان اعزامی ایران به المپیک ریو داشــته
باشند.
آرمین تشــکری ســرعتی زن همدانی تیم ملــی والیبال ازجمله
ورزشکاران استان بود که باوجود شایستگی فراوان نتوانست در تیم
ملی والیبال ایران اعزامی به بازیهای ریو جایی داشته باشد .وی که
در مسابقات انتخابی ژاپن توانست به همراه سایر ملی پوشان سهمیه
المپیک را برای اولین بار در تاریخ والیبال ایران کسب کند پس از
حضور در لیگ جهانی از لیســت  12نفــره تیم ملی والیبال برای
حضور در المپیک ریو خط خورد تا عالوه بر کاســته شدن از تعداد
ورزشکاران المپیکی استان ،شانس کســب عنوان اولین ورزشکار
همدانی را که در رشتهای تیمی به المپیک راه یافته از دست بدهد.
آرمین تشــکری که از بیتوجهی مسئوالن اســتان به ورزشکاران
مطــرح همدانی همواره گالیه داشــته و در گفتوگویی مفصل با
اکباتان نیز به این موضوع پرداخت اینبار هم هیچگونه حمایتی از
مسئوالن استان ندید و درحالیکه همزمان با سفر داورزنی رئیس
فدراسیون والیبال برای شــرکت در نشست ساالنه هیئت والیبال
استان به همدان زمزمههای خط خوردن این والیبالیست همدانی
از تیم ملی به گوش میرسید مسئوالن استان هیچگونه حمایتی از
ورزشکار خود نکردند و این فرصت مناسب را برای رایزنی با باالترین
مقام فدراسیون والیبال بهراحتی از دست دادند.
یکی دیگر از ورزشکاران همدانی که به دلیل عدمحمایت مناسب از
سوی مسئوالن استان شانس حضور در المپیک را از دست داد میثم
مصطفی جوکار بود .درحالیکــه علیرضا رحیمی ،رقیب مصطفی
جوکار برای رســیدن به دوبنده تیم ملی و کشتیگیر موردعالقه

سرمربی
تیم ملی،
عملکــر د
ضعیفــی از خود
در مســابقات مختلف
برونمــرزی نشــان داد و صدای
اعتراض همه کارشناسان ورزش اول کشور
را بلند کرد ،مسئوالن استان همدان از باالترین مقام استان گرفته
که سابقه ریاســت چندساله در هیئت کشــتی همدان را دارد تا
نمایندگان اســتان همدان در مجلس ،مدیرکل ورزش و جوانان و
بهویژه رئیس هیئت کشتی استان هیچگونه حمایتی از نابغه کشتی
مالیر نکردند تا رحیمی با خیالی آســوده دوبنــده تیم ملی را در
المپیک ریو بر تن کند؛ و این در حالی است که بهکرات ثابت شده
در رشته کشــتی البیگری و نفوذ سیاسیون و نمایندگان مجلس
نقش تعیینکنندهای در انتخاب نفرات تیم ملی دارد.

مهلقا جام بزرگ با دو حضور پیدرپی
در المپیک

از جمع  18نفره ورزشکاران همدانی که مستعد حضور در المپیک
ریــو بودند تنها مهلقا جام بزرگ در رشــته تیراندازی و حمیدرضا
زورآوند در رشــته دوومیدانی به این مهم دست یافتند .مهلقا جام
بزرگ که با قرار گرفتن در رده پنجم مسابقات جهانی  2010مونیخ
بهعنوان اولین ورزشــکار ایرانی سهمیه المپیک  2012لندن را به
دســت آورد با کسب نشان نقره مسابقات آسیایی هند هم توانست
سهمیه المپیک  2016ریو را در رشته تیراندازی به دست بیاورد تا
نام خود را بهعنوان اولین ورزشکار همدانی که در دو دوره المپیک
حضور داشته در دفتر افتخارات ورزش همدان ثبت کند.
نایبقهرمان مسابقات آســیایی  2015گوانجو در حالی این روزها
تمرینــات خود را برای حضور موفــق در المپیک زیر نظر مربیان
تیم ملی ازجمله سکینه خدابندهلو مربی همدانی پیگیری میکند
که کمبود فشنگ و تجهیزات بهروز مهمترین دغدغه این روزهای
تیراندازی ایران است .این بانوی پرافتخار ورزش همدان در گفتوگو
با اکباتان از تالش وافر برای کسب مدال و به اهتزاز درآوردن پرچم
ســه رنگ ایران در ریو میگوید و اظهار میکند :در این راه از هیچ
کوششی دریغ نخواهد کرد.
جــام بزرگ که همــواره با حجــاب برتر در مســابقات داخلی و
برونمرزی حاضر میشود از ورزشکاران بدون حاشیه استان است
که تاکنون نیز واکنش تندی در مورد بیتفاوتی مســئوالن استان
نسبت به ورزشکاران همدانی از خود نشان نداده است.

