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شماره  9مهر 1395

امروزه نقش ورزش در پویایی و ســامت جامعه
نقشی بیبدیل و تعیینکننده است.
در جوامع پیشرفته ،شهروندان به طور ثابت وقت
مشــخصی از روز را صــرف پرداخت به ورزش و
فعالیت جسمانی میکنند و با این روش راندمان
کاری ،نشــاط روحی و طراوت جســمی را برای
خود و در نهایت کل جامعه به ارمغان میآورند.
داشــتن تحرک و فعالیت بدنی مفید و با برنامه،
نقش بســزایی در عمر افزایی ،تداوم ســامت،
مقاومت بــدن در برابر بیماریهــا و لذت بردن
از لحظــات زندگی دارد .به همیــن دلیل مردم
در کشــورهای مترقی و پیشــرفته بــا آگاهی از
این نکات ،تحت هر شــرایطی وقت مناســبی از
فعالیتهــای روزانه خــود را به ورزش اختصاص
میدهند؛ ورزش در مدرســه ،دانشــگاه و حتی
محل کار اگر نهادینه شود ،به طور مستقیم روی
بازدهی تحصیلی و کاری افراد تاثیر دارد.
فیلمهــای ســینمایی در هــر برهــه از زمان
نشــاندهنده فرهنگ و رســوم جامعه کشوری
اســت که آن فیلم در آن ســاخته شده است؛
نگرش دقیــق در اکثــر فیلمهای ســینمایی
خارجی و به خصوص اروپایــی و امریکایی که
از شــبکههای مختلف ســیما پخش میشــود
ســندی بر این مدعاســت که اکثــر ادارهها و
دوائر ،فضایــی را در طبقه همکف یا زیر زمین
اداره بــرای ورزش کارکنــان در نظر گرفتهاند
که کارکنان در ســاعات مشــخصی یا حتی در
زمان خســتگی از فعالیتهای کاری روزمره به
آن محــل مراجعه کرده و بــه ورزش و فعالیت
جســمی میپردازند تا پس از انجام تمرینات با
تجدیــد روحیه مجددا به ادامــه کار و فعالیت
روزانه بپردازند که این مساله در حوزه کارهای
فکــری ماننــد بخشهای جنایــی پلیس نمود
بیشتری باشد؛ چرا که از گذشته گفتهاند عقل
سالم در بدن سالم است و وقتی جسم از نشاط
و شــادابی کافی برخوردار میشود ،فکر و ذهن
برای کارهای سنگینتر باز و آمادهتر میشود.
در ایران اما اهمیت این مســاله توســط مدیران
ارشــد در تشــکیالت مختلف چندان به خوبی
درک نشدهاست و توجه به مقوله آمادگی و نشاط
جسم و تاثیرات آن در افزایش بازدهی کاری افراد
چندان جدی گرفته نمیشــود؛ برخی از ادارهها
زمانهای خاصی را برای ورزش کارکنان در نظر
گرفتهاند ،اما این زمانها اغلب در اوقات غیرکاری
و در ســاعات انتهایی روز است که هرچند مفید
فایده است اما به مانند گنجاندن زمان پرداختن
بــه ورزش در بین ســاعات کاری به فراخور نیاز
کارکنان به طور مســتقیم و آنــی در نتیجه کار
روزانه فرد مثمر ثمر نیست.
در دسترس بودن و تعریف استفاده از زمان معین
جهــت پرداختن به ورزش در طول ســاعت کار
روزانــه و در فواصل مختلــف در قوانین جاری و
داخلــی ادارات و مراکز مختلف دولتی ،خصوصی
و عمومی بــه طور قطع و یقین عــاوه بر آنچه
گفته شــد موجب رضایتمندی کارکنان ،افزایش
سالمت ایشــان و در نهایت پیر شــدن دیرتر و
ثبات عملکرد کارمند در طول خدمت سیســاله
میشود.
مســئوالن دوائر مختلــف میتوانند با بررســی
کارشناسی این موضوع ،اختصاص فضای فیزیکی
مناســب و البته با حاکم کــردن نظارت کافی بر
اســتفاده صحیح و مثبت از زمان تخصیص یافته
و فضای تعبیه شــده ،به این هــدف متعالی که
همانا سالمت جامعه و افزایش کارایی را به عنوان
اصلیترین پیامد خود به دنبال خواهد داشــت،
نائل شوند.
امیــد آن میرود که مســؤالن با درک صحیح از
این مطلب ،نسبت به الزام دستگاهها و مراکز برای
اقدام و عمل در این زمینه ترغیب شده و اقدامات
الزم را بعمل آورند.

به کاروان ورزشی بازگشته از المپیک:

قهرمانانی که با مدالآوری دل ملت را شاد کردند؛ به پهلوانانی که از حق خود بر
اثر ناداوریها محروم شدند؛ به ورزشکارانی که عدم موفقیت آنان از ارزش تالش
و کوشش آنها نمیکاهد؛ به بانوان ورزشکاری که نشانهی افتخارآمیز پوشش زن
ایرانی را به رخ همگان کشیدند ،به بانوی شجاعی که با حجاب کامل در پیشانی
کاروان درخشید ،و به مربیان و پیشکسوتان ورزش کشور ،خوشامد میگویم و
از همهی شما سپاسگزاری میکنم .قدر شما را میدانیم.
س ّید علی خامنهای
 ۲شهریور ماه ۱۳۹۵

آسیب شناسی از حوزه صنایع استان با تاکید بر
راهکارهایی جهت احیاءصنایع متوسط و کوچک ()SMEs
حسین عطایی
(كارشناس ارشد مديريت بازاريابي بين الملل )

صنايع كوچك و متوســط يكــي از اجزاي حياتي
رشد در اقتصاد جهاني بوده و اهميت آنها در رشد
اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
به خوبي شــناخته شــده اســت .با وجود اهميت
بســيار صنايع كوچك و متوســط در توليد ملي و
اشــتغال كشــور ،اين بنگاهها به طور ساختاري با
پديــده محدوديت منابع ،اعم از انســاني و مادي
روبه رو هســتند كــه اين مشــكالت و چالشها
پس از اجراي طرح هدفمندســازي يارانهها و آزاد
شــدن قيمت حاملهاي انرژي و وضعيت سياسي
و اقتصادي مقارن با آن اين مشــكالت را پررنگتر
كرده اســت .در اين تحقيق شناســايي و بررسي
چالشهاي عمــده پيش رو بــا صنايع كوچك و
متوسط بطور خاص ،در راســتاي پيشبرد اهداف

ترافیـکاتور

طرح :محمود نظری

اقتصاد مقاومتي ،مورد مطالعه قرار گرفته اســت .كاهش وابســتگيها و تاكيد روي مزيتهاي توليد
براي اين منظور با اســتفاده از تحقيق پيمايشــي داخل و تالش بر خوداتكايي ميباشد .مقام معظم
نظرات كارشناسان ارشــد و مديران مرتبط با اين رهبري در ديدار خود بــا رئيس جمهور و اعضاي
صنايع ،در اســتان همدان دریافت شــده و سپس هيئت دولت ،بر توانمندســازي بخش خصوصي به
راهكارها و پيشــنهاداتي ارائه شــده اســت  .در عنوان يكــي از اركان اقتصاد مقاومتي تاكيد كرده
تحقيق حاضر پــس از بازنگري ادبيــات تحقيق ،و در تعريف اقتصاد مقاومتــي ميفرمايند اقتصاد
چالشهاي شناسايي شــده در مطالعات ميداني ،مقاومتــى معنايش اين اســت ،اقتصادى داشــته
مورد رتبه ( )AHPمعرفي شــده و بــا توجه به باشــيم كه هم روند رو به رشد اقتصادى در كشور
نظر دريافتي از خبرگان ،با اســتفاده روش تحليل محفوظ بماند ،و هم آسيبپذيرى اش كاهش پيدا
كند و از شــاخصهاي مهم آن به حمايت از توليد
سلسله مراتبي مورد رتبهبندي قرار گرفتند.
اقتصــاد مقاومتي به معناي تشــخيص حوزههاي ملــى ،كه بخش درونزاى اقتصاد كشــور اســت و
فشــار و متعاقباً تالش براي كنترل و بي اثر كردن همچنين تكيه برآن اشاره فرمودند .براي شناخت
آنها و در شــرايط آرماني ،تالش براي تبديل اين بســترها و زمينههاي تحقق اقتصاد مقاومتي ،ابتدا
فشارها به فرصت است .اقتصاد مقاومتي در راستاي بايــد به آسيبشناســي اقتصاد كشــور و موانع و
نيازمنديهــاي تحقق اقتصاد
مقاومتــي پرداخــت .در اين
راستا بايد چالشهاي پيش رو
شناسايي و در دايرهاي بزرگتر
با عنايت به چالشهاي اقتصاد
امت اسالمي تعريف و براي آن
برنامــه و راه حل ارائه شــود.
اركان اقتصاد مقاومتي در ايران
شــامل مردمي كردن اقتصاد،
اجراي سياســتهاي اصل 44
قانون اساســي ،توانمندسازي
بخش خصوصي ،افزايش ثروت
هم
شهر
ملي و صيانــت از آن ،كاهش
ی
گ
را
وابســتگي بــه درآمــد نفتي،
می!!
مديريت مصرف و اســتفاده از
ظرفيت و امكانات داخلي كشور
و توليد است.
با توجه به مــواردي كه در باال
بیــان شــد،صنايع كوچــك و
متوسط يكي از اركان مهم تحقق
اقتصاد مقاومتي است به طوري
كــه حضرت امــام خميني(ره)
فرمــوده انــد :توجــه دولت به
صنايع بزرگ باعث نشــود كه
صنايــع كوچــك هــم از بين
برود .به نظر ميرسد شناسايي
چالشهاي موجــود در صنايع
كوچك و متوسط كه در حدود
 94درصد از واحدهاي صنعتي
كشور را تشــكيل ميدهند ،و
همچنين ارائــه راهكارهايي در
جهت برطرف نمــودن اينگونه
چالشها ،گام موثري در حمايت
از توليد ملي كه به اعتقاد رهبر
معظم انقالب ،از الزامات اقتصاد

در هنگام
رانندگی
بین
خطوط
برانید!

مقاومتي ميباشــد ،برداشته و در نتيجه به موفقيت
ملت و دولت در اســتقرار اقتصــاد مقاومتي كمك
شــاياني خواهد نمود .امروزه شركتهاي كوچك و
متوسط به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي
بسياري كشورها محسوب ميشوند و اينگونه صنايع
براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه درصدد
احياي ســاختار اقتصادي خود هستند ،بسيار حائز
اهميت است .اين كشورها دريافتهاند كه براي سرعت
بخشيدن به روند صنعتي شدن ،اولويت بايد به رشد
صنايع كوچك و متوسط داده شود نه صنايع بزرگ.
به همين دليل در حال حاضر اشــتياق و تمايل بي
ســابقهاي نســبت به صنايع كوچك در بسياري از
كشورهاي جهان وجود دارد .اخيرا ً بسياري از كشورها
دريافتــه اند كه واحدهاي توليــدي كوچك قادر به
ايفاي نقش عمدهاي در اقتصاد ملي هستند.
در برخــي از كشــورها چنين به نظر ميرســد كه
اقتصاد ملي بر پايه واحدهاي كوچك بنا شده است)
كياني (1372،در كشــور ما با وجــود حضور كمي
قابل توجه صنايع كوچك در ســاختار صنعتي آن،
اين واحدها با مشــكالت متعددي روبرو هستند ،به
نحوي كــه از ايفاي نقش اســتراتژيك مورد انتظار
براي آنها همچون كشورهاي توسعه يافته و در حال
توسعه ناتوان مانده اند .در ايران با توجه به مشكالت
ســاختاري اقتصاد و وابســتگي آن به صادرات نفت
كه البته در ســالهاي اخير اين وابستگي كمتر شده
اســت .بنابراین استان همدان نيز با توجه به شرايط
سوقالجيشي در شاهراه غرب كشور و با پتانسيلهاي
بــاالي نيــروي انســاني ميتوانــد دروازه صادرات
محصوالت به كشورهايي نظير تركيه،عراق و  ...باشد.
اما توجه هر چه بيشــتر به صنعت به صورت عام
و بخصوص به صنايع كوچك و متوسط با توجه به
ويژگيهاي اين بخــش ميتواند نقش مهمي را ايفا
نمايد .با توجه به اينكه در حال حاضر از ظرفيتها
و پتانســيلهاي موجود در جامعــه به طور مفيد
استفاده نميشود و ميزان بهرهوري در بخشهاي
مختلف اقتصادي پايين اســت ،با شناسایي دقيق
چالشهــاي موجــود بــراي صنايــع تاثيرپذير و
طراحــي برنامههاي راهبردي كوتــاه و بلندمدت
موثر ،ميتوان اين تهديد را به يك فرصت بينظير
تبديل كرد.
شناســايي صحيح و بموقع مشــكالت و چالشها،
همچنيــن فرصتهاي محيطي موجــود در بخش
صنعت و معــدن ميتواند زمينهاي مناســب برای
استخراج اســتراتژيهاي ضروري براي اداره هرچه
موفقتر اين صنايع و گامي مثبت بسوي توليد ملي
كشــور عزيزمان باشــد  .هدف اصلي تحقيق حاضر
شناسايي چالشها در صنايع مذكور و رتبهبندي آنها
با روش تحليل سلسله مراتبي ميباشد.
ادامه دارد...

مدیرکل ورزش و جوانان
استان همدان تشریح کرد:
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افتخارات
ورزش همدان
در دولت تدبیر و امید

EKBATAN

ورزش و جوانان

دســتگاه ورزش و جوانان همدان در دولت یازدهم دســتاوردهای مطلوبــی را در ورزش قهرمانی،
همگانی و امور جوانان کسب کرده ،بهگونهای که ضمن افزایش مدالآوریهای قهرمانی ،در توسعه
زیرســاختها ،افزایش سرانه ورزشــی و ایجاد امید و نشاط در بین جوانان عملکردی موفق داشته
است.
هماکنون در اســتان همدان  50هیئت ورزشــی فعالیت دارند و تمام هیئتها در ســه سال اخیر
توانستهاند به موفقیتهای ارزنده دست یابند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با بیان اینکه در دولت تدبیر
و امید ،ورزش و جوانان اســتان همدان در مســیر توسعه و پیشرفت
قرارگرفته اســت ،گفت :باوجود تحریمهای ظالمانه و فشــار سنگین
ابرقدرتها به کشــور ،جوانان و ورزشکاران ما در همه عرصهها خوش
درخشیدند و حماسه آفریدند و خوشبختانه امروز شاهد پیشرفت کشور
در همه زمینهها هستیم.
رسول منعم اظهار کرد :باوجود تمام مشکالت و تنگناهای مالی متأثر
از گذشته ،دولت تدبیر و امید اقدامات بسیار مؤثر و مفیدی را در همه
عرصهها داشته است.
وی افزود :امنیت و آرامش امروز کشــور نتیجه تعامل با دنیا ،رشادت
و فداکاریهای جوانان انقالبی و شــهدای مدافــع حرم و هدایتهای
مقام معظم رهبری و مشارکت مردم و فداکاری قوای نظام و نیروهای
انتظامی و نظامی است.
منعم با اشــاره به اینکه انقالب اسالمی روح بلندی دارد ،افزود :انقالب
اســامی ریشه در خون شــهدا دارد و هرگاه استکبار به دنبال اجرای
برنامهایی برای از بین بردن نظام اســت ،خون این شــهیدان به کمک
مردم و مسئوالن میآیند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان تصریح کرد :با توجه به موارد
مطرحشــده وظیفه همه دولتمردان اســت که با بیان اقدامات مفید
صورت گرفته در دســتگاههای تحت پوشش امید را در دل هموطنان
زنده کنند و هرکجا به امید مردم آسیب وارد شود به امیدواری دشمنان
منتهی خواهد شد که حمایت مردم از دولت و نظام در مسائل مختلف
نشاندهنده آگاهی آنان است.
منعم به تأثیرات برجام در کشــور اشــاره کرد و افزود :برجام در سایه
حمایتهای مقام معظم رهبری و تالش تیم مذاکرهکننده و پشتیبانی
مردم موفقیتهای بزرگی برای کشور داشته و کنترل تورم و ورود جدی
دولت به مبارزه با فساد از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید بوده
است.