حمیدرضا زورآوند
پدیده دوومیدانی ایران

حمیدرضا زورآوند دیگر ورزشکار همدانی حاضر در المپیک 2016
ریو اســت که اولین سهمیه المپیک استان را در رشته دوومیدانی
همزمان با آغاز سال  95کســب کرد تا تعداد رشتههای المپیکی
ورزش همدان را به چهار رشــته برساند .زورآوند با ثبت رکورد یک
ســاعت و  22دقیقه و  52ثانیه در مسابقه  20کیلومتر پیادهروی
قهرمانی آســیا در نومی ژاپن توانســت دومین و آخرین سهمیه
المپیک استان را در المپیک ریو کسب کند.
وی در گفتوگویی با اکباتان با بیان اینکه برای کســب ســهمیه
المپیک برنامهریزی دقیقی کرده بودم و تمرینات ســختی را زیر
نظر مربی خوبم محمدمهدی محمدی پشت سر گذاشتم به برخی
از مشــکالت خود در راه حضور پرقدرت در المپیک اشاره میکند
و میگوید :هیچگاه هدفم از ورزش اهداف مادی نبوده اســت ،اما
یک ورزشکار برای موفقیت در عرصههای بینالمللی باید از آرامش
روحی برخوردار باشــد که الزمه آن تأمین ازلحاظ مالی و داشتن
شغل و درآمد مناسب است.
زورآوند خاطرنشــان میکند :شــرکتی که در آن مشغول به کار
بودم تعطیل شــده و مدتی است که برای تأمین مخارج خانوادهام
مسافرکشی میکنم.

دوومیدانی
ایــران در حــال
حاضر در کمپ تمرینی
شــهر کنگ مینگ چین که محل تمرین ملی
پوشان پیادهروی و دوهای استقامت چین است
حضور دارد و روزانه دو تا ســه جلســه تمرین
منظم زیر نظر مربی خود انجام میدهد .با توجه
به رکوردهای این ورزشــکار موفق همدانی ،وی
شانســی برای کســب مدال از مسابقات المپیک
ریو نخواهد داشــت و بهبود رکورد توقعی است که
کارشناسان از حمید زورآوند در المپیک دارند.

حضور دو همدانی در کاروان اعزامی
ایران به پاراالمپیک ریو

با خاموش شــدن مشــعل بازیهای المپیک  2016ریو بالفاصله
مشــعل بازیهای پارالمپیک در این شهر روشــن خواهد شد .در
کاروان اعزامی ایران به مسابقات پارالمپیک ریو دو ورزشکار همدانی
حضور دارند .زهرا نجاتی عارف در رشــته والیبال نشسته بانوان و
حمید اسالمی در رشته دوومیدانی دو ورزشکار همدانی حاضر در
پاراالمپیک ریو هستند.
زهرا نجاتی سالها عضو تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران بوده
و از ارکان اصلی این تیم به شــمار میآید .حمید اســامی هم که
در اســفندماه ســال  94با ثبت رکورد  16دقیقه و  13ثانیه و 33
صدم ثانیه در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در امارات موفق
به کسب سهمیه المپیک شده بود پس از تصمیم جدید فدراسیون
نابینایان و کمبینایان برای حضور در تیم اعزامی به ریو در مسابقه
انتخابی دیگری با عرفان حســینی ،دیگر دونده نابینای ایرانی در
اواســط تیرماه سال جاری شــرکت کرد و موفق شد با عبور از این
رقیب ،دومین سهمیه پارالمپیک استان همدان را تثبیت کند.
اســامی نیز در گفتوگو با اکباتان از بیتوجهی مسئوالن استان
نســبت به ورزشــکاران نامآور همدان گالیه داشت و با بیان اینکه
با کســب ســهمیه پاراالمپیک ،چندین مدال جهانی و آسیایی و
همچنین با داشــتن مدرک کارشناسی ارشد حقوق شغلی ندارد و
بیکار است اظهار کرد :از آرامش کامل روحی و ذهنی برای پیگیری
تمرینات خود برخوردار نیست؛ با این حال این قول را به اکباتان داد
که با تمام وجود برای کسب مدال پارالمپیک تالش کند.

پیشنهاد اکباتان به مسئوالن استان

ورزشــکارانی که سابقه حضور در المپیک را دارند و مدالآوران این
عرصه مهم ورزشی و همچنین مسابقات جهانی در بیشتر کشورها
موردحمایت مســئوالن و دولتمردان خود قرار دارند .جدا از آنکه
این ورزشــکاران با پرداخــت پاداشهای کالن از ســوی دولت و
همچنین حامیان مالی تا آخر عمر از نظر مالی تأمین میشــوند از
تجربیات آنها نیز در رأس ورزش آن کشــور استفاده میشود .در
چند دوره اخیر المپیک مسئوالن ورزش ایران نیز برای مدالآوران
ایرانــی پاداشهایی را در نظر گرفتهاند که تا حدی میتواند دغدغه
ورزشــکاران را برای یک دوره  4ســاله مرتفع کنــد .در چند دوره
اخیر هم برای ورزشــکارانی که سهمیه المپیک نیز کسب میکنند
پاداشهایی در نظر گرفتهاند که چندان درخور نیست و حتی هزینه
یک سال مکمل ورزشکار را نیز تأمین نمیکند .مسئوالن برخی از
استانهای کشور نیز در سالهای اخیر با سپردن مسئولیت ادارات
ورزش و جوانان و یا هیئتهای ورزشی و حتی استخدام در شهرداری
عالوه بر استفاده از تجربیات ورزشکاران المپیکی خود ،برای گسترش
ورزش حرفهای و همگانی ،دغدغه مالی آنها را نیز رفع میکنند؛ اما
متاسفانه در استان همدان نهتنها ورزشکاران المپیکی استان و حتی
دارندگان مدال این میدان بزرگ ورزشی ازلحاظ مالی تأمین نیستند
و بیشــتر آنها شغل ثابتی ندارند بلکه از تجربیات باارزش آنها در
توسعه ورزش همدان نیز اســتفاده نمیشود و باوجود چنین افراد
خبره و کارکشتهای سکان هدایت برخی از رشتههای ورزشی استان
به افرادی سپرده میشود که تا قبل از قبول این مسئولیت حتی نام
آن رشته را نشنیده بودند .حاال که مدیران استان توانایی حمایت از
ورزشکاران المپیکی همدان را ندارند و بیشتر ورزشکاران المپیکی
استان با مشکل شغل مواجه هستند ماهنامه اکباتان به مسئوالن
اســتان و مدیران ورزش همدان پیشنهاد میکند برای قدردانی از
زحمات ورزشکارانی که با اتکا به تالش خود و بدون کمترین چشم
داشت توانستند برای اســتان همدان کسب سهمیه کنند قبل از
آغاز بازیهای المپیک با برگزاری یک مراسم باشکوه بدرقه ضمن
قدردانی از زحماتشان ،حمایت معنوی خود را از آنها اعالم کنند و
افتخارات ورزش استان را با روحیه مناسب به مصاف رقیبان تا بن
دندان مسلح رهسپار کنند.

گل محمدی ســخنان خود در خصوص حریم شــخصی افراد را با
این جمله آغاز میکند :دخالت در حریم شــخصی به ذات انسانها
برمیگــردد؛ واضحترین و نمونه بارز آن در جامعه امروزی فیلمهایی
اســت که از زندگی شــخصی افراد منتشــر میشــود و چهبسا در
کشــورهای توســعهیافته نیز این فیلمها رد وبدل میشود و برخی
روزنامهها و رســانهها نیز به آن دامن میزنند که هیچ هدفی جز باال
بردن تیراژ روزنامه و افزایش تعداد مخاطبان ندارند .متأســفانه هیچ
قانونی وجود ندارد که با این موضوع برخورد کند.
در مواردی برخی افراد هم به دنبال این هستند که مشهور و معروف
شــوند و اطالعاتی از زندگی شخصی خود را منتشر میکنند .برخی
از این موضوع که حریم خصوصی و شــخصی زندگی افراد برای عده
زیادی از مردم جذابیت دارد ،سوءاستفاده میکنند و حریم شخصی
افراد را در قالبهای مختلف به اشتراک میگذارند.

مرز حریم شخصی
در جامعه ما مشخص نیست

EKBATAN
SPORT

حریم خصوصی
مگه داریم؟ مگه میشه؟
وقتی محتوا غلط است
چه انتظاری از مردم میرود؟

گل محمدی در ادامه ســخنان خود اینگونه بیان میکند :متأسفانه
خوراک بدی به مردم داده شــده و وقتــی از دوران کودکی در کتب
درسی به موضوعی همچون حریم شخصی پرداخته نشده و در ذات
افراد نهادینه نشده است ،نمیتوان انتظار داشت که موضوعات سطحی
در خصوص زندگی شخصی افراد برای مردم اهمیتی نداشته باشد.
وقتی مردم از ابتدا به خوراکی که برای آنها تهی ه شده عادت کردهاند
و در ذهن آنها نهادینه شــده ،نمیتوانند خــود را با خوراک جدید
سازگار کنند .وقتی محتوای غلط ارائه میشود ذهن مخاطبان با آن
درگیر خواهد شــد و دیگر با محتوای ارزشمند و قوی ارتباط برقرار
نخواهد کرد درست مثل لطیفهای که میگویند خسیسی موز خورد و
معدهاش تعجب کرد .وقتی یکعمر خوراک بد داشتهای و به ناگهان
با خوراک دیگری روبهرو میشــوی هضم و پذیرش آن برایت سخت
و دشوار است.
در جامعه ،ذهن افراد زیادی با محتوای سطحی و ناکارآمد عجین شده
و وقتی با آنها در مورد موضوعات جدی و قابلتوجه سخن میگویی
نمیپذیرند و آن موضوع را پس میزنند.

درسهایی که
هیچ فایدهای نداشت

از همان ابتدا در مدارس ،وقت دانش آموزان هرســاله با دروسی که

فایده چندانی به حال آنها ندارد و هیچ دردی را از آنها دوا نمیکند،
تکرار میشــود و درنهایت نیز وقتی فرد فارغالتحصیل میشود هیچ
اطالعاتی در خصوص مواردی که باید ندارد.
باید جامعهشناسی بهعنوان محتوایی مهم و اساسی در چندین واحد
درسی در مدارس آموخته شود اما این واحد درسی مهم که مردم در
زندگی روزمره با آن عجین هســتند و باید با اصول آن آشــنا شوند،
جایی در آموزش ندارد.
از همان کودکی باید به فرد آموزش داد که در مورد حریم شــخصی
و حقوحقوقی که در این زمینه وجود دارد ،اطالع داشته باشد و یک
دختر یا پسربچه باید بداند حریم او تا چه اندازه است ،اما هیچوقت در
این خصوص با کودکان صحبتی نشده است و در آینده با هنجارهای
اجتماعی روبهرو میشــوند و چون محتــوای خوبی در پیش رویش
گذاشته نشده ،موبایل در دست میگیرد و هر محتوایی را به اشتراک
میگذارد بدون اینکه بداند ممکن اســت موضوع موردنظر به حریم
شخصی یک انسان برمیگردد.
بعید به نظر میرسد که در مدارس در خصوص نحوه استفاده درست
از موبایل ،فضای مجازی ،فیس بوک ،تلگرام و اینستاگرام و مواردی از
این قبیل به دانش آموزان آموزش داده شود و تنها از به همراه داشتن
تلفن همراه در مدرســه ،منع میشــوند .وقتی تکنولوژی پیشرفت
میکنــد باید از ابتدا به تبعات احتمالی آن نیز پرداخت و مســیری
قانونی برای آن تعریف و پیشبینی کرد تا افراد وارد فضایی که نباید
نشوند و بهنوعی میتوان گفت در این زمینه نواقص قانونی وجود دارد.