وی بــا بیــان اینکه این اداره کل در راســتای اجرای مصوبه شــماره
/95593ت  52466مورخ  94/07/22هیئتوزیران با عنوان آئیننامه
ســاماندهی و واگذاری طرحهای تملک دارایی مــوارد مختلف ،جزء
اســتانهای پیشرو است ،گفت :به اســتناد ماده  27قانون الحاق ()2
اداره کل ورزش و جوانان همدان بهعنوان اداره پیشتاز در سطح استان
و ســطح وزارتخانه اقدام به واگذاری دو باب از اماکن ورزشــی استان
شامل استخر تختی مالیر و استخر قائم رزن بهصورت مشارکت با بخش
خصوصی برای بازسازی ،تعمیر و تجهیز کرده است.
منعم تصریح کرد :اســتخر سرپوشــیده بانوان شهرستانهای نهاوند
نیز در راســتای همین بند قانونی در حــال برگزاری آگهی فراخوان و
ســرمایهگذاری است که در تکمیل اجرای این مادهقانونی شش پروژه
دیگر شناســایی و در شــرف انجام مراحل قانونــی واگذاری به بخش
خصوصی و اخذ سرمایهگذار است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد :در راستای اصل 44
قانون اساســی و به اســتناد ماده  10قانون الحاق ( )2درباره واگذاری
پروژههای نیمهتمام به خیرین ،سالن ورزشی پرلوک شهرستان بهار از
طریق مشارکت خیرین در حال تکمیل است و در اجرای این مادهقانونی
 14پروژه دیگر شناسایی و در حال پیگیری مقدمات واگذاری هستند.
وی افزود :پیگیری و اجرای ماده  53قانون الحاق ( )2موضوع اختصاص
یک واحد از اعتبارات دســتگاههای اجرایی امر ورزش و برابر پیگیری
صورت گرفته و مشــارکت دســتگاههای اجرایی استان تاکنون مبلغ
 2900میلیون ریال بهعنوان ســهم  30درصد ورزش و جوانان استان
برای تکمیل پروژههای عمرانی اخذشده است.

بهرهبرداری از  ۱۷پروژه ورزشی
در استان همدان

عملکرد موفق ورزشکار استان
در میادین جهانی و آسیایی

همدان از استانهای پیشرو
در واگذاری اماکن ورزشی

توجه ویژه دولت به ورزش همگانی

وی افزود :همدان یکی از اســتانهای برتر کشور در حوزه ورزشهای
همگانی بوده اســت و در شــاخصهای برگــزاری ورزش صبحگاهی
کارکنان و مســابقات ورزش محالت و برگــزاری ورزش صبحگاهی و
عصرگاهی رشد بسیار خوبی در سه سال گذشته داشتهایم.
منعم تأکید کرد :حــوزه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان توجه
ویژهای به برگزاری همایشهای پیادهروی خانوادگی و جشــنوارههای
همگانی داشته و تعداد همایشهای پیادهروی خانوادگی از  45همایش
در سال  91به  57همایش در سال  94رشد داشته است.
وی در ادامه به برگزاری کالسهای اوقات فراغت در تابستان  95اشاره
کرد و یادآور شد 460 :هیئت ورزشی در استان همدان فعال هستند و
امسال دو هزار و  357کالس تابستانی با حضور  46هزار و  701نفر در
سطح استان زیر نظر یک هزار و  232مربی فعال در حال برگزاری بوده
که  775مکان ورزشی به این امر اختصاصیافته است.

عملکرد موفق بانوان ورزشکار همدانی
در میادین بینالمللی

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه با بیان اینکه همدان یکی
از اســتانهای فعال کشــور در حوزه ورزش بانوان است ،اظهار کرد :سال
 91عناوین بینالمللی کسبشــده در حوزه بانوان تنها یک مورد بوده که
با حمایتهای دولت تدبیر و امید این تعداد به  36مورد در سال  94رشد
داشتههمچنینملیپوشان شرکتکنندهدر مسابقاتبینالمللیاز 8نفردر
سال  91به  52نفر در سال  94افزایش داشته است.
منعم عنوان کرد :در عناوین آســیایی ورزش بانوان از  2مورد در سال

کسب  5سهمیه المپیک
توسط ورزشکاران استان

منعم درباره سهمیه کسبشــده در المپیک  2016گفت :ورزشکاران
استان در راه المپیک موفق به کسب سه سهمیه شدند که خانم مهلقا
جامبــزرگ در تیراندازی ،حمیدرضا زورآونــد در دوومیدانی و آرمین
تشــکری در والیبال موفق به این امر شــدند که متأسفانه نام آرمین
تشــکری در روزهای پایانی اردوی تیم ملی والیبال توسط رائول اوزانو
خط و از رسیدن به ریو بازماند .وی ادامه داد :زهرا نجاتی عارف در رشته
والیبال نشسته بانوان و حمید اسالمی در رشته دوومیدانی دو ورزشکار
همدانی حاضر در پاراالمپیک ریو هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان کرد :جدا از کسب
سهمیه در رشتههای اشارهشــده ،عادل برقعی بهعنوان داور تنیس و
خدابندلو بهعنوان مربی تیراندازی دو نماینده شایسته استان در المپیک
بودند که خدابندلو باحجاب ارزنده خود در افتتاحیه المپیک مایه افتخار
اســتان و کشور شد بهطوریکه رهبر معظم انقالب پس از بازگشت از
المپیک برای این مربی ارزنده استان پیام تبریک و تقدیر صادر کردند.

اجرای  95برنامه فرهنگی و افتتاح
سه پروژه عمرانی در هفته دولت

منعم در ادامه به اجرای  95برنامه فرهنگی و ورزشــی در هفته دولت
اشــاره کرد و گفت :از این تعداد  79مورد فعالیت در قالب مســابقات
ورزشی در سطح استان 12 ،مورد فعالیت فرهنگی و  10مورد همایش
ورزشی بوده است.
وی ادامه داد :برگزاری مســابقات اپن ابنسینا از مهمترین برنامههای
اجرایی اداره کل ورزش و جوانان در هفته دولت است که این رقابتها
با حضور  300شــطرنجباز داخلی و خارجی در ســالن ششهزارنفری
همدان برگزار شد.
وی افزود :در حوزه عمرانی سالن سرپوشیده کرفس رزن و سالن رزینه
شهرستان نهاوند و ســالن ورزشی موسیآباد اسدآباد طرحهایی بودند
که در هفته دولت با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای
اســامی ،مسئوالن ارشد اســتانی و همچنین جامعه بزرگ ورزش و
جوانان استان به بهرهبرداری رسیدند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان گفــت :در حوزه جوانان نیز
برنامههای خوبی در هفته دولت اجرا شد که افتتاح سمن سرای جوانان
شهرســتان مالیر ،تقدیر از جوانان نخبــه ،اعطای مجوزهای جدید به
سمنهای جوان ،جلسه عمومی دبیران سمنها و دیدار با خانواده معظم
شهدا و ایثارگران از مهمترین آنها بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :اکنون با توفیقات بهدستآمده در بخش
ورزش و جوانان همدان در دولت یازدهم ،انتظار است برای دستیابی و
نیل به اهداف برنامه پنجم و تحقق شاخصههای آن ،زمینه حضور بخش
خصوصی در ورزش با تسهیلگری بیشازپیش برای استان فراهم شود.
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منعم به عملکرد حوزه ورزش قهرمانی اشــاره کرد و گفت :در شاخص
حضور در مسابقات بینالمللی از تعداد  69مورد در سال  91به  88مورد
در سال  94افزایش داشتهایم و در تعداد دعوتشدگان به اردوهای تیم
ملی از  384نفر از سال  91به  481نفر در سال  94رشد داشتهایم.
وی تصریح کرد :همچنین در شــاخص تعداد برگزیدگان تیم ملی از
تعداد  104نفر در سال  91به تعداد  170نفر در سال  94و درمجموع
عناوین کسبشده انفرادی در مسابقات کشوری از  688مورد در سال
 91به  859مورد در سال  94افزایش داشته است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان اظهار کرد :در شاخص کسب
عناوین کسبشــده آسیایی از تعداد  14مورد در سال  91به  20مورد
در سال  94و در شاخص عناوین جهانی از تعداد  12مورد در سال 91
به  23مورد در سال  94و در عناوین کسبشده در سال  91از  7مورد
به  44مورد رشد داشتهایم.
وی ادامه داد :تعداد ملیپوشــان شرکتکننده در مسابقات جهانی از
تعداد  25نفر در ســال  91به  39نفر در سال  94و تعداد ملیپوشان
شرکتکننده در مسابقات بینالمللی از  60نفر در سال  91به  104نفر
در سال  94رشد داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان در ادامه درباره فعالیت حوزه
جوانان و سازمانهای مردمنهاد گفت :فعالیتهای خوبی در دولت تدبیر
و امید در حوزه جوانان صورت گرفته است و در دولت یازدهم در حوزه
مشارکتهای اجتماعی  62مؤسسه از وزارت ورزش و جوانان در استان
مجوز فعالیت دریافت کردند.
وی ادامه داد :در شــاخص برگزاری جشــنهای هفته جوان نیز رشد
خوبی داشــتهایم و در دولت تدبیر و امید  62مورد به جشنهای هفته
جوان اضافهشده است که نشان از توجه این دولت به بحث امور جوانان
و شادی آنان دارد.
منعم با اشاره به رشد دریافت تسهیالت ازدواج تصریح کرد :در سال ،91
 19هزار نفر از این تسهیالت استفاده کردند که این تعداد در سال ،94
 23هزار نفر بوده است و درمجموع در دولت تدبیر و امید  117هزار نفر
در استان همدان از تسهیالت وام ازدواج بهرهمند شدهاند.
وی افزود :با همکاری سمنها درمجموع دولت تدبیر و امید 304 ،برنامه
فرهنگی در ســطح استان همدان اجرا و درمجموع سه سال گذشته از
 133جوانان نخبه اســتان تقدیر شده است مدیرکل ورزش و جوانان
استان همدان گفت :برگزاری منظم ستاد ساماندهی امور جوانان از دیگر
برنامههای دولت تدبیر و امید در استان بوده و در سال  34 ،94جلسه
با  263مصوبه در سطح استان شکل گرفت که این تعداد در سال ،91
 18جلسه با  213مورد مصوبه بوده است.
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مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با بیان اینکه ســفر پربرکت
ریاست محترم جمهور و هیئت دولت به استان همدان در سال گذشته
برکات مادی و معنوی بسیاری را برای استان همدان داشته است ،افزود:
احداث اســتادیوم پنج هزار نفری مالیر و استخر سرپوشیده اسدآباد با
اعتباری افزون بر  100میلیارد ریال از دســتاوردهای ســفر در حوزه
ورزش است.
وی با اشــاره به اینکه طی سه ســال گذشته در دولت تدبیر و امید
بــه بهرهبرداری و افتتاح رســیده اســت ،گفت :بــا افتتاح این ۱۷
پروژه در اســتان همدان  ۴۱هزار مترمربع به فضای ورزشی استان
اضافه و موجب افزایش  ۱۰درصدی ســرانه ورزشی استان شده که
سرانه ورزشــی اســتان از  62صدم مترمربع به  72صدم مترمربع
افزایشیافته است.
منعم توجه و تالش در تحقق شعار سال و نامگذاری امسال به نام اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل را بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در رشد و اعتالی
اقتصاد کشور نام برد و افزود :بهمنظور تحقق اقتصاد مقاومتی ،اقدام و
عمل ،اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان از ابتدای سال جاری با
برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای قانونی و بهرهگیری از فرصتهای

دولتی و مردمی مبادرت به عملیاتی کردن فرمایش رهبر معظم انقالب
کرده است.

رشد مشارکتهای اجتماعی
و افزایش تسهیالت ازدواج

 91به  12مورد در سال  94و در کسب عناوین جهانی از  6مورد به 16
مورد افزایش داشتهایم و تعداد شرکتکنندگان نیز در مسابقات آسیایی
از  8نفر به  12نفر رشد داشته است.
وی تصریح کرد 194 :بانوی همدانی در سال  94به اردوهای تیم ملی
دعوتشدهاند که این تعداد در سال  141 ،91نفر بوده که در سال 94
این نفرات به  80نفر رسیده است.
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سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه
عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک میکند .پس از پیروزی انقالب،
سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمانهای خیریه و حمایتی که در این
بخش فعالیت میکردند ،آغاز به کار کرد.
پــس از بررســی و مطالعــات شــهید گرانقــدر دکتــر محمدعلــی
فیاضبخش ،سازمان بهزیستی کشــور بهموجب الیحه قانونی مورخ
 1359/4/24و بــرای تحقــق مفــاد اصول ســوم ،بیســتویکم و
بیســتونهم قانون اساســی جمهوری اســامی ایــران ،از ادغام 16
ســازمان ،نهاد ،موسســه و انجمن تشکیل شــد تا با در نظر گرفتن
تدابیــر و ارائه خدمات و حمایتهای غیربیمــهای با حفظ ارزشها
و کرامــت واالی انســانی و تکیهبر مشــارکتهای مردم و همکاری
نزدیک سازمانهای ذیربط ،در جهت گسترش خدمات توانبخشی،

افتتاح ساختمان جدید
معاونتپیشگیری

گزارش

مدیرکل بهزیستی استان همدان در گفتگو
با خبرنگار اکباتان با بیان اینکه ساختمان
جدیدمعاونتپیشگیری
در هفتــه دولت
بــا حضــور
مسئو ال ن
کشو ر ی
و استانی
ا فتتا ح
شــد ؛
ا ظها ر
کــرد:

بهزیستی؛

حمایتی ،بازپروری و پیشــگیری از معلولیتها و آســیبهای اجتماعی و کمک به تأمین حداقل
نیازهای اساسی گروههای کمدرآمد ،اقدام کند .در تیرماه سال  1383بر اساس قانون ساختار
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به همراه سازمانهای تأمین اجتماعی و
بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش منفک و به زیرمجموعه وزارت رفاه و
تأمین اجتماعی ملحق شد .قانون تشکیل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز
چهارشــنبه مورخ هشــتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصویب و در
تاریخ  1390/4/11به تأیید شورای نگهبان رسید :بهموجب این قانون ادغام سه وزارتخانه
تعاون ،کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشکیل میشود و
تمام وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانههای یادشده بوده است به وزارتخانه
جدید و وزیر آن منتقل میشود .بر همین اساس در تیرماه سال  1390بر اساس قانون ادغام
ســه وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه و تأمین اجتماعی ،ســازمان بهزیســتی کشور به زیرمجموعه
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ملحق شد.

ســاختمان جدید معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان با حضور دکتر
مسعودیفریدمعاوناموراجتماعیسازمانبهزیستیکشور،مدیرکل،معاونینومدیران
ستادی و روسای بهزیستی شهرستانها افتتاح شد .در این مراسم معاون امور اجتماعی
بهزیستی کشور با بازدید از حوزه پیشگیری از زحمات همکاران در این حوزه تقدیر و
تشکرکرد.
حمیدرضا الوند با اشــاره به بهرهبرداری از طرح توسعه اورژانس اجتماعی در هفته
دولت گفت :طرح توسعه اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان با حضور مسئولین
کشــوری و استانی بهرهبرداری شد .وی اتصال سیســتم ارتباطی " " vois up
با حضور دکتر مســعودی فرید را از دیگر اقدامــات این هفته عنوان کرد و گفت:
اتصال سیســتم تماس "  " vois upبهصورت شمارهگیری داخلی  5شهرستان
همدان ،تویسرکان ،کبودرآهنگ ،رزن و اسدآباد و ستاد استان با حضور معاونت امور
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بهرهبرداری شد.

گستردگیاقداماتبهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان همدان در بخش دیگری
از سخنانش با اشــاره به اینکه معاونت توانبخشی
بهزیســتی در قالب دفتــر امور مراکــز مراقبتی
توانبخشی ،دفتر توانمندسازی معلوالن ،دفتر
امــور مراکز روزانــه و توان پزشــکی ،معاونت
توانبخشــی و امــور بیمه و درمــان فعالیت
میکنــد ،کمکهزینه نگهداری و توانبخشــی
معلوالن ،سالمندان و بیماران روانی مزمن در مراکز
شــبانهروزی ،کمکهزینه ارائه خدمات توانبخشی
به معلوالن ،سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل،
کمکهزینه توانبخشی مبتنی بر خانواده ،یارانه واگذاری
پروندههای پشــت نوبت و جذبشده به مراکز غیردولتی،
کمــک به ایاب و ذهــاب افراد معلول ،طرح ســاماندهی
مبتالیان با تشخیص فنیل کتونوری ( )PKUدر استانها،
حق پرســتاری معلولین ضایعه نخاعی ،کمک به پرداخت
شهریه دانشــجویان معلول نیازمند واجد شرایط ،پرداخت
کمکهزینه تحصیلی به دانش آموزان معلول نیازمند ،کمک
به ایــاب و ذهاب توانخواهان در مراکــز روزانه ،تأمین واگذاری
وسایل کمک توانبخشــی و کمک موردی هزینههای درمانی مازاد بر بیمه پایه
سالمت (بیمه تکمیلی) ازجمله اقدامات این حوزه است.
حمیدرضا الوند با اشاره به روند رو به رشد معاونت پیشگیری ،فعالیت مراکز درمان
سرپایی اعتیاد ،مراکز اقامتی میانمدت ،برنامه پیشگیری اجتماعمحور از اعتیاد،
خط صدای مشــاور  ،1480طرح محب ،مرکز سالمت روان محلی ،یارانه طالق،
طرح غربالگری ژنتیــک ،آموزش مهارتهای زندگی ،آموزش پیــش از ازدواج و
آموزش زندگی خانواده را از اقدامات مربوط به دفاتر پیشگیری و درمان اعتیاد ،دفتر
مشاوره و خدمات روانشناختی ،دفتر پیشگیری از معلولیتها و دفتر پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه معاونت اجتماعی بهزیستی در چهار حوزه دفتر امور آسیب
دیدگان اجتماعی ،دفتر شــبهخانواده ،دفتر خانــواده و زنان و دفترهای
مهدهای کودک فعالیت میکند ،اظهار کرد :دفتر امور آســیب دیدگان
اجتماعی در اورژانــس اجتماعی و مراکز وابســته ،بازپروری زنان و
دختران ،خانه سالمت دختران ،مداخله در خانواده بهمنظور کاهش
طالق (نفر) به افراد خدمات ارائه میدهد.
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تالش برای تحقق
عـدالتاجتـــماعی

کمکهزینه شــهریه  133نفر و تعداد دانشجویان دولتی تحت پوشش را  58نفر
دانست .الوند افزود :دفتر مهدهای کودک زیر نظر معاونت اجتماعی به ارائه خدمات
پرورشی و رشــد محور به کودکان زیر  6سال ،توسعه کمی و راهاندازی مهدهای
کودک در بخش خصوصــی ،اجرای طرح تأمین یک وعدهغذای گرم در مهدهای
کودک روستایی ،طرح تأمین بخشی از شهریه کودکان خانوادههای سه دهک پایین
درآمدی ،طرح کمک به ایجاد و گسترش مهدکودک در مناطق محروم و آسیبزا،
کمک به توسعه و پایدارسازی روستا مهدها ،اجرای طرح رتبهبندی و سطحبندی
مهدهای کودک ،تعیین نرخ خدمات مهدهای کودک خصوصی و آموزش مدیران و
مربیان مهدهای کودک میپردازد.
وی گفت :معاونت مشارکتهای مردمی ،اشتغال و مؤسسات خیریه در قالب دفاتر
مشارکتهای مردمی ،مراکز غیردولتی ،مسکن و اشتغال در زمینههایی همچون
کمکهزینه ازدواج و اهدای جهیزیه به مدد جویان (به نفر) ،جلب و جذب خدمات
داوطلبین (به ریال) ،جلب و جذب گروههای همیار متخصص و غیرمتخصص (به
نفر-مورد) ،جمعآوری زکات فطره (به ریال) ،صدور مجوز مهدکودک ،صدور مجوز
مراکز مشــاوره و سالمت روان ،صدور مجوز مراکز توانبخشی ،ایجاد اشتغال برای
افراد تحت پوشش (به نفر) و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و خویشفرما فعالیت
میکند.
مدیرکل بهزیستی همدان افزود :کمکهزینه ازدواج و اهدای جهیزیه به مدد جویان
در سال  94به  166نفر پرداخت شد همچنین در این مدت جلب و جذب خدمات
داوطلبین  22میلیارد و  377میلیون و  231هزار و  910ریال بوده است.
وی با بیان اینکه جلب و جذب گروههای همیار متخصص و غیرمتخصص در سال
 94تعــداد  250نفر بود ،از جمعآوری  8میلیارد و  160میلیون و  14هزار و 300
ریال زکات فطره و جلب و جذب مشارکتهای مردمی به مبلغ  132میلیارد و 681
هزار و  604هزار و  80ریال خبر داد.
الوند یادآور شــد که در ســال  94تعداد  124مورد صدور مجوز مهدکودک21 ،
مورد صدور مجوز مراکز مشاوره و سالمت روان ،صدور مجوز مؤسسات غیردولتی
 14مورد ،صدور مجوز مراکز توانبخشــی  33مــورد ،صدور مجوز مرکز کودکان
بیسرپرست پنج مورد ،صدور مجوز مرکز ژنتیک چهار مورد ،صدور مجوز مجتمع
خدماتی چهار مورد ،تعداد واحدهای مســکونی تحویل دادهشده  249مورد بوده
است.
وی خاطرنشــان کرد :در سال  94ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش یک هزار
و  111نفر بود که این رقم در ســال  92تعداد  984مورد و در سال  93تعداد یک
هزار  148مورد گزارششده است همچنین در سال  94به  519نفر حق بیمه سهم
کارفرما و خویشفرما پرداختشده است که این رقم در سال  92تعداد  401مورد
و در سال  93تعداد  543مورد بوده است.

فعالیت  156زن سرپرست خانوار
در قالب گروههای همیار

مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان از فعالیت  156زن سرپرست خانوار در قالب
گروههای همیار در سهماهه نخست امسال خبر داد.
حمیدرضا الوند در خصوص تعداد خانوادههای مستمریبگیر و زنان سرپرست خانوار
که دارای پرونده در اداره کل بهزیستی استان همدان هستند ،اظهار کرد :از ابتدای
امســال تا پایان خردادماه  3هزار و  83خانوار از این زنان تحت پوشش بهزیستی
استانقرارگرفتهاند.
وی افزود :یک هزار و  406پرونده مربوط به این زنان به دلیل فوت همسر،
 730خانــوار به دلیل طــاق و  826پرونده به دلیل ازکارافتادگی همســر
گزارششــده که مابقی نیز به دلیل پارهای دیگر از مشــکالت در بهزیستی
استان پرونده دارند.
مدیرکل بهزیستی استان همدان ادامه داد :از این تعداد زنان سرپرست خانوار 156
نفر در قالب گروههای همیار مشغول به فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد :گروههای همیار بهزیستی اغلب بهصورت تعاونی توسط خود
اعضا اداره میشوند و در زمینههای مختلف ازجمله خیاطی ،بافندگی و ...فعالیت
دارند و دست به خوداشتغالی برای این زنان زدهاند.
الوند تصریح کرد :یک هزار و  668نفر از این زنان از بیمه تأمین اجتماعی روستایی
عشایری و یک هزار و  7نفر نیز از بیمه شهری بهرهمند هستند .وی با بیان اینکه
 190نفر از این خانوادههای زیرپوشش بهزیستی از کمکهزینه دانشجویی استفاده
میکنند گفت :هماکنون  800نفر از کودکان این خانوادهها نیز از مهدهای کودک
زیرپوشش بهزیستی با دریافت کمکهزینه ،خدمات دریافت میکنند.

آموزش  161مربی مهدکودک
در همدان طی امسال
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مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان از آموزش  161مدیر و مربی مهدکودک در
سهماهه نخست امسال برای ارتقای سطح کیفی خدمات دادهشده به کودکان خبر
داد.
حمیدرضا الوند اظهار کرد :در حوزه مهدکودکهای شهری  151مهد فعال و 147
مهد روستایی در استان همدان وجود دارد.
وی با بیان اینکه از این تعداد مهدکودک زیرپوشــش بهزیســتی یک مهد دولتی
اســت ،افزود :در سهماهه نخست امسال  10هزار و  705کودک ثبتنام کردهاند و
یک هزار و  72نفر در این مهدها شامل مدیر ،مربی و خدمتگزار به کودکان خدمات
ارائه میدهند.
مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت :امسال موضوع آموزش مربیان مهدکودکها
در برنامه گنجانده شد که در سهماهه نخست امسال  161مدیر و مربی مهدکودک
در کالسهای آموزش ضمن خدمت برای ارتقای سطح خدمات ارائهشده شرکت
کردند.
وی در خصوص برنامه دیگر امسال مهدکودکها ادامه داد :امسال با پیگیریهای
بهزیســتی استان همه روستامهدها و مهدهای حاشیه شهری از کمکهزینه یک
وعدهغذای گرم برخوردار شدهاند.
الوند خاطرنشــان کرد :سال گذشــته این برنامه برای  60درصد از مهدکودکها
اجرایی شد ،اما امسال این برنامه بهصورت  100درصدی ،مهدکودکهای استان
را پوشش میدهد.
این مسئول در خصوص هدف اجرایی شدن این برنامه در سطح مهدکودکها
تصریح کرد :هدف این اســت که با توزیع یک وعدهغذای گرم در حاشیه
شهرها و روستاها وضعیت تغذیه کودکان بهبود یابد.
مدیرکل بهزیستی استان همدان در خصوص طرح غربالگری بینایی
و اضطراب در مهدکودکها نیز بیان کرد :امسال نیز طرح غربالگری
بینایی کودکان از آبانماه آغاز میشود و طرح غربالگری اضطراب
نیز به فراخور بودجه و تعداد کودکان مهدها در مهدهای دولتی
اجرا خواهد شد.

درحالیکه پیشاپیش کاروان اعزامی ایران به مسابقات المپیک
ریو زهرا نعمتی ،عضو تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان ،پرچم
سه رنگ کشــورمان را با ویلچر حمل میکرد تا بهعنوان یکی
از معدود ورزشــکاران معلول حاضــر در تاریخ المپیک عزم و
اراده شیرزنان ایران را در بزرگترین همایش ورزشی جهان به
منصهظهور برســاند ،با اندکی فاصله بانوی دیگری از سرزمین
دلدادگان به زهرایاطهر(س) با حجاب برتر و پوشش کامل او را
همراهی میکرد و با طنین هر گام راســخ خود متانت ،نجابت و
شرافت زنانه را به گوش جهانیان میرساند.
این اقدام ارزنده و شجاعانه سکینه خدابندلو ،مربی همدانی تیم
ملی تیراندازی بانوان ایران ،عالوه بر آن که در ســطح جهان با

واکنشهای مثبتی همراه شد و به حامیان بهاصطالح حقوق بشر
اثبات کرد که زن ایرانی به خواست و اراده خود حجاب را برگزیده
است ،تحسین مقام معظم رهبری را نیز در پی داشت؛ تا جایی
که ایشان در بخشی از پیام تبریک خود به ورزشکاران حاضر در
المپیک اشاره مستقیمی به این اقدام ارزنده خدابندلو داشتند و
او را بانوی شجاعی خواندند که در پیشانی کاروان ایران با حجاب
کامل میدرخشید .سکینه خدابندلو که سالها بهعنوان ورزشکار
و مربی در عرصههای مختلف ملــی و بینالمللی برای همدان
افتخارآفرینی کرده است در گفتوگویی با اکباتان از فعالیتهای
ورزشــی خود ،حضورش در المپیک و نتیجهای که از پیام مقام
معظم رهبری گرفته میگوید.