تجاوز ناخواسته به حریم کودکان

شماره  7مرداد 1395

گاهی افراد از فرزند کوچک خود که شاید پوشش چندان مناسبی نیز
نداشته باشد فیلم تهیه میکنند و بهراحتی در فضای مجازی منتشر
میکنند و همین کار باعث میشود که همان فرزند هیچ اطالعی از
حریم شخصی خود نداشته باشد.
این محقق عرصه مردمشناســی تأکیــد میکند :حریم خصوصی
زخمی اســت که تابهحال توجه چندانی به آن نشــده است .چرا
از همان ابتدای امر هیچ توجهی به این موضوع نشــده و حاال که
حریم شــخصی بهعنوان موضوعی جالبتوجه افراد ،مطرح شده و
تبعاتی را نیز به دنبال داشــته است ،باید به دنبال راه چاره برای
آن باشیم.
او از دامن زدن رسانهها به مســائل سطحی و حاشیهای گالیه دارد
و میگویــد :برخی رســانهها باید بدانند که بازی بــا آبرو ،دخالت و
جاسوسی با خبرنگاری فرق دارد اما در حال حاضر شاهد این هستیم
که حریم شخصی هنرمندان و افراد مشهور به بهانهای برای تولید خبر
و جذب مخاطب تبدیل میشود و همینجاست که محتوای غلط به
مردم تحمیل شده و متأسفانه موردتوجه قرار میگیرد.
یکی از راههای توسعه یک جامعه رسانه بوده و جایگاه آن بسیار مهم
است .اگر در تولید محتوا دقت نشود میتواند تنشزا باشد .در برخی
موارد تعدادی از رسانهها محتوای غلط به مردم میدهند و جامعه نیز
به برخی از این محتواها عادت میکند.
رسانهها در انتشار اخباری در خصوص زندگی شخصی افراد باید توجه
کافی را داشته باشند که آبروی فردی در خطر نباشد .انتشار یک خبر
هیجانی و سفارشی میتواند با آبروی یک انسان بازی کند و به همین
منوال محتوای غلط به مردم بدهد.
رسانه و اهالی قلم اگر باهوش باشند و بتوانند با قلم تأثیرگذار خود،
محتوای درست و کارآمد تولید کنند ذائقه مردم نیز تغییر میکند و
ســطح توقع مردم نیز افزایش پیدا میکند .به این شکل است که با
تقویت تفکر مردم ،محتوای غلط از ســوی آنها پس زده میشود و
توجهی به آن نخواهند داشت.
باید محتوایی به مردم ارائه داد که بتوانند هیجانات و ســرگرمیهای
خود را کنترل کنند و در این صورت است که با مواجهه با موضوعاتی
با محوریت حریم شــخصی که هیچ فایدهای به حــال مردم ندارد،
جذابیتی برای آنها نخواهند داشت.
او جمالت خود را با تلنگری به رســانهها خاتمه میدهد :با انتشــار
محتواهای غلط در خصوص زندگی شــخصی برخی افراد بهتدریج
"انگ" دروغگویی به رســانه وارد میشــود و مردم نسبت به آنها
بیاعتماد خواهند شــد و در این شرایط نهتنها چیزی نصیب مردم
نمیشود بلکه بیاعتمادی آنها را نیز به دنبال خواهد داشت.
حــال باید با مراجعه به زوایای پنهان فکر خود رجوع کنیم و از خود
بپرســیم که چرا حریم خصوصی دیگران به موضوعی برای دغدغه
مندی ما تبدیل شــده است؟!شــاید بتوان با تفکر در خصوص این
موضــوع و بیتوجهی به زندگی افــراد ،آرامش را بــه ذهن خود و
مخاطبان مورد هدف هدیه داد.
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او ادامه میدهد :مرز حریم شــخصی در جامعه ما مشخص نیست و
تعریــف قانونی برای این حریم وجود ندارد و برای هرکســی تعریف
خاص خود را پیدا کرده اســت بنابرایــن نمیتوان هر آنچه را که در
ذهن خود داریم تعریف عمومی حریم شخصی بدانیم.
وقتی مخاطبان و جوامع ،حریم شخصی افراد را نپسندند شرایط تغییر
میکند .در برخی موارد شاهد این هستیم که تصاویری از برخی افراد
و یا تیترهایی در رابطه با زندگی شخصی آنها در مجالت زرد منتشر
میشود و مردم نیز بهشــدت از آن استقبال میکنند و این موضوع
نشــان میدهد که جامعه هدف نیز به چنین موضوعاتی عالقهمند
هستند.
اگر با منشأ انتشار موضوعاتی در خصوص حریم شخصی برخورد شود
و شــاهد تصاویر و مباحثی در این خصوص نباشیم ،ذائقه افراد نیز
بهتدریج تغییر خواهد یافــت و دیگر جذابیتی در مباحث مربوط به
حریم دیگران برای آنها وجود نخواهد داشت.
این پژوهشگر ضعف آموزشــی را یکی از دالیل بیتوجهی به حریم
شخصی میداند و معتقد است :متأسفانه فرهنگسازی و آموزش در
این زمینه انجام نشــده و چندان به موضوع حریم شخصی توجهی
نشده و به آن پرداخته نمیشود.
برخــی با نادانی وارد حریم خصوصی افراد میشــوند و برخی دیگر
نیز با شــیطنت و بهعمد وارد فضای زندگی شــخصی میشــوند و
درنهایت محتوای این دو بخش با هم ترکیب خواهد شــد و عمدی
و ســهوی بودن آن مشخص نیست .میتوان برای پی بردن به دالیل
آن نظرسنجیهایی را در سطح جامعه انجام داد که برخی افراد به چه
انگیزهای به حریم دیگران توجه میکنند و آن را دســتمایهای برای
جلبتوجه مردم قرار میدهند؟ آیا قانون یا فرهنگ حریم خصوصی
وجود ندارد؟ آیا امنیت وجود ندارد؟ آیا مردم به این موضوعات عالقه
دارنــد؟ با پی بردن به دلیل این موضــوع میتوان راهکارهایی برای
آنها اندیشید.
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ذره بین

کلمه ای که هم اکنون پیش روی شماســت «حریم شــخصی»
است ،کلمه ای هشت حرفی که هجای آن در جامعه امروزی به
سختی انجام می شود و حق آن نیز به تلخی ادا می شود.
وقتی در جســتجوگر گوگل کلمه حریم خصوصی و شــخصی را
جســتجو میکنی اولین گزینه سایت ویکیپدیایی است که در
بسیاری مواقع جور منابع تحقیقات مختلف را کشیده است .در
این سایت معنی حریم شخصی اینگونه آمده «:حریم شخصی
یا حریم خصوصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطالعات
مربوط به خود را مجزا کند و درنتیجه بتواند خود و یا اطالعاتش
را بــا انتخاب خویش در برابر دیگران آشــکار کنــد .مرزها و
محتوای آنچه خصوصی قلمداد میشــود در میان فرهنگها و
اشخاص متفاوت است ،اما تم اصلی آنها مشترک است».
بعید به نظر میرســد در جامعه ما بر اساس دیدگاهی کلی ،به
آنچه خصوصی قلمداد میشود و انتخاب آنچه باید برای آشکار
شدن مجزا شود ،اشــرافی وجود داشته باشد و از زندگی در
محیط کوچک اجتماعی همچون محله ،دانشگاه ،محیط کار گرفته
تا در یک جامعه بزرگ هنوز حریم شــخصی معنا و مفهوم خود
را پیدا نکرده است .گاهی در جامعهای کوچک ،مرز بین دخالت
در امور دیگران و تجاوز به حریم شــخصی آنها با صلهرحم و
دســتگیری و دلجویی از افراد در مقاطع زمانی مختلف از بین
میرود اما در جامعهای بزرگتر مرزی باقی نمیماند .به طوریکه
زوایای پیدا و پنهان زندگی افراد به دغدغه دیگر مردمان یک
جامعه تبدیل میشود و مفهوم ضربالمثل «پایت را بهاندازه
گلیمت دراز کن» بهطور تمامقد پایمال میشود.
عالقهمنــدی ذاتــی تعــداد قابلتوجهی از جامعه بشــریت در
محــدوده جغرافیایــی ایران بــه حریم شــخصی یکدیگر و در
مقیاســی بزرگتر به افراد سرشــناس و شناختهشــده که در
مواردی تبعات قابلتوجهی را نیز ازجمله سلب آرامش به دنبال
دارد ،دغدغه تولیدکنندگان محتوا را نیز به همراه داشته و در
حال حاضر که فضای مجازی در مســاحتی گســترده بساط خود
را پهن کرده اســت ،اطالعات ریزودرشــت از افــراد و زندگی
شــخصی آنها رد وبدل میشــود و گاهی شایعات نیز چاشنی
شــده و "حریم شخصی" را به جذابترین موضوع برای مردم
تبدیل میکند .بدون شک ســخن گفتن در مورد این موضوع
بــدون دانــش و اطالعات کافــی دارای نقص خواهــد بود لذا
پرداختن به این مبحث نیاز به متخصصان فن و جامعهشناسانی
دارد که بیش از دیگران با مردم و دغدغهمندی آنها در ارتباط
هستند .ازاینرو ماهنامه اکباتان به سراغ یکی از متخصصان
مردمشناســی و انسانشناســی رفتــه و حریم شــخصی را از
دیــدگاه پوریا گل محمدی پژوهشــگر ،محقق و فارغالتحصیل
مقطع کارشناسی ارشد مردمشناسی دانشگاه علوم تحقیقات
تهران بررسی میکند.
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هیئت های ورزشی