محمد حسامی
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گفتوگوی اکباتان با بانویی که با حجاب کامل در پیشانی کاروان ایران در المپیک درخشید

گفت و گوی ویژه

سکینهخدابندلو:
پیام مقام معظم رهبری نشان داد
راه درستی را انتخاب کردم
وزش باد باعث شد تا جامبزرگ از گرفتن مدال بازبماند
چه شد که به ورزش تیراندازی روی آوردید؟
ورود من به عرصه ورزش تیراندازی کام ً
ال اتفاقی بود؛ ســالها پیش برای ثبتنام
در ورزشهای رزمی به کالسهای اوقات فراغت تابســتانی مراجعه کردم ،اما ظرفیت همه
کالسهای ورزشی بهغیراز تیراندازی پر شده بود و من بهاجبار در این رشته ثبتنام کردم.
بااینحال دو ماه که از فعالیتم در این رشته گذشت متوجه استعداد و عالقهام به تیراندازی
شدم و فعالیت حرفهای خودم را دو سال در بخش تفنگ و بعد در بخش تپانچه ادامه دادم.
چه شــد تصمیم گرفتید که بهعنوان مربی در این عرصه فعالیت کنید؟
مربیگری چه تیمهایی را تاکنون بر عهده داشتید و در این مسئولیت در
چه مسابقات مهمی حضور داشتید؟
دو ســال از فعالیتم در رشــته تیراندازی بهعنوان ورزشکار گذشــته بود که در کالسهای
مربیگری هم ثبتنام کردم و پس از دریافت مدارک مربیگری ،به مدت دو سال هم ورزشکار
و هم مربی بودم .مدت  10ســال در شــهر همدان به مربیگری پرداختم و عالوه بر آموزش
ورزشــکاران آماتور مربیگری تیمهــای نوجوانان و جوانان همدان را در لیگ کشــوری بر
عهده داشــتم .از سال  86تا  88همزمان با مربیگری در همدان بهعنوان مربی استعدادیاب
فدراســیون تیراندازی هم انتخاب شدم .از سال  91بهعنوان مربی تپانچه به کادر فنی تیم
ملی اضافه و از ســال  93نیز از سوی فدراسیون بهعنوان ســرمربی تیم ملی تپانچه ایران
برگزیده شدم .از زمانی که بهعنوان سرمربی تپانچه در خدمت تیم ملی بودم به همراه بانوان
ملیپوش در مســابقات جهانی با کسب ســهمیه کره جنوبی ،آذربایجان ،هند ،مونیخ و بعد
هم المپیک ریو شرکت کردیم.
در رژه ورزشکاران ایران در المپیک شما با حجاب برتر پیشاپیش کاروان،
پرچمدار ایران را مشایعت میکردید؛ آیا حضور شما با این پوشش در رژه
کاروان ایران از قبل برنامهریزیشده بود؟
از زمانی که یادم میآیدهمیشــه چادر بر سر داشــتم و این پوشش را برای حجاب خودم
انتخاب کرده بودم .در همه اعزامها و مســابقات برونمرزی هم با چادر شرکت میکردم .در
شب رژه کاروان ایران در المپیک هم طبق معمول حاضر شدم و چادرم را بر سر کردم و به
سایر ورزشکاران و مربیان ملحق شدم تا در افتتاحیه المپیک شرکت کنم؛ درواقع این اتفاق
از پیش طراحیشــده نبود و نه کسی به من گفت با چادر در رژه شرکت کنم و نه کسی با
این نوع پوشش مخالفت کرد.
بعد از افتتاحیه المپیک در زمان حضورتان در دهکده بازیها و ســالن
مسابقات تیراندازی آیا با عکسالعمل خاصی از سوی ورزشکاران و مربیان
دیگر کشورها مواجه شدید؟ خاطرهای در این رابطه دارید که بگویید؟
به دلیل حضور مستمر در مسابقات بینالمللی تیراندازی ،ورزشکاران و مربیان این رشته من

را از قبل میشناختند و با پوشش من کام ً
ال آشنا بودند اما
این نوع پوشش موردتوجه ورزشکاران سایر رشتهها بود و
بهنوعی نگاه خاص آنها را در پی داشت و کنجکاویشان
را برانگیخته بود؛ البته عکسالعمل بدی نشان نمیدادند
و بیشتر قصد داشتند اطالعاتی در مورد آن داشته باشند
که من هم برای آنها توضیح میدادم که این پوشــش
مربوط به دین ما میشود .یک روز یکی از ورزشکاران
زن خارجــی وقتی من را در کنار یکی از بچههای تیم
دید که با مانتو در کنارم ایســتاده ،پرسید آیا تفاوت
این پوشــش به خاطر تفاوت در نوع دین شما است
که من برای او توضیح دادم ما در کشورمان بر اساس
تعاریف دین چند نوع پوشــشداریم و آزاد هستیم
هرکــدام را میخواهیم انتخــاب کنیم؛ اما بهترین
خاطره من مربوط به زمانی میشــود که به همراه
یکی از بچههای تیم برای فیزیوتراپی به درمانگاه
دهکده بازیها مراجعه کردیم .یک خانم برزیلی
که در آنجا مســئولیت داشت با دیدن پوشش ما
متوجه خاص بودنمان شد و یک اتاق مجزا برای
ما تدارک دید تا به اعتقادات ما لطمه نخورد .در
پایان هم ایــن خانم به ما گفت خانمهای ایرانی
زیبا هستند و با این نوع پوشش زیباتر میشوند.
شما در طول سالها فعالیتتان در
رشــته تیراندازی ورزشکاران و
مربیان زیادی را از کشورهای غیر اسالمی و
بدون حجاب دیدهاید؛ هیچوقت این فکر به
ذهنتان نرسیده است که حجاب برای شما
محدودیت ایجاد کرده و اگر پوشش دیگری
داشتید در کارتان موفقتر بودید؟
مطمئنــاً موفقیت هر فــرد در گرو تالش و اراده
خودش است نه پوششــی که بر تن دارد .من از
بچگی این پوشش را انتخاب کردم و با چادر همه
پلههای پیشــرفت را پشت سر گذاشتم؛ بنابراین
حجاب هیچ محدودیتی برای من نداشــته است.
اما گاهی مثل هر انســان دیگری در مقام قیاس برمیآیم و از خودم میپرســم امکان دارد
روزی پوششــی را که آنها دارند انتخاب کنم که پاســخم به این سؤال همیشه منفی بوده
است .حتی در قیاس بین مانتو و چادر هم همیشه چادر را انتخاب میکنم .من به این نوع
پوشش اعتقاددارم و هیچگاه برای من محدودیتی ایجاد نکرده است.

ارزیابی شما از عملکرد مهلقا جامبزرگ تیرانداز همدانی کاروان اعزامی
ایران به المپیک ریو چیست؟
به نظر من جامبزرگ توانایی کسب مدال در المپیک را داشت .او تا 9تیر آخر عالی کارکرده
بود ،اما شــرایط جوی ناگهــان تغییر کرد و وزش باد بر روی تیرهــای آخرش تأثیر منفی
گذاشت و ورزشــکارانی که زودتر تیرهای خود را شلیک کرده بودند نتایج بهتری از ایشان

کرده؟
من مدت  10ســال در همدان بهعنوان مربی فعالیت کــردم و از تمام ظرفیتهای موجود
تیراندازی در همدان اطالع دارم .همدان ازلحاظ اســتعداد در رشــته تیراندازی فوقالعاده
اســت ،ضمن آنکه ازنظر امکانات هم نسبت به اســتانهای همجوار شرایط بهتری دارد؛ با
اینحال در این ســالها از نظر امکانات و تجهیزات پیشرفت زیادی نکرده است .درحالیکه
من پنج ســال اســت که فعالیت خــودم را در تهران پیگیری میکنــم ،وقتی از بچههای
تیم همدان در مورد امکانات موجود ســؤال میپرســم ،میبینم بچههــا از همان امکاناتی
استفاده میکنند که سالها قبل ما استفاده میکردیم .مدتی هم تیراندازی همدان به دالیل
مختلفی با افت مواجه شــد ،اما با اســتعدادیابیهایی که مجددا ً صورت گرفت تیم همدان
در حال رســیدن بهروزهای خوب خود است .وقتی در لیگ گذشته دیدم که همدان با تیم
خوبی در مسابقات شــرکت کرده خیلی خوشحال شدم البته تیراندازی یکرشته مصرفی
اســت و تیر ،فشنگ و سیبلی که اســتفاده میشود دیگر قابلاســتفاده و بازیافت نیست؛
بنابرایــن نیاز به هزینه زیادی دارد .حتی تیم ملی تیراندازی هم با مشــکالت زیادی ازنظر
امکانات دســتوپنجه نرم میکند؛ با اینحال اگر میخواهیم تیراندازی همدان پیشــرفت
کند باید مسئوالن هزینه و امکانات بیشتر و پیشرفتهتری را برای ورزشکاران تأمین کنند.
و سخن پایانی شما؛
از فدراسیون تیراندازی ،هیئت استان همدان و اداره کل ورزش و جوانان که باوجود
مشکالت فراوان مالی از من در این مسیر حمایت کردند و همچنین
از اصحاب رســانه و خبرنگاران ورزشــی استان همدان که
همیشه پیگیر وضعیت ورزشکاران و مربیان همدانی
هستند تشکر میکنم و امیدوارم ورزشکاران
و مربیان همدانی همواره در مسابقات
مختلف ملی و بینالمللی برای
اســتان و ایــران عزیز
افتخـــــارآفرینی
کنند.

شماره  9مهر 1395

بهعنــوان مربی تیم تیرانــدازی بانوان ایران در المپیــک ریو از نتایج
ورزشــکاران بانوی ایرانی در این مســابقات رضایت داشتید؟ آیا بانوان
تیرانداز ایران انتظاری را که از آنها میرفت برآورده کردند؟
المپیــک ریو دومین المپیکی بود که بانوان ایران در رشــته تیراندازی در آن شــرکت
میکردند .در این دوره نســبت به دوره قبل هم توانســتیم ســهمیه بیشتری بگیریم و
هم رکوردهای بهتری ثبت کنیم که نشــان از حرکت روبه رشد تیراندازی ایران داشت.
در بخش تپانچه که مســئولیت مســتقیم آن بهعنوان ســرمربی بر عهده من بود نتیجه
ورزشــکار ما ازنظر جایگاه  7رتبه و ازنظر امتیاز  5امتیاز نســبت به المپیک گذشــته
پیشــرفت داشــت .ضمن آنکه چند ماه قبل نیز فدراســیون تیرانــدازی ایران از طرف
فدراســیون جهانی تیراندازی بهعنوان فدراســیون برتر ســال برگزیده شد که این هم
دلیلی بر ادعای پیشرفت تیراندازی در کشور است.

وضعیــت تیراندازی همدان را چطــور ارزیابی میکنیــد؟ با توجه به
ظرفیتهای موجود حرکت تیراندازی همدان روبهجلو بوده است یا نزول

No 9 September-October 2016

در پیــام تقدیر مقام معظم رهبری از اعضــای کاروان ایران در المپیک
بهصورت مســتقیم به شما اشارهشده است و ایشان شما را بانویی شجاع
خواندند که با حجاب کامل در پیشانی کاروان ایران میدرخشید؛ با دیدن این پیام
چه حسی به شما دست داد؟
وقتی شــخص اول مملکت در پیام خود یک نفر را مورد لطف و عنایت قرار دهند مطمئناً
حســی جز شعف و خوشــحالی در آدم ایجاد نخواهد شد؛ بهویژه آنکه بهعنوان فردی مقید
و متعهد به والیت عالقه وافری به ایشــان دارم .وقتی این پیام را خواندم در پوســت خودم
نمیگنجیدم و مطمئن شــدم راهی را که انتخاب کردم درســت است و دلگرمتر شدم .در
پاســخ به پیام مقام معظم رهبری هم نامهای نوشــتم و از الطاف پدرانه ایشــان تشــکر و
قدردانی کردم.

گرفتند .شــرایط جوی در این رشــته خیلی
تأثیرگذار است و ازآنجاکه در داخل کشور فشنگ برای تمرین نداشتیم و در اردوی هانوفر
هم خانم جامبزرگ چنین آب و هوایی را تجربه نکرده بود در  9تیر پایانی در آن شــرایط
آب و هوایی از رقبای خود جا ماند.
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سماوات ،پیشکسوت کشتی استان:

فردی گوش شکسته نامزد انتخابات هیئت کشتی شود و به دنبال جیب خود نباشند
المپیک  2016ریو هم به پایان رسید ،اما عملکرد ملیپوشان کشتی زیاد موردپسند عالقهمندان به این رشته محبوب نبود .ورزش اول کشور نمایش نهچندان مطلوبی در این رقابتها داشت .کشتی
گیران وزنهای  86و  97کیلوگرم در حد و اندازههای خود ظاهر نشــدند .شــاید حضور میثم مصطفیجوکار ،کشــتیگیر ارزنده استان همدان میتوانست گره کور یکی از این دو وزن را باز کند .جوکار
که از آمادگی نسبی خوبی برخوردار بود در انتخابی نتوانست از سد کریمی بگذرد اما شاید میتوانست در یک وزن باالتر مهره خوبی برای کشورمان در المپیک باشد .هرچند یک وزن باالتر ،آنهم در
آوردگاه المپیک کمی دشوار باشد ،اما از دید برخی از کارشناسان میتوانست عملکرد بهتری نسبت به پلنگ نا آماده جویبار داشته باشد .میثم مصطفیجوکار که تکستاره کشتی استان است هنوز هم
باانگیزه قصد دارد یکی دو سال دیگر کشتی بگیرد .با پایان کشتی جوکار ،شاید آسمان کشتی استان بیفروغ شود" .حال کشتی استان بههیچعنوان خوب نیست" این را فرامرز سماوات پیشکسوت
کشــتی اســتان میگوید .عدم آیندهنگری و پرورش مســتعدان در ردههای پایه ،کمی کارشناسان را نگران آینده کشتی استان کرده است .استانی که سه دوره پیاپی در المپیک کشتیگیر داشت و دو
مدال به دست آورد و بهنوعی صاحب کشتی بود ،حاال جزء استانهای درجهدو کشور در این رشته محسوب میشود .دلسوزان کشتی استان نگران آینده این رشته محبوب هستند .درحالیکه چند ماه
دیگر انتخابات هیئت کشتی استان برگزار میشود ،برخی مدیریت هیئت کشتی را عامل این ناکامی میدانند .برخی دیگر عدم داشتن مربیان با دانش روز و همچنین عدم تأمین منابع مالی و اسپانسر
را مقصر میدانند .اما دلیل اصلی عدم موفقیت کشتی استان در چند سال اخیر چیست؟ به سراغ فرامرز سماوات از پیشکسوتان کشتی استان رفتیم و از ایشان این سؤالها را پرسیدیم:

اکباتان :خودتان را بیشتر معرفی بفرمایید.

فرامرز ســماوات ،متولد سال  1338در شهرستان نهاوند
هستم و در خانوادهای ورزشدوست به دنیا آمدم .دو برادر
دارم که در جوانی کشتیگیر بودند .از سال  53کشتی را
آغاز کــردم و چندین مقام در ردههای نوجوانان ،جوانان،
بزرگساالن و پیشکســوتان به دست آوردم .از سال 63
هم در کســوت مربیگری فعالیت دارم .در حال حاضر هم
کارمند اداره ورزش و جوانان نهاوند هستم.

اکباتان :وضعیت کشتی استان در زمان شما
چطور بود؟

قبل از انقالب همدان در کشتی حرفی برای گفتن نداشت.
هرچند درگذشــته پهلوانان نامی در همــدان بودند اما
کشتی استان در آن زمان زنگ تفریح دیگر استانها بود.
اما در دهه شــصت کشتی استان رفتهرفته قوت گرفت و
در رده پایه چندین مقام کشوری و حتی آسیایی به دست
آورد .همین شروعی بود تا همدان خود را بهعنوان قطب
کشتی کشور معرفی کند.

اکباتان :مهمترین عناوین آن زمان را به یاد
دارید؟

ســال  65آقای مجتبی خدارحمی
بعد از قهرمانی در مســابقات
مشهد ،در مسابقات آسیایی
هم مدال نقره جوانان آسیا
را کســب کرد .سال  68در
مســابقات قهرمانی کشور،
مقام چهارم را کسب کردیم
و در سال  69هم در مسابقات
قهر ما نــی

کشــور ،در حضور تیمهایی چون تهران و مازندران ،تیم
استان همدان با هشت مدال قهرمان کشور شد .قهرمانی
تیم ما باعث شد تا فدراسیون کشــتی بنده را بهعنوان
مربی نمونه ســال انتخاب کند .پسازآن بهعنوان مربی
تیم ملی انتخاب شدم و در تورنمنتهای مختلف جهانی
حضور داشتم و افتخار دارم که شاگردانی چون امیر خادم،
رسول خادم و غالمرضا محمدی داشتم.

اکباتان :چه کســانی آن سال برای همدان
کشتی میگرفتند؟

مهرداد سعدی نژاد ،سعید کولیوند ،علیمحمد مالمیر ،امیر
عفراتی ،حمید و علی مومیوند از جمله نفراتی هستند که به
یاد دارم در آن مسابقات شرکت کردند .قهرمانی تیم ما باعث
شد مربیان مازندران و تهران از تیم ما برنامه تمرینی بگیرند.

اکباتان :عامل موفقیتهای آن دوره کشتی
چه بود؟

در شهرهای همدان ،مالیر ،نهاوند و دیگر شهرهای استان
مربیانی کار میکردند که به دنبال پول و کارهای تبلیغاتی
نبودند .مربیانی چون داریوش میرابیان ،سعید گودرزی،
نظری ،تورج ظفــری و بنده بیش از  10ملیپوش
را معرفی کردیم .درحالیکه ما در دهه  70و
اوایل دهه  80بین سه تیم برتر کشور
بودیم ،حاال در بین  10تیم کشور
هم نیستیم .کشتی ما بهجایی
رســیده بود که همین تیم
نهاوند ،یکــی یکی ،تیمهای
بابل ،آمل ،رامســر ،جویبار،
فریدونکنار و تمام شهرهای
مازندران را میبرد به شکلی
که از ما امضا میگرفتند.
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اکباتان :فکر میکنید
چرا کشتی استان همانند
سابق موفق نیست؟

متأســفانه از وقتی پول وارد
کشتی شــد ،کشتی ما
خراب شــد و امروز
کار نمایشی شده

است .عدم موفقیت کنونی کشــتی ما به این دلیل است
کــه قهرمانان ملی ما که در دنیا مقام آوردند متأســفانه
شعار میدهند .جوانانی که هفت هشت سالی است مربی
شدهاند فقط به دنبال کسب درآمد از این رشته هستند.
اگر میخواهیم در کشتی موفق باشیم باید با عشق شاگرد
تربیت کنیم .همه قهرمانان ما مربیگری میکنند اما کدام
قهرمان را پرورش دادهاند؟ صادق گودرزی که در تیم لیگ
برتری مربیگری میکند کدام قهرمــان را پرورش داده
است؟ زمان ما کشتی را هیئت نساخت بلکه مربیان عاشق
ساختند؛ مربیانی که تا  4صبح در سالن کشتی بودند.

اکباتان :چه راهکاری برای بازگشــت کشتی
استان به دوران طالیی خود دارید؟

ما باید همدل باشیم اگر کشتی نهاوند ضعیف شود به دنبال
آن مالیر و همدان ضعیف میشود و برعکس .ما باهم رقابت
داریم اگر رقابت نداشته باشیم کشتی روزبهروز افت میکند.
همچنین ما باید مربیان سازنده داشته باشیم .عالوه بر اینکه
باید از دانش روز کشتی اســتفاده کنیم؛ باید از تجربیات
پیشکسوتان و مربیان سازنده نیز استفاده کرد.

اکباتان :چطور مربیان جــوان ما میتوانند
همچون مربیان قدیمی قهرمانپرور باشند؟

در آن زمان وقتی من از وقت و جیب و تفریح و زندگیام
برای شــاگردم میگذاشتم ،شــاگردم در وسط تشک از
جانش برای من مایه میگذاشــت .امــروز وقتی مربی ما
چشــم به پول و جیب شاگرد دارد ،کار بهصورت نمایشی
شده و عاشــقانه نیست نتیجه این میشود .مربی فن بلد
است اما کارش عاشقانه نیست .به نظر من مدرک و مدال
مهم نیست ما باید مربیانی بیاوریم که با عشق کار کنند.
به نظر من افرادی که نتیجه نمیگیرند باید از کشتی کنار
بروند و نباید فضا را اشغال کنند؛ کنار بروند تا یک جوان
که عاشق کشتی است روی کار بیاید.

اکباتان :نظر شما در رابطه با انتخابات هیئت
کشتی چیست؟

زمانی یزدانی خرم رئیس فدراســیون کشتی شد ،ایشان
پول میآورد اما چون تخصص نداشت در آن زمان کشتی
موفق نبود .افرادی نامزد انتخابات کشــتی شوند که در
کشتی خونجگر خوردهاند ،کشتیگیر باشند ،تحصیالت
مدیریتی داشته باشند و اسپانسر برای کشتی جذب کنند

و به دنبال جیب خودشان نباشند .کشتی ما تعطیلشده
است .شاید فدراسیون دوست داشــته باشد که همدان
دیگر رقیب تهران و مازندران نباشــد درحالیکه زمانی
حرفی برای گفتن در کشتی داشتیم.

اکباتان :نظر شــما در خصوص اعزام کشتی
گیران استان به تورنمنت اسپانیا چیست؟

کار بسیار اشتباهی بود .وقتی نفر سوم مسابقات قهرمانی
استان را به تورنمنت جهانی میفرستید ازنظر روانشناسی
آن کشتیگیر دیگر برای شرکت در یک تورنمنت خارجی
زحمت نمیکشد .متأسفانه به آن کشتیگیران مزد بدون
زحمت دادهاند .آن مربی که پول میدهد و به اسپانیا اعزام
میشود ،دیگر نمیتواند ســازنده باشد .وقتی من اولین
بار به تورنمنت بینالمللی اعزام شــدم  10سال خونجگر
خورده بودم و  10ملیپوش داشتم .همین است که نتیجه
این اعزامها باعث شد آن دو سه ستارهای که داشتیم هم
از بین برود .حرف من این اســت که کشتیگیر را اینطور
بدون زحمت خارج نبرید تا نابود شود.

اکباتان :آینده کشــتی اســتان را چگونه
میبینید؟

ما اگر پنج ســال اصولی کارکنیم به ســطح اول کشتی
کشور برمیگردیم .باید دلها را یکی کنیم .رؤسای هیئت
شهرستانها باید به دنبال موفقیت کشتی باشند نهکارهای
تبلیغاتی .به نظر من مدیرکل ورزش و جوانان که از جنس
کشتی هست و سالها کشتیگیر بودند باید شخص ًا پاشنه
کفش را بکشند و شهرســتان به شهرستان برای کشتی
وقت بگذارند و کشتی را از این وضعیت نجات دهند.

اکباتان :وضعیت کشتی نهاوند چگونه است؟

متأسفانه مشکل کشــتی نهاوند این است که قهرمانان
ارزنده این شهرستان در کنار کشتی نیستند.

اکباتان :صحبتهای پایانی شما

تشکر میکنم از مجموعه نشریه اکباتان ،بسیار خوشحالم
که نشریهای ورزشی با این سبک و سیاق در استان چاپ
میشود و امیدوارم نوشتههای شــما و قلم شما تأثیر به
سزایی در رشــد و حرکت کشــتی جدید استان باشد.
تشــکر میکنم از مدیــرکل ورزش و جوانان و همچنین
آقای علیمرادیان که برای کشتی استان زحمت میکشند.
امیدوارم اهالی کشتی همانند قبل باهم همدل باشند.

وقتی کشتی استان
تعطیل میشود

معصومه علیزاده

اکباتان به بهانه برگزاری کنسرت گویش همدانی بررسی میکند

مباداگویشهمدانیبهدیارفراموشیرهسپارشود

عزیمت هنرمندان و خالی شدن
پشتوانه هنر موسیقی این دیار

او میگوید در این راه زحمات زیادی را متحمل شده و
شخص ٌا بهاتفاق خانواده و دوستانش در این گروه کارها
را پیگیری کرده است.

همــواره در زمــان دعوت به برنامههای صداوســیما
موضوع تکراریشــدن ترانهها و آهنگهای همدانی و
درخواست ســاخت کارهای جدید برای عالقهمندان
گویش همدانی مطرح میشــد تا اینکه در سال 92
کار "یادش بخیر قدیمها" توسط سیاوش شیرانیان با
شعری از زندهیاد محمودیوثاق ساخته شد و پس بعد
ازآن کوچهباغ خاطرات بازخوانی شد.
وی با اشاره به اینکه گرایش مردم به صحبتکردن با
زبان معیار و کتابی افزایشیافته ،افزود :باوجود همه این
موارد ،درخواست اجراهای زنده برای ادارههای دولتی

مجید اســامنیا به همراه من تنها افرادی هستیم که
وارد عرصه موسیقی محلی همدان شدیم.
وی مطالبه مردم را ضبط کارهای بیشــتر به گویش
همدانــی عنوان کرد و به ســال  74کــه اولین کار
کوچهبــاغ خاطرات را خوانندگی کــرد ،گریزی زد و
ابیات آن را زمزمه کرد.
مثد شوپره دلم برای قدیم پر میزنه
کولوم وا بکنید یکی داره در میزنه
آ سر دیوار کله باغای شهر همدان
گل سرخ ایسپا کنان به کوچه باغ سر میزنه
بیا دوباره یاد آ قدیما کنیم
غم دنیا ِر آ سرمان وا کنیم
مردمای قدیم عجب صفایی داشتن
مهر و وفا بود هر جا که پا نیذاشتن
یکی بود وا هم حرف دل و زبان ًا
حرمت پیر داشتن همه جوانا
بیا دواره یاد آ قدیما کنیم
غم دنیا ِر آ سرمان وا کنید
وی ادامــه داد :تاکنون حــدود  8کار به گویش
همدانــی ضبــط کردهام و همیشــه بــه مطالعه
شــعرهای همدانی عالقهمندم و در زمان خواندن
«کوچههــای آشــنا مردمــای باصفا» همیشــه
احساساتی میشوم.

شــاهین ترکمان میگوید :یکی از مشــکالت اهالی
موســیقی همدان نداشــتن محلی مســتقل (خانه
موسیقی) با داشتن تمام ظرفیتهای موردنیاز است.
بها ندادن به کار اهالی موسیقی همدان باعث شده تا
گروهی از هنرمندان همدان به تهران عزیمت کنند و
همین موضوع باعث خالی شدن پشتوانه هنر موسیقی
همدان میشــود برای مثال آقایان مظفری ،عقیقی،
جواهــری ،گوهری و  ...هماکنــون در تهران فعالیت
میکنند.

وی عنوان کرد که هدف از برگزاری کنسرت این است
که مردم یادشان نرود چه گویشی داشتند و این گویش
را برای نسلهای آینده زنده نگهدارند تا آنان بدانند که
مرمان قدیم در صحبتهایشان از چه کلماتی استفاده
میکردند.

جذب مخاطبان با تولیدات بهتر

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص گرایش جوانان به
موســیقی پاپ و استقبال کمتر از موسیقی با گویش
همدانی؛ مشــکل اصلی را بها ندادن و سرمایهگذاری
نکردن در موسیقی گویش همدانی میداند و میگوید:
هر کاری عالقهمندان خاص خود را دارد ،جوانان امروز
بیشتر به هیجان و موسیقی پاپ گرایش دارند و افراد
قدیمیتر به کارهای محلی و سنتی عالقهمند هستند
اما اگر کارهای بهتری با بهرهگیری از صداهای بهتر و
شاعران و آهنگسازان توانمند ضبط شود مردم بیشتر
به گویش همدانی جذب میشوند.

بها ندادن و سرمایهگذاری نکردن
در موسیقی گویش همدانی

وی مشــکل اصلی را بها نــدادن و ســرمایهگذاری
نکردن در موســیقی گویش همدانی دانست و گفت:
مســافرانی که به همدان میآیند بــرای دریافت لوح
فشرده آهنگهای همدانی مشکلدارند زیرا آلبومی از
آهنگهــای با گویش همدانی در بازار همدان موجود
نیست که اگر باشد خریداران زیادی دارد .این کمبود
باعث شده که من بهصورت شخصی لوح فشردهای از
آهنگهایم را به عالقهمندان موســیقی همدان ارائه
دهم تا با آن آهنگها یاد خاطرههای گذشــته کنند
درحالیکه باید مجموعهای از سرودهای محلی همدان
گردآوری ،ضبط و عرضــه و گویش همدانی ماندگار
شود.
وی با بیان اینکه ســه ماه قبل پیشنهاد برگزاری این
کنســرت با وی مطرحشده ،با اشاره به اینکه کنسرت
گویش همدانی دربرگیرنده هفت کار جدید شــامل
چهار کار سنتی و سه کار محلی جدید ازجمله «خانه
یار»« ،دار و ندار» و «مهر همدان» بود برایمان شــعر
«مهر همدان» را زمزمه کرد که پایانبخش این گفتگو
بود.

در مناســبتهای مختلف نشــاندهنده عالقهمندی
مردم به شــنیدن آهنگهایی با گویش همدانی است
و پاســخگویی به این درخواســتها نیاز به حمایت
صداوسیما و دیگر ارگانهای مرتبط دارد.