همچنین نخســتین مدرســه دختران نوجوان در شهرک مدنی
تشــکیل شد که ورزشــکاران زیر نظر مهین معصومی به عنوان
مربی ،تمرین می کنند.
وی بــا بیان اینکــه برای اولین بار مدرســه کبــدی آقایان در
شهرســتان اســدآباد به مربیگری کیوان وجدانی تشــکیل شد،
گفت :هیئت کبدی اســتان از بین دانشآموزان مدارس ابتدایی
و راهنمایــی  300نفر را ثبتنام کرده که مقررشــده تعداد 60
نفر از این افراد توســط مربیان استعدادیاب با گرفتن تستهای
مخصوص کبدی انتخاب شوند و زیر نظر مربیان آموزش ببینند.
رئیس هیئت کبدی اســتان همدان با اشــاره به اینکه مسابقات
کبدی قهرمانی جوانان آســیا در ایران و در شهرســتان ارومیه
با حضور  10کشــور برگزار شــد ،اظهار داشت :مرتضی کولیوند
ورزشــکار تویســرکانی عضو تیم ملی جوانان ایران با بازیهای
بسیار خوب برای کشور توانست مقام دوم آسیا را کسب کند که
افتخاری برای شهر تویسرکان و استان همدان است.
وی از برگزاری مســابقات جوانــان آقایان اســتان در مردادماه
خبر داد و افزود :مســابقات جوانان آقایان استان بهصورت لیگ
برگزار میشــود که در این مسابقات چهار شهرستان تویسرکان،
کبودرآهنگ ،بهار ،اســدآباد حضور دارنــد و قهرمان رقابتها به
مسابقات قهرمانی کشور اعزام میشود.
کوثــری همچنین از دعوت رابعه غفــاری و زهرا توفیق از مالیر
برای اردوی تیم ملی جوانان خبر داد.

گزارشی از فعالیتهای هیئت کبدی
استان در سال 94

کوثــری با ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیتهای هیئت کبدی
اســتان در سال گذشــته به مواردی همچون مسابقات قهرمانی
نوجوانان بانوان استان و کسب مقام اول تا سوم به ترتیب توسط
ورزشــکاران نهاوند ،همدان و مالیر ،اعزام تیم نوجوانان بانوان به
مســابقات قهرمانی کشور در رامسر و کســب مقام ششم کشور
توسط آنها اشاره کرد.
وی با اشــاره به برگزاری مســابقات قهرمانی نوجوانان استان و
اعزام به مســابقات قهرمانی کشور در رامســر و کسب مقام اول
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کبــدی همان ورزش « زو» ایرانی اســت که اصل و منشــأ این
بازی بومی و محلی نیاز به قدرت و مهارت داشته و کام ً
ال ساده و
کمخرج است و نیازی به محوطه بزرگ و وسایل بازی ندارد .این
بازی در تمام نقاط ایران معروف و مشهور است.
این بازی در گیالن "شــیرین دودو" و در خراســان ،گلستان و
مازندران "زو" و در خوزســتان "اش تی تی" و در سیســتان و
بلوچستان کبدی نامیده میشود.
کبدی عالوه بر اینکه یک ورزش پرتحرک ،کمخرج و ساده است،
در داخل و بیرون سالن نیز برگزار میشود و ترکیبی از کشتی و
راگبی اســت .برای گرفتن مهاجم یا فرار از دست حریف در این
بازی به مهارت ،انعطافپذیری ،چابکی ،استقامت ،حضور ذهن و
جرأت نیاز است.
تاریخچه این بازی به  ۴۰۰۰ســال قبل بازمیگردد و یک ورزش
بسیار محبوب در آســیای جنوبی است؛ ورزشی که بین دو تیم
بــا حضور  ۱۲بازیکن از هر تیم ( ۷نفــر در زمین  ۵ +نفر رزرو)
انجام میشود .بازی بخش آقایان (رده بزرگساالن و جوانان) در
دو نیمه  ۲۰دقیقهای و در بخش بانوان در دو نیمه  ۱۵دقیقهای
انجام میشود .مهاجمان دو تیم درحالیکه مرتباً کلمه کبدی را
تکــرار میکنند ،با انجام حرکات حمله ،دفاع و جابجایی ســعی
دارند با لمــس یا گرفتن یار تیم مقابل بتوانند به باالترین امتیاز
دست یابند.
همدان نیز همچون ســایر استانها در راستای رونق گرفتن این
ورزش پرتحرک قدم برداشــته اما به گفته رئیس این هیئت در
استان همدان ،کبدی برای رونق و قهرمانپروری به حمایت مالی
نیاز دارد.