تأسف از تمسخر فرهنگ و هویت

وی با ابراز تأســف از تمسخر واژههای همدانی توسط
برخی افراد ناآگاه از پیشــینه این گویش ،اظهار کرد:
ما باید به گویش همدانی که زبان پهلوی قدیم است،
افتخار کنیم و برای حفظ این کلمات تالش کنیم.
حســینی در پاســخ به ســؤالی در خصــوص تعداد
خوانندگانی کــه به گویش همدانــی میخوانند؛ به
تجربههای ناموفــق برخی خوانندگان غیرهمدانی در
این حوزه اشــاره کرد و گفــت :خوانندگی با گویش
همدانی ،نیاز به تسلط به زبان همدانی دارد و از عهده
هر فردی برنمیآید .در حــال حاضر رضا جعفرپور و

رضایتمندی نســبی اهالی موسیقی همدان ،شاعران،
ادیبان و هنرمندان همدانی که به این کنسرت دعوت
داشتند همه حاکی از ارجنهادن به تالشهای این گروه
بود.
در حاشیه برگزاری کنســرت با تعدادی از مخاطبان
ازجملــه "علــی نائینی" مترجم و فعــال فرهنگی و
"نوین خوشــنوا" خواننده و مــدرس آواز در همدان
گفتگو کردیم که به مسائلی همچون اهمیت تبلیغات
رســانهای در معرفی کنســرت با گویــش همدانی،
کملطفی مردم همدان به اهالی موســیقی این دیار و
رغبت بیشتر آنان به خوانندگان خارج استان ،مشکالت
صدابرداری بهعنوان مانعی برای رسیدن جان کالم به
گوش شــنونده ،اهمیت برگزاری کنســرتهایی در
تهران و سایر شــهرها و افزایش مخاطبان اشاره شد.
در پایان امیــد میرود بیشازپیش برای حفظ زبان و
گویشــمان که سند و هویت ماست کوشا باشیم قبل
از اینکه خشت خشت این بنای باستانی را گذر زمان
به ویرانی بکشاند.
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ای شهرم ای شهر خوب و مهربانم
مثد زندگی مهر تو نشته به جانم

یکی میخوانه به گوش دلم همیشه
هیچ کوجا برام خاک همدان نیمیشه
خدا میدانه قد یی دنیا میخوامت
عاشق تونم اره به خدا میخوامت
هرجا که باشم دلم داره هواته
هیچ جا ندیدم یی نوجه ای آ صفاته
چه خوبه الوند وا زمستان و باهارش
وا برف و باران وا چشمهها الله زارش
گله گله جات گل میکارم شهرم
سوسن و سمبل میکارم شهرم
همه میدانن همدان و همدانی
شهر خوبم برام تو مثد جانی
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اهمیت هزینه کردن همدانیها
برای هنر موسیقی

بــه عقیده ترکمان ،معضل بیکاری از دیگر مســائلی
اســت که هنرمندان همدان بــا آن مواجهاند که جا
دارد اســتاندار برای جذب نیروهای هنری در ارگانها
و ادارههای مختلف دستور الزم را صادر کند .از طرفی
مردم خوب همــدان نیز باید از فرزندان خود حمایت
کننــد؛ هزینه کــردن برای هنر هزینه کــردن برای
سالمتی روحی و روانی جامعه است.
سیداحمد حسینی خواننده همدانی که از کودکی به
خواندن آواز و حفظ کردن تصنیفهای سنتی قدیمی
عالقه داشت از سال  1373توسط بهرام ترکمان شاعر
و ترانهســرا به صداوسیمای مرکز همدان معرفی شد
تا امروزه این دو نفــر بهعنوان پایهگذاران آهنگهای
محلی همدانی مطرح شوند.
اولیــن کاری که اجرا کرد "کوچهبــاغ خاطرات" بود.
پسازآن تعداد محدودی کار ازجمله "یادگار همدان"
و "قالیباف" را برای صداوســیمای مرکز همدان اجرا
کرد که سالهای سال از صداوسیما پخش میشد.
حسینی در گفتگو با خبرنگار اکباتان دلیل این وقفه
را مشــکل کمبود بودجه صداوسیمای مرکز همدان
برای ســاخت آهنگهای همدانی عنوان کرد و گفت:
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موسیقی

اگرچــه دگرگونیهای تمدن امــروزی با گویشهای
محلی سر ِســتیز دارد اما حقیقت این است که ترنم
الالیی مادر آنچنان با تاروپود وجودمان گرهخورده که
در هنگامه بروز مشــکالت و در اوج شادی ،هر انسانی
به زبان مادری و گویش اولیه خود برمیگردد .گویش
همدانی نیز از این قاعده مستثنی نیست یعنی یورش
بیرحمانه رسانههای مختلف ،مهاجرت ،افزایش افراد
باســواد و ارتباط بیشتر آنان با زبان معیار و ...هر یک
ضربهای است کاری بر پیکر این گویش.
هر یک از ما باید واژه واژه گویش گذشــته خویش را
ثبت و ضبط کنیم تا جانشــینان خلفی باشیم برای
نیاکان ادبدوست ایرانزمین .شاعران باید به گویش
همدانی بسرایند و خوانندگان این نوا را مردم برسانند
تا این کلمات که همانا هویت و تاریخ ماست در قالب
موسیقی گویشی و ســنتی در ذهنها ثبت شود که
اگر از این برهــه از زمان غافل بمانیم دیری نمیپاید
که گویشهای محلی ما به دیار فراموشــی رهســپار
میشوند.
شاهین ترکمان ،فرزند شاعر و ترانهسرای نامی استان،
بهرام ترکمان ،با توجه بــه موروثی بودن هنر در این
خانواده با گرایش به رشــته موسیقی در کنار برادرش
سروش ترکمان در زمینههای مختلف موسیقی اصیل
ایرانی طبعآزمایی کرد .پدرش برای شــهر همدان و
گویش مردم همدان که همانــا بازمانده زبان نیاکان
ما زبان پهلوی است ،اهمیت بسیاری قائل است و در
زمینه گویــش همدانی نیز آثاری ازجمله «قالیباف»،
«یادگار همــدان» و «کوچهباغ خاطرات» و ...را پدید
آورده اســت .همه این عوامل باعث شــد تا کنسرت
موســیقی همنوازان رها به گویش همدانی در پوشه
کاری او قرار گیرد چراکه عقیده دارد که برای رشــد
و اعتالی این میراث فرهنگی همگان باید گام بردارند.
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آموزش شهروندی

رویکردهای نــو و خالقانه در مباحث
آموزشهای شــهروندی شــهرداری
همــدان بــا اســتفاده از هنــر اجرا
و نمایشهــای خیابانــی و اجــرای
برنامههــای متنــوع در حوزههــای
مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی و
گردشگری در مناسبتهای خاص در
دستور کار قرار دارد تا بیشازپیش
برای تقویت روحیه نشــاط ،شادابی
و ســامت شــهروندان ،آشــنایی و
آگاهسازی آنان با مفاهیم شهروندی
تالش شود.
آموزش شــهروندی ســرمایهگذاری
بــرای آینــده موردنظــر کشــور در
تمــام ابعــاد اســت بنابرایــن ارائه
آموزشهــای با طرحهــای خالق و نو،
میتواند اثرگذارتر باشد.

محمد قدیمی

معاون اجتماعی ،فرهنگی
و گردشگری شهرداری
همدان

رویکردی نو و خالقانه در آموزشهای شهروندی شهرداری همدان
معاون اجتماعی ،فرهنگی و گردشــگری شــهرداری همدان
آموزش شــهروندی را عامل مهمی در نهادینه شــدن حقوق
شــهروندی دانســت و تأکید کرد :آموزش شــهروندی منجر
به تحکیم و تقویت نظام ارزشــی مهارتهای شهروندی برای
استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان میشود.
محمــد قدیمی آمــوزش شــهروندی را ضامن بقــا و تداوم
حیــات اجتماعی و میزان توســعه همهجانبه جوامع صنعتی
و روبهپیشــرفت عنوان کرد و در خصوص پیامهای آموزشــی
این طرح اظهار کرد :آموزش مفاهیم شــهروندی در راســتای
ارتقای اصول اخالق شهروندی در زمینه ایجاد ،توسعه ،حفظ
و نگهداری از محیطزیســت ،کاهش ترافیک و سبک زندگی
ایرانی -اسالمی است.
وی گفت :اجرای تئاترهای خیابانی در پارکهای سطح شهر،
اماکن عمومــی و فرهنگی برای شــهروندان همدانی از اوایل
شهریورماه آغازشده و تا آخر تابستان نیز ادامه دارد.
قدیمی با بیان اینکه هدف از اجرای این برنامه آشــنایی بهتر
مردم با مفاهیم فرهنگ شهروندی ،تقویت حس تعلقخاطر به
شهر و شــهروندان ،تقویت حس مسئولیتپذیری و ترغیب و

تشــویق آنها در جهت کمک به مدیریت شهری است ،افزود:
با اجرای این برنامه هنرمندان با پوششی خاص و قابلتوجه به
میان مردم میروند و آموزشهایی را درباره رفتارها و هنجارهای
درست شهروندی در قالب تئاتر به آنها ارائه میدهند.
وی افزود :این برنامه با بازخورد بسیار خوب در بین مردم قابل
رؤیت است و استقبال خوب شــهروندان از اجرای این برنامه،
مــا را به اجرای اینچنین برنامههــا و تعامل بهتر با گروههای
هنری شهرستان ترغیب کرده است چراکه آموزش شهروندی
عامل مهمی در نهادینه شــدن حقوق و رفتارهای شهروندان
اســت .آموزش شــهروندی منجر به تحکیــم و تقویت نظام
ارزشی مهارتهای شهروندی برای استحکام و مشارکت پایدار
شهروندان میشود .این مؤلفه ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعی
و میزان توسعه همهجانبه و روبهپیشرفت است .نهادینه شدن
آموزش شــهروندی بهعنوان اساسیترین مؤلفههای اخالقی و
فرهنگی ،اعتمادبهنفس و رفتارهای مسئوالنه را ازنظر اجتماعی
و اخالقی به وجود میآورد؛ نقش دیگر این مؤلفه ارائه اطالعات
و آگاهــی در مورد مســائل عمومی جامعــه در ابعاد محلی،
شهری و ملی اســت .چنین آموزههایی واجد فضایل و اخالق

مدنی و جمعی اســت و جستجویی برای مساواتطلبی است.
درواقع آموزش شــهروندمداری در یک جامعه باعث این شده
کــه تمام اعضای جامعه از حس شــهروندی مثبتی بهصورت
ملی برخوردار باشــند و ضمن برخورداری از احترام ،از حقوق
مشخص اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بهرهمند شوند.
یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت
زندگــی جمعی و تقویت ســرمایه اجتماعی در زندگی کمک
شایانی میکند.
وی یادآور شــد که این اجراها در موضوعاتی از قبیل ســاعت
بیرون گذاشتن زباله ،حرکت بین خطوط طولی خیابان و معابر،
عدم توقف در راســتگرد ،جداســازی زباله ،حفظ و نگهداری
از فضای ســبز ،قرار ندادن ظروف داغ بر روی چمن ،خرید از
بازارچههای محلی ،نکشیدن قلیان و  ...انجام میشود.
این مقام مسئول در این راســتا تصریح کرد :ازآنجاکه قرار
اســت این نمایش در محالت مختلف شــهر برگزار شــود
بنابراین از عموم شــهروندان فهیم دیارمان دعوت میشود
تا با حضور خود ،ما را در اجرای هر چهبهتر و روبه رشد این
برنامهها یاری کنند.

نصب پیامهای آموزش شهروندی
بر روی اتوبوسهای شهری
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معاون اجتماعی ،فرهنگی و گردشــگری شهرداری همدان ،با
اشــاره به رویکرد ،تدابیر و سیاستگذاریهای شورای اسالمی
شــهر و شــهرداری همدان در خصوص توجه ویــژه به امور
اجتماعی و فرهنگــی بهویژه آموزشهای شــهروندی گفت:
آموزشهای شهروندی باعث ارتقای فرهنگ و درنتیجه جلب
مشارکت شــهروندان و کمک به مدیریت شــهری است که
درنهایت نگهداری و توسعه مطلوب شهر را در پی دارد.
وی افزود :بر اســاس نظر کارشناســان بخشهای اجتماعی و
فرهنگــی ،مباحث فرهنگی بههیچوجــه درکوتاهمدت جواب
نمیدهــد ،به همین جهت نگاه در ایــن بخش باید بهصورت
سرمایهگذاری بلندمدت باشد.
قدیمی از شــروع نصب پیامهای آموزش شهروندی از ابتدای
شــهریور ماه با مشارکت سازمان اتوبوسرانی خبر داد و اظهار
کرد :محتوای این پیامها بسیار دقیق ،مناسب با قشر مخاطب
و قابلفهم تنظیمشــده که باظرافت و کار کارشناسی صورت
پذیرفته است .حال به این دلیل که شاکله شخصیتی و فکری
انســانها در این مقاطع سنی پایین شکل میگیرد ،هرچقدر
پیامها و آموزشها و صفات مناسب بر انسانها منتقل شود ،در
وجود وی نهادینه میشود و بهعنوان یک رفتار در آینده تجلی
پیدا خواهد کرد ،دانشآموزان توسط مدیریت شهری مخاطب
خاص این برنامه قرارگرفتهاند.
وی گفت :بستر آموزش برای انتقال پیامهای شهروندی بسیار
مناسب است که شهرداری این زمینه را با برنامههای اجتماعی
و فرهنگی هدف گرفته است.
معاون اجتماعی ،فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان افزود:
در این طرح مطالبی همچون فرهنگ آپارتماننشینی ،نگهداری
از فضای ســبز و محیطزیســت ،کاهش تولید زباله ،مباحث
خدمات شــهری ،حفظ مبلمان شهری و زیباسازی محیط در
سطح شهر ارائه شد.

برنامههای متنوع در هفته همدان

چیدمــان  14هزار مهــره دومینو با معرفی
شــهر همدان و نخســتین دوره مسابقات برج
هیجان در همدان

قدیمی با اشاره به برنامههای متنوع معاونت اجتماعی ،فرهنگی
و گردشگری شهرداری همدان به مناسبت روز و هفته همدان
اظهار کرد :به همت معاونت اجتماعی ،فرهنگی و گردشــگری
شهرداری همدان و خانه ریاضیات استاد غیور مرحله نیمهنهایی
و نهایی مســابقات برج هیجان و همچنین چینش دومینوی
 14هزار مهرهای در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان
برگزار شد.
وی افزود :در این مسابقات که کامران گردان رئیس کمیسیون
خدمات شــهری ،حملونقل و ترافیک و محیطزیست شورای
اســامی شــهر همدان و همچنین امیرحســین اسکندریان
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان نیز حضور
داشتند ،راهیافتگان به مرحله نیمهنهایی مسابقات برج هیجان با
یکدیگر به رقابت پرداختند.
معاون اجتماعی ،فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان با بیان

اینکه در این مراسم از کوچکترین و بزرگترین شرکتکننده
در رقابتها نیز بهرســم یادبود تجلیل شــد ،یادآور شــد که
دومینوی هزار مهرهای با محوریت همدان و معرفی جاذبههای
آنکه چیدمان آن نیز بهوســیله یکی از فعاالن خانه ریاضیات
استاد غیور طراحیشده بود در حضور حاضران در این مراسم و
با اشتیاق آنان اجرا شد.
وی همچنین در خصوص خانه ریاضیات استاد غیور بیان کرد:
این خانه در اسفندماه سال  1382باهدف توانمندسازی ،کشف
استعدادهای شــهروندان و شناسایی نخبگان ،همگانی کردن
ریاضیــات در بین خانوادهها بهویژه دانشآموزان ،شناســاندن
و معرفــی این علم تأســیس و راهاندازی شــد و برای ارتقای
مهارتهای علمی – تخصصی شــهروندان ،ارتقای آگاهیها و
افزایش هوش و خالقیت شــهروندان ،برنامههای متنوعی در
دست انجام دارد.
قدیمی اظهار کرد :در حــال حاضر خانه ریاضیات با برگزاری
مسابقاتی مانند جدول ســودوکو ،دومینو ،مسابقه بینالمللی
مکعب روبیک ،ســنجش هوش ریاضی از طریق ارسال پیامک
کــه برای اولین بار در کشــور صورت گرفته اســت در جذب
عالقهمندان بهخوبی عمل کرده است.
وی در خصوص ســایر دســتاوردهای علمی و افتخارات این
خانه نیز خاطرنشــان کرد :اعضای فعال در این مرکز تابهحال
رکوردهای فراوانی در سطح کشور ثبت کردهاند که از این جمله
میتوان به شکست رکورد خانوادگی دومینو با  14هزار مهره،
شکست رکورد هرم دومینو کشور به ابعاد  ،19×19کسب مقام
نخست کشور در مسابقات روبیک و کسب مقام نخست دومینو
کشور را نام برد.

رونمایــی از ســه جلدکتاب خانــه ریاضیات
استاد غیور شهرداری همدان

وی بابیان اینکه به مناســبت روز و هفته همدان از ســه جلد
کتاب به کوشش خانه ریاضیات استاد غیور شهرداری همدان
رونمایی شد ،اظهار کرد :در این مراسم که کامران گردان رئیس
کمیسیون خدمات شهری ،حملونقل و ترافیک و محیطزیست
شورای اسالمی شهر همدان و محمد قدیمی معاون اجتماعی،
فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان و همچنین امیرحسین
اســکندریان مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
همدان نیز حضور داشتند ،از این کتابها رونمایی شد.
قدیمی خاطرنشــان کرد که این کتابهــا در زمینه هوش و
خالقیت با عناوین "اوریگامیهای متحرک" ترجمه و تألیف
ســمیره باقری ،فاطمه نگهداری و ســیما صفاکیش؛ "دنیای
روبیک" گردآوری و تدوین سمیره باقری و فردین بهادری نژاد
و کتاب جادوی دومینو به نویسندگی علی صلواتی و به کوشش
خانه ریاضیات استاد غیور شهرداری چاپ شد.
وی مرحله نیمهنهایی و نهایی مسابقات برج هیجان و همچنین
چیدمان  14هزار مهره دومینو با معرفی شهر همدان را از دیگر
برنامههای انجامشده دانست که با استقبال خوبی مواجه شد.

افتتــاح دبیرخانه دائمــی هفته همدان در
فرهنگسرای تاریخ و تمدن

معاون اجتماعی ،فرهنگی و گردشــگری شهرداری همدان به
افتتاح دبیرخانه دائمی هفته همدان در فرهنگســرای تاریخ و
تمدن واقع در بلوار علویان اشــاره کرد و در این مراسم با اشاره
به اینکه وجود مشاهیر ،مفاخر و عالمان سبب شده تا همدان
با عنوان پایتخت تاریخ و تمدن مطرح شود ،گفت :با مروری به
تاریخ جهان میتوان دریافت که همدان جزو اولین شهرهایی
است که پا به عرصه شهریت گذارده و ازاینجهت همواره این
شهر بهعنوان پایتخت موردتوجه بوده است.
محمد قدیمی با بیان اینکه همدان عالوه بر عالمان و مفاخر و
مواهب طبیعی و خدادادی دارای سرمایههای انسانی بینظیری
اســت ،اظهار کرد :معاونت اجتماعی ،فرهنگی و گردشــگری
شهرداری همدان نیز همپای سایر دستگاههای متولی اقدام به
برگزاری برنامهها و جشــنهایی کرد که ازجمله آنها میتوان
به جشنهای مردمی برگزارشده در آرامگاه باباطاهر و پیادهراه
فرهنگی گردشگری گنجنامه اشاره کرد.
قدیمی افتتاح دبیرخانه رســمی هفته همدان را در راستای
برنامهریزی متولیان امــر بهمنظور برگزاری هرچه بهتر روز
همدان در ســالهای آتی عنوان کرد و افزود :تا شهریورماه
ســال آینده فرصت داریم تا با تعامل ســایر دســتگاههای
متولی ،برنامههــای جامعتری برای گرامیداشــت این روز
تدارک ببینیم.

وحید به خوش

 21شــهریور بــه نــام روز ســینما
نامگذاری شــده اســت که در این
روز اعضای ســینمای جوان همدان
دور یکدیگــر جمــع شــدند تا این
مناسبت را گرامی بدارند.
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به نام یکتای عدالتگستر

هفتههای فیلم و عکس فرصتی است برای در کنار هم بودن ،فیلم دیدن ،عکس دیدن ،گپ زدن،
دوستان جدید پیدا کردن و خالصه پاتوقی فرهنگی و برای همین است که نه جایزهای دارد و نه
امتیازی و تنها ،رصد تالش همشــهریهای هنرمند و آشنایی با آنهاست .بیست و یکم شهریور
مصادف با روز سینماست و چه زیباست که در این جشن ،گردهمایی فیلمسازان و عکاسان همانند
یک جشــن برگزار میشود و سینما با سینماگران و عکاســان نوپای خود آشنا میشود .قدردان
لحظاتمان باشیم و از کنار هم بودن لذت ببریم و تجربه بیاموزیم.
«فرید فرخنده کیش»

فصلی جدید برای سینمای همدان با تالش فیلمسازان و عکاسان

در این هفته فیلم و عکس که از  21تا  26شهریور ادامه داشت برنامههای مختلفی همچون نمایشگاه
عکس گروهی با موضوع مستند اجتماعی در نگارخانه نگاه نو ،اکران فیلمهای کوتاه دفتر سینمای
جوان همدان ،فیلمهای کوتاه برگزیده ایرانی و نمایش برترین انیمیشنهای جهان برگزار شد.
مراسم بزرگداشت روز ملی سینما روز  21شهریور در سینمای مجتمع فرهنگی سینمایی شهید
آوینی با حضور مســئوالن دستگاهها و نهادهای دولتی همچون رئیس و اعضای شورای اسالمی
شهر همدان ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیرکل حفاظت از محیطزیست ،معاون فرهنگی،
اجتماعی و گردشــگری شــهرداری همدان و معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد و با استقبال
هنرمندان و هنردوستان برگزار شد.
حبیباله حیدری در این مراســم گفت :چهارمین هفته فیلم و عکس همدان در ســال  95در
همنشینی با روز بزرگ سینما ،تالش صادقانه ،قلبی و شبانهروزی فیلمسازان و عکاسانی است که در
وجود هرکدام از آنها جواهری از هنر و تخصص نهان شده و زبان سینما زبان مشترک آنهاست.
امیدوارم امروز یکفصل جدید برای سینمای شهرمان باشد.

یادی از علی وزینی

فعاالن انجمن ســینمای جوانان همدان در پایان برنامه با
پخش کلیپ و رونمایی از عکس زندهیاد علی وزینی سردبیر
سایت سینمافا ،خبرنگار و فعال رسانهای در حوزه سینما ،یاد
او را گرامی داشــتند .پدر زندهیاد وزینی با چشمانی گریان
گفت :علی یک ظرفیت بود و من چه ظرفیتی را نشناختم؛
همه شما یک ظرفیت هستید و کاش پدر و مادرهای شما
بودند و حرفهای من را میشنیدند .افسوس من و مادر علی
این است که او را خوب درک نکردیم.
مصطفی وزینی گفت :هیچ نهاد دولتی و غیردولتی از علی یاد
نکرد و احوال ما را نپرسید .فقط شما بودید که عاشقانه در غم او سوختید.
پیشازاین مراسم هنرمندان فیلمســاز و عکاس انجمن سینمای جوانان استان همدان در محل
تاالر امام رضا(ع) مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی میزبان معاون سیاسی و امنیتی استاندار
همدان بودند.

توسعه فرهنگی و اقتصادی استان با بهرهگیری از ظرفیت سینما

رویکرد هنرمندان به محیطزیست فرهنگساز است

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان همدان گفت :محیطزیست بهشدت به تعامل با هنرمندان
نیازمند است زیرا رویکرد هنرمندان به محیطزیست فرهنگساز است.
روز چهارشنبه  24شهریور با عنوان روز سینما و سالمت با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و انجمن
سینمای جوانان همدان برگزار شد.
از مهمترین برنامههای این روز برگزاری تور عکاســی در محل استادیوم و مجتمع ورزشی مفتح
بود که با حضور عکاسان و سرپرستی حمیدرضا لطفیان هنرمند و پیشکسوت عکاسی همراه بود.
در این روز همچنین برنامههای اکران تولیدات برگزیده فیلمسازان انجمن سینمای جوانان همدان
و همچنین نمایش فیلم پریدن از ارتفاع کم همراه با نشست نقد و بررسی با حامد رجبی فیلمساز
برجسته و هنرمند همدانی برگزار شد.
روز پنجشنبه  25شهریور نشستهای تخصصی در بخشهای فیلم و عکس ادامه داشت.
صبح روز پنجشنبه عکاسان با نشست تخصصی مبانی سواد بصری و ویژوال دیزاین با حضور حسین
عناصری همراه بودند.
در نشست عصرگاهی حسین عناصری گرافیست و عکاس برجسته همدانی و همچنین حمیدرضا
لطفیان از اساتید عکاسی نشستی با موضوع عکاسی خالق را در کنار عکاسان دفتر همگام و همسو
شدند.
در این روز همچنین نشست تخصصی انیمیشن نیز با حضور هنرمند و مدرس برجسته ملی سید
محمود صائمین در محل تاالر زیتون مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار شد.
فیلم بلند ترانه شرقی ساخته احسان صدیقی از هنرمندان انجمن سینمای جوانان همدان نیز حسن
ختام برنامههای روز پنجشنبه  25شهریورماه بود.

سکانس آخر هفته فیلم و عکس همدان با اختتامیهای سینمایی

روز جمعه  26شهریور ساعت  18تاالر فجر همدان انجمن سینمای جوانان همدان میزبان فعاالن،
پیشکسوتان و هنرمندان فیلمساز و عکاس شهر همدان به همراه خانوادههای آنان بود.
این مراسم با ایده و ابتکار خالقانه فیلمسازان و عکاسان جوان طراحی و اجرا شد .مهمترین ویژگی
این برنامه ساختارشــکنی و به نمایش درآوردن نوعی جدید از اجرای صحنهای مراسم اختتامیه
بهصورت جذاب و تصویری در چارچوب هنجارها و ارزشهای ایرانی و اسالمی بود که برای اولینبار
به اجرا درآمد و بار دیگر قابلیت و اســتعداد جوانان همدانی را یادآور شــد .هنر سینما ترکیبی از
هنرهای پیش از خود است که در این مراسم از این هنرها بهخوبی برای خدمت سینما استفاده شد.
بهجرئت میتوان این مراسم را یک اختتامیه سینمایی در ابعاد کوچک دانست.
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همدان ،پایگاه آموزش و تولید پویانمایی

روز دوشنبه  22شهریور نخستین «پایگاه آموزش و تولید پویانمایی» انجمن سینمای جوانان ایران
در دفتر همدان افتتاح شد.
همزمان با عید ســعید قربان و به مناسبت روز سینما و «چهارمین هفته فیلم و عکس همدان»
نخستین «پایگاه آموزش و تولید پویانمایی» انجمن سینمای جوانان ایران در دفتر همدان افتتاح
شد و همدان از این به بعد آزمونه آموزش و تولید پویانمایی خواهد بود.
در حاشیه نشست پویانمایی با حضور سعید توکلیان ،محمدحسین تمجیدی و اسماعیل شرعی از
پیشکسوتان پویانمایی کشور و با حضور فعاالن حوزه پویانمایی استان همدان که در سالن امام رضا
(ع) مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار شد؛ نخستین پایگاه آموزش و تولید پویانمایی
انجمن سینمای جوانان ایران افتتاح شد.
معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوانان ایران در این نشست با ابراز خوشحالی از انتخاب
همدان بهعنوان نخستین آزمونه پویانمایی ،به ظرفیتهای باالی پویانمایی در استان همدان اشاره
کرد.
محمدحســین تمجیدی ،یکی از اساتید برجسته حوزه انیمیشن کشور نیز با ارائه توضیحاتی در
خصوص ســابقه فعالیت خود در حوزه پویانمایی و بیان خاطراتی از سختیهای مسیر طی شده؛
بر لزوم باور داشــتن به توانمندیهای فردی و تالش برای معرفی هر چه بیشتر حوزه پویانمایی
همدان تأکید کرد.

برگزاری روز سینما و محیطزیست در همدان

روز سهشــنبه  23شهریور نشست محیطزیست استان همدان با سینماگران و عکاسان استان به
مناسبت روز سینما انجام شد.
به مناسبت روز سینما ،یک روز از هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان استان همدان با عنوان
روز سینما و محیطزیست نامگذاری و برنامههای متنوعی با این موضوع در حوزه سینما با مشارکت
انجمن و اداره کل حفاظت محیطزیست استان همدان اجرا شد.
الزم به توضیح است که تور عکاسی در تاالب شیرینسو با حضور عکاسان ،برگزاری کارگاه آموزشی
عکاسی حیاتوحش با حضور علی مهاجران مدرس عکاسی حیاتوحش ،برگزاری نشست مدیرکل
حفاظت محیطزیســت استان همدان با سینماگران و عکاســان همدانی و اکران و نقد و بررسی
فیلمهای کوتاه منتخب جشنواره بینالمللی فیلم سبز ازجمله برنامههای روز سینما و محیطزیست
در همدان بود.
این برنامهها باهدف جلبتوجه هنرمندان عکاس و فیلمسازان استان به موضوع محیطزیست برای
فرهنگسازی حفظ محیطزیست و نیز ایجاد زمینه حضور هنرمندان در جشنوارههای محیطزیست
در گستره استانی ،ملی و بینالمللی انجام شد.
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در این نشست صمیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ضمن تبریک روز ملی سینما و تشکر
از فعاالن حوزه فرهنگ و هنر خطاب به جوانان هنرمند انجمن سینمای جوانان استان همدان بابیان
اینکه سینمای ما توانسته فرهنگ و هویت ایرانی ،اسالمی را به رخ جهانیان بکشد ،گفت :بنده بسیار
به هنر سینما عالقهمندم و به ظرفیت و اثرگذاری این هنر اعتقاددارم و باورم این است برای توسعه
فرهنگی و اقتصادی استان باید از ظرفیت سینما بهرهمند شد.
محمدابراهیم الهیتبار افزود :امروز هنر سینما در ایران توانسته با اتکا به هنرمندان بزرگ و فرهیخته
خود ،فرهنگ و هویت ایران اسالمی را به رخ جهانیان بکشد.
وی ادامه داد :امروز خوشحالیم که هنرمندان ما بهویژه در حوزه سینما توانستهاند هنر خود را در دنیا
به نمایش گذارند و ما شاهد آن هستیم هنرمندان ،سینماگران و کارگردانان ایرانی در جشنوارههای
جهانی خوش درخشیده و موفقیتهای پیدرپی را کسب میکنند.
الهیتبار اظهار کرد :برای رفع مشکالت استان در حوزه سینما باید برنامه کاربردی داشته و انجمن
سینمای جوانان استان فعالیتهای خود را از تولیدات سینمایی و نیز برگزاری کارگاههای آموزشی،
نمایشگاه ،جشنواره و  ...گسترش دهد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه با کمک سینما و هنرمندان این حوزه میتوان
در راستای رفع مشکالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی استان گام برداشت ،گفت :همدان همچون
سال گذشته این آمادگی را دارد تا میزبان جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان باشد.