ورزش کبدی به اسپانسر نیاز دارد

محمود کوثری در گفتگو با ماهنامه «اکباتان» به نبود اسپانســر
در اســتان همدان و مشــکل کمبود اعتبار اشــاره کرد و گفت:
اسپانســری در همــدان وجود ندارد در حالیکــه چنانچه هیئت
کبدی  30میلیون تومان داشــته باشد ،هم در رده آقایان و هم
در رده خانمها میتواند حداقل مقام دوم لیگ برتر را کسب کند.
وی همچنین تصریح کرد :بازیکنان خوب ما را اســتانها با دو تا

سه میلیون تومان خریداری میکنند و این موضوع باعث میشود
ما با دست خالی در لیگها شرکتکنیم ،به طوریکه حتی برای
خرید گرمکن ورزشی ورزشکارانمان با مشکل مواجه هستیم.
کوثری تأکید کرد :اگر بتوانیم بــرای جوانان چند اردوی منظم
برگزار کنیم بنده قول میدهم که مقام اول یا دوم کشور را کسب
کنیم اما متاسفانه هماکنون با مشکالت مالی مواجه هستیم.
وی با اشــاره به گذشــت  10ســال از تشــکیل هیئت کبدی
استان همدان ،نبود محل مناســب در شهرستانها برای تمرین
ورزشــکاران را از دیگر مشــکالت این هیئت در استان همدان
عنوان کرد.

خانه کبدی در شهرستانهای استان
راهاندازی میشود

کوثــری یکــی از برنامههــای آتــی هیئت کبدی اســتان را
راهاندازی خانه کبدی در شهرســتانهای اســتان دانســت و
گفت :باید در هر شهرســتان خانه کبدی داشــته باشیم تا در
کشــور مقامهای خوب و افتخارات ارزشمندی برای استان به
دســت بیاوریم؛ همانطور که تیم کبدی بانوان شهرستان مالیر
به نمایندگی از اســتان در مسابقات لیگ دسته یک کشور که
در تاریخ  15اردیبهشت امسال در تهران برگزار شد ،موفق به
کســب مقام دوم بین  12تیم شد و توانســت با شایستگی به
لیگ برتر صعود کند.
رئیس هیئت کبدی اســتان همدان افزود :هیئت کبدی اســتان
به مناسبت آزادسازی خرمشــهر یک دوره مسابقات چهارجانبه
با حضور تیمهای کبدی نوجوانان کردستان ،ایالم ،کبودرآهنگ
و همدان برگــزار کرد که در پایان تیــم کبودرآهنگ مقام اول
مسابقات را بدست آورد.
وی ادامه داد :به مناســبت هفته مبارزه با مواد مخدر مسابقاتی
با این عنوان در شهرستان کبودرآهنگ بین تیمهای جوانان این
شهرستان برگزار شد.
کوثری گفت :هیئت کبدی استان در سال جاری اقدام به تشکیل
مدرســه کبدی در شهرستانها و مرکز استان کرد که نونهاالن و
نوجوانان در مدارس زیر نظر مربیان مشــغول به تمرین هستند؛

کشور گفت :سال گذشته تیم جوانان تویسرکان قهرمان مسابقات
جوانان استان شد و به نمایندگی از استان در مسابقات قهرمانی
کشور شرکت کرد و مقام چهارم کشور را به دست آورد.
رئیس هیئت کبدی اســتان همدان در ادامه یادآور شــد :اعزام
تیم کبدی شهرســتان کبودرآهنگ به مسابقات لیگ برتر ،اعزام
تیم کبدی شهرســتان بهار به مسابقات لیگ دسته یک کشور و
کســب مقام پنجم ،اعزام تیم جوانان بانوان به مسابقات منطقه
ســه کشــور و کســب مقام اول و صعود به  12تیم برتر کشور،
برگزاری مسابقات به مناسبت هفته معلم و مسابقات به مناسبت
آزادسازی خرمشــهر ،برگزاری مسابقات چهارجانبه دهه مبارک
فجر ،برگزاری جشــنواره بزرگ همگانی با حضور  500ورزشکار
از کردستان ،کرمانشــاه و تمام شهرستانهای استان در مهرماه
سال گذشته با حضور رئیس فدراسیون ،مسئوالن وزارت ورزش
و مدیرکل ورزش و جوانان اســتان از دیگر اقدامات هیئت کبدی
استان بوده است.
کوثری با بیان اینکه ریاســت منطقه سه کشور شامل استانهای
لرستان ،کرمانشاه ،کردستان و ایالم با استان همدان است ،اظهار
داشــت :در حال حاضر هیئت کبدی اســتان در شهرستانهای
مالیر ،نهاوند ،تویسرکان ،کبودرآهنگ و اسدآباد فعال است.
وی بــه فعالیتهایــی همچون دعوت از شــش بازیکن جوان به
اردوی تیم ملی جوانان برای شــرکت در مســابقات آســیایی و
عضویت مرتضی کولیوند به عضویــت تیم ملی ،برگزاری کالس
درجه  3مربیگــری بانوان در شهرســتان کبودرآهنگ زیر نظر
فدراسیون ،ثبت آمار بیمه سال گذشته هیئت کبدی شامل 267
نفر خانم و  888نفر آقا و کســب رتبه هشــتم بین  32اســتان
کشور اشاره کرد.
کوثری در پایان با تشکر از دلسوزی رسول منعم مدیرکل ورزش
و جوانان استان همدان ،علی ضمیری کامل معاون توسعه ورزش
قهرمانــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،رؤســای ادارههای
شهرستانها،رؤسای محترم هیئتهای استان و مربیان این رشته
خاطرشان کرد :هیئت کبدی استان همدان بهجز مدیرکل ورزش
و جوانان استان کمکحال دیگری ندارد که مدیرکل نیز دستش
خالی است و نمیتوانیم بیشازحد از او انتظار داشته باشیم.

آزمایشگاهتخصصی
پاتوبیولوژیخاتماالنبیاء
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استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
دارای بورد تخصصی پاتولوژی بالینی و تشریحی
آزمایشات مولکولی
هورمونی و ایمنشناسی ،سیتولوژی و بیوشیمی

مجهز به پیشرفتهترین دستگاههای آزمایشگاهی نسل نوین از معتبرترین کمپانیهای جهان

خیابان بوعلی -روبروی سینما قدس -مجتمع پزشکی پارس
32517910 ............. 32510144 ........... 32528356

با استفاده از ترموستات ،دمای هوای محیط
را در این حدود كنترل كرده
و از كاستن بیش از حد آن جلوگیری نمایید.

آگهی

با بیش از  20سال سابقه کاری

ط
رف ق
با تما راداد
مب
یم هها

در تابستان دمای مناسب
محیـط كار یـا زندگـی
بیـن  24تـا  26درجـه
سـانتیگراد اسـت
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وب سایـت شرکت توزیــع بــــرق استان همدان

آگهی مزایده تاالر و خوابگاه تالش
هیات امنای مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران همدان در نظر دارد تاالر پذیرایی و خوابگاه تالش را با کلیه تجهیزات که در محل مجموعه فرهنگی،
ورزشی کارگران شماره یک همدان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واقع در میدان مدرس میباشد از طریق مزایده عمومی
به صورت استیجاری به متقاضیان با شرایط مندرج در ذیل واگذار نماید.

اداره کل تعاون ،کار و رافه اجتماعی استان همدان

اداره کل تعاون ،کار و رافه اجتماعی استان همدان
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وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

هیات امنای مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران همدان
روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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 -1موضوع اجاره :واگذاری حق بهره برداری از تاالر و خوابگاه تالش.
 -2شرایط شرکت کنندگان :اشخاص حقوقی مکلف به ارائه گواهی صالحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با موضوع امور آشپزخانه یا تاالر
و رستوران میباشد و اشخاص حقیقی مکلف به ارائه پروانه کسب با تائیدیه اتحادیه در  5سال اخیر یا سابقه کاری مرتبط هستند.
 -3مدت واگذاری موضوع اجاره و ظرفیت آن 2 :سال -تاالر با ظرفیت  600نفر و متراژ  1074مترمربع و خوابگاه مشتمل بر  8اتاق جمعا  140تخت.
 -4مبلغ پایه کارشناسی :ماهانه به مبلغ  260/000/000ریال برای یکسال و برای سال بعد  10درصد افزایش مییابد.
 -5نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 :درصد قیمت پایه کارشناسی اعالم شده دو ساله به مبلغ  327/600/000ریال که ضمانتنامه بانکی
به نام باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران همدان یا واریز وجه نقد به شماره حساب  3700/101/785002/4به نام باشگاه کارگران -بانک توسعه
تعاون مرکزی است.
 -6مدت اعتبار قیمت پیشنهادی :سه ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت ،اعتبار دارد.
 -7زمان و محل دریافت مدارک :از تاریخ درج آگهی  95/4/30تا تاریخ  95/5/12و محل دریافت مدارک ،چهارراه خواجه رشید ،ابتدای بلوار
کاشانی ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،طبقه اول ،واحد دبیرخانه.
 -8محل و زمان بازدید موضوع اجاره :همدان -میدان مدرس -مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شماره  -1از تاریخ درج آگهی  95/4/30تا
تاریخ .95/5/12
 -9مهلت ارائه قیمت پیشنهادی :از تاریخ  95/5/13تا پایان وقت اداری .95/5/26
 -10محل ارائه پاکت ها :چهارراه خواجه رشید ،ابتدای بلوار کاشانی ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،طبقه اول ،واحد دبیرخانه.
 -11زمان و مکان بازگشایی پاکت ها 95/5/27 :ساعت  9صبح در محل مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شماره  1واقع در میدان مدرس است.

(  1-7آگوست ) 2016

تغذیه با شیر مادر :کلید توسعه پایدار
( 10-16مرداد ماه ) 1395

 1000روز طالیی :مهر مادر ،شیر مادر

والولدات یرضعن اولدهن حولین کاملین

سورة البقرة  -اآلية 233

مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر مى دهند...

شيرمادر در
احاديث و
روايات

شیر مادر بی نظیر است(بهترین شیر)
اجر مادر در شیردادن به فرزند
شیر دادن کمتر از  21ماه ،ستم به کودک است
تغذيه انحصاري شیرخوار با شيرمادر تا  6ماهگي

برای نوزاد مناسب تر از شیرگاو است .

چرا
شیرمادر
بهترین است ؟

با شرایط و نیازهای مختلف شیرخوار تغییر و تطابق می یابد.

کامل است و بیشتر از یک منبع تغذیه ای صرف است .
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هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

شماره  7مرداد 1395

سامانه پیام کوتاه اکباتان30006758 :

کانال تلگرام:
وب سایت :

https://Telegram.me/ekbataan
www.ekbataan.ir

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

عکاسان:

غالمرضا زنگنه ،عبدالرحمن رافتی

همکاران این شماره:

آرش یوسفی ،محمدحسامی،
جواد همدانی،میالد ثقفی
چاپ :امید نشر ایرانیـــــان

شمــــــارگان15000 :نسخه

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

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

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان
گروه سالمت جمعیت و خانواده