در این نشست فعاالن حوزه پویانمایی استان به بیان دیدگاههای خود پرداختند .همچنین سعید
توکلیان بهعنوان هدیه ،سه دستگاه تبلت گرافیکی به انجمن سینمای جوانان همدان اهدا کرد.

هفتـه فیلم و عکس

چهارمین هفته فیلم و عکس انجمن
سینمای جوانان استان همدان
برگزار شد؛

«چهارمین هفته فیلم و عکس همدان» با پیام مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران گشایش یافت.
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پویا نمایی

تاکنون سوابق کاری تعداد زیادی از هنرمندان
یافتن راهحلهای جدید برای
هنــر – صنعــت
این عرصه دریافت شــده و به زودی با
تولیدات با کیفیت و
پویانمایــی همدان بــا توجه به بیش
دعوت همه هنرمندان این عرصه
اقتصاد بهتر
از  25ســال تجربه در حوزه ساخت و تولید آثار
نشســتهایی بــا موضــوع
محمــود صائمین از اســاتید
پویانمایــی و در کنــار فعالیت صبورانه و فراز و نشــیب
آسیبشناسی و برگزاری
جــوان همدانی شــناخته
کارگاههای آموزشــی
ت کرده
بســیار ،هنرمنــدان جوان مطرحی در ســطح ملــی تربی 
شده در عرصه پویانمایی
بــا هــدف ارتقــای
اســت و با ایدههــای نو ،بکارگیری تکنیکهای جدید و تســلط بر روند
در گفتگو بــا خبرنگار
ســطح مهارتهای
تولید حرفهای و پشت سرگذاشتن مشکالت متعدد هماکنون به رشد و
اکباتــان میگویــد:
افــراد و ایجــاد
بالندگی دست یافته و برای بسیاری از فعاالن این حوزه الگوست و به نقل از
انیماتورهــای همدان
وحــدت کاری
کارشناسان ،به آبروی انیمیشن کشور تبدیل شده اما هنوز کار بیشتری برای
باید بدانند که زمان
بیــن هنرمندان
اینکه کســی دست
تکمیل پازل این هنر -صنعت در استان نیاز است.
خواهیم داشت.
تو را بگیــرد و بلند
اگر بپذیریم که «دنیای امروز وابســته به پویانماییست» میتوانیم به ارزش
وی بــا بیــان
را
کند یــا چرخش
واقعــی ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه پــی ببریم .چــرا که به گفتــه یکی از
اینکــه بیشــتر
کنار چرخت بگذارد
کارشناســان پویانمایی ،درآمد ســاالنه این هنر -صنعت در دنیا نزدیک به
عوامــل تولیــد
که زمیــن نخوری به
پویانمایی اســتان
 200میلیارد دالر است .برای درک قابلیتها و مشکالت انیمیشن استان با
پایان رسیده و هر فرد
فــــارغالتحصیالن
هنرمندان این حوزه گفتگو کردیم همچنین در ادامه گزارش از آنجا
باید دســت خود را روی
رشــتههای هنــری
که گفتگو با پیشکســوتان همواره وسوســهانگیز و جذاب است
زانوهایش بگــذارد و بلند
هســتند و وجــود
خوشــبختانه پیگیریها ،موجب گفتگو صمیمانــه با یکی از
شــود چراکــه انیماتورها به
رشــتههای هنــری تاثیر
اساتید پیشکسوت پویانمایی کشور شد که توجه
واسطه هنر ،توانمندی و خالقیتی
شایانی بر پیشرفت این عرصه
که دارند باید راه حل مناسب را بیابند
شما را به آن جلب میکنم.
داشته اســت ،میافزاید :تجربیات
و بلند شوند.
همه هنرمندان این استان در سطح باالیی
وی خود و همکارانــش را خطاب قرار میدهد و
قرار دارد و خود این موضوع پشتوانهای است برای
تأکید میکند :باید با نگاه مجدد به خود و با خالقیتی که به
انجام پروژههای بزرگ ملی ،از طرفی روحیه جامعه هنری انیمیشــن
عنوان انیماتور مدعی آن هستیم راه حلی را پیدا کنیم تا از این رخوت،
همدان متفاوت از دیگر جوامع هنری استان است .احترام به ریشههای
سستی و رکود اقتصادی خارج شویم.
خود و استفاده از اندوختههای آنان ،حفظ روحیه همدلی ،بهروز رسانی
این هنرمند شــناخته شــده پویانمایی میافزایــد :پویانمایی از نظر
مهارتهای الزم ،انتقال اطالعات ،تنوع ساخت انیمیشن با تکنیکهای
اقتصادی هزینهبر اســت و امروزه اقتصاد آن از نظر بازار پولی ضعیف
متنوعی مانند اســتاپ موشن ،کات اوت ،نقاشــی روی شیشه ،شن
شده و باید به یافتن بازار جهانی و مطرح شدن در جشنوارهها فکر کرد.
انیمیشن و پیکسلیشن از ظرفیتهای مطلوب هنرمندان این عرصه به
وی با بیان اینکه چند سالیست که با فاصله گرفتن از انیمیشن فیلم
شمار میآید و یادآور میشود در این استان بانوان هنرمند و توانمندی
نساخته و به گونهای خود و سازمان صدا و سیما را تنبیه کرده است،
در زمینه ساخت انیمیشن با تکنیکهای کالسیک وجود دارد.
عنــوان میکند :در نهایت اتفاقی نیافتاد و خودم ضرر کردم چون اگر
دستمزد هنرمندان همدانی یک چهارم
کار نکنم مرده محسوب میشود.

پایین بودن سهم هنرمندان انیمیشن همدان
در کارهای ملی

مهدی شــاد مســئول واحد انیمیشن صدا وســیمای مرکز همدان
و مدرس انجمن ســینمای جوانان نیــز در گفتگو با خبرنگار اکباتان
میگوید :هنرمندان پیشکســوت این اســتان از اواخردهه  60تولید
انیمیشــن را در شرایط دشوار آغاز کردند و به لطف خدا و همت بلند
جوانان این استان همچنان این مسیر در حال ادامه است .نسل دومیها
که هماکنون همگی از بهترینهای این حوزه هستند در کنار نسل اولیها
برای رشد هنر -صنعت پویانمایی تالش میکنند و با حمایت مهندس
میســر مدیر کل مرکز همدان و همت بلند همه دست اندرکاران این
عرصه در چهار سال گذشته بیش از  80ساعت انیمیشن در قالبهای
متنوع تولید شده است.
وی با اشاره به پایین بودن سهم هنرمندان انیمیشن استان در تولیدات
ملی میافزایــد :اقدامات خوبی برای پرورش اســتعدادها و گذراندن
دورههای پویانمایی در انجمن ســینمای جوانان همدان انجام شــده
و بســیاری از هنرمندان با هزینه شخصی فعالیتهای مختلفی برای
توســعه و پویایی این هنر انجام میدهند که امیــد میرود کارهای
وسیعتری با حمایت مسئوالن حاضر انجام شود تا دیگر شاهد هجرت
هنرمندان این عرصه بخاطر فقدان کار از این استان نباشیم.
شاد با اشــاره به راهاندازی دفتر نمایندگی آسیفا در استان میگوید:
معصومه علیزاده

تهرانیها

هادی امیری یکی دیگر از هنرمندان گفت :از تربیت انیماتور در بخش
سه بعدی و راهاندازی آموزشگاهی در این زمینه خبر داد و گفت :تربیت
نیروی انیماتور در بخش سهبعدی به دلیل نبود انیماتور در این حوزه
انجام شد تا از این به بعد کارهای تخصصیتری انجامشود.
وی شگفتزدگی خود را از وجود استعدادهایی در سنین کم اعالم کرد
و افزود :مشکل بزرگ پویانمایی اختالف قیمت دستمزد شهرستانها
با تهران است و دســتمزد هنرمندان انیمیشن همدان یک چهارم
دستمزد هنرمندان تهرانی است.

ستایش صبوری سه نسل پویانمایی
همدان

سعید توکلیان معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای
جوانان کشــور و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با خبرنگار
اکباتان در پاسخ به ســؤالی در خصوص انتخاب همدان
به عنوان نخســتین پایلــوت و پایگاه آمــوزش و تولید
انیمیشن میگوید :ابتدای شروع فعالیتهای انیمشن در
همدان با خود من بود و از سالهای گذشته نگاهی فرهنگی
و آموزشی به انیمیشن همدان وجود داشته است .از آنجا که
من در آن زمان مســئول گروه پویانمایی (انیمیشن) دانشکده
صدا و سیما بودم و هنرجویان فارغالتحصیل موظف بودند به عنوان
تعهدات آموزشیشان در محل زندگیشان خدمت کنند با محمدمهدی

خداکرمی از هنرجویان برجســته ،عالقمند و پیگیر آشنا شدم که با
پیگیری وی و حمایت رئیس وقت سازمان صدا و سیمای همدان واحد
انیمیشن همدان به شکل جدی و منسجم تشکیل شد .از آن زمان
به بعد افراد زیادی از فارغالتحصیالن دانشــکده صدا و سیما به کمک
خداکرمی آمدند به طوریکه امروزه این واحد به خوبی رشــد کرده و
ساالنه حدود هزار دقیقه تولید دارند.
سعید توکلیان با اشــاره به نگاه ویژه مدیران باالدستی صدا و سیما،
فرهنگ و ارشــاد کشور به پویانمایی همدان میافزاید :ما با انیمیشن
همدان و فعالیت چندین ســاله آن پز میدهیم زیرا انیمیشن همدان
هدر رفت منابع نداشــته و همواره شاهد زایش و بالندگی در انیمشن
همدان بودیم.
وی با بیان اینکه هماکنون من در انجمن ســینمای جوانان به عنوان
معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوان ایران مسئولیت دارم
میافزاید :انجمن ســینمای جوانان از تولید فیلمهای کوتاه حمایت
میکند ولی تاکنون به حوزه انیمیشــن توجه چندانی نشده بود و با
برنامهریزیهای جدید و مشخص شدن سرفصل دروس و طراحی دوره
آموزشی انیمیشــن میتوان گفت حوزه میدانی و عملی برای تولید
انیمیشن به خاطر پشتیبانی از آنچه که در همدان اتفاق افتاده وجود
دارد همچنین در هفت مرکزدیگر که از فاکتورهای خوبی مثل مربی،
هنرجو و شرایط اقتصادی مناسبی برخورداراند نیز دوره انیمیشن در
حال شکلگیری است.
پیشکســوت پویانمایی کشور با تشــکر از همه تالشگران و مدیرانی
همچون محمدحسین صوفی رئیس اسبق صدا و سیمای مرکز همدان
که زمینهســاز پیشرفت انیمیشن این اســتان شدند ،تأکید میکند:
تولیدات انیمیشن همدان مشخص میکند که بالندگی در تکنیکهای
مختلف انیمیشن همدان رخ داده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص توانمندی همدان در کدام تکنیک
برجستگی دارد میگوید :هماکنون نمیتوان به این سئوال پاسخ داد
هــر ایده تکنیک ویژه خود را برای بیان موضوع نیاز دارد اما مدیریت
انجمن سینمای جوانان همدان فرصت تجربه را در اختیار جوانان قرار
دادهاند.
توکلیان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر ویژگیهای هر یک از فعاالن
این حوزه ،بر لزوم عالقه ،انگیزه ،توانایی کســب مهارتهای تخصصی
هنرجوی انیمیشن تأکید میکند و میافزاید :انیمیشن در ابتدا بسیار
جذاب اســت ولی انجام هــر یک از بخشــهای آن نیازمند یک نگاه
تخصصی و صنعتی ،صبورانه اســت و همه ما نمیتوانیم تمام مراحل
ساخت و تولید را به تنهایی انجام دهیم و باید افرادی که دارای انگیزه،
عالقه و خالقیت هستند ،جذب این رشته شوند.
اشاره به سابقه  30سال تدریس پویانمایی
وی بــا
در دانشــکده صــدا و ســیما و
راهانــدازی ایــن رشــته،
برنامهریــزی در ایــن
حــوزه بــه عنوان
مدیــر گــروه،
تصریح میکند:
زمانیکــه انیمه
یا شــخصیت
قصــه را جان
بخشی میکنیم
متوجه میشویم
کــه هنرجویــان
در زمینــه طراحی
مشــکل دارنــد خیلی
از عوامــل جنبــی هنری

مثل طراحی ،موســیقی ،بازیگری ،کارهــای گرافیک و حتی ورزش
کمککننده این رشته است در حالیکه در دانشگاه مبانی ساده طراحی
آموزش داده میشود.
این استاد پویانمایی با ستایش صبوری هنرمندان پویانمایی همدان که
باعث شد نتیجه فعالیت سه نسل به بار بنشیند ،همدان را یکی از دفاتر
پیگیر و پرکار میداند که امکانات اینجا برای هنرجویان و هنرمندان در
حد قابل قبول و بیش ازحد انتظار است.
وی با بیان اینکه انیمیشــن هنری ،نیازمند صبر و شکیباییســت که
دریافــت مالی چندانی ندارد ،ابراز امیــدواری میکند که این دفتر با
برخورداری از مربی ،استاد و با تجهیز دفاتر آموزش و نوسازی تجهیزات
جزو فعالترینها شود و مسیر جدیدی را برای دورههای آموزشی خود
پیش بگیرد.
توکلیان با تأکید بر اهمیت برنامهریزی برای کارهای بینالمللی و اعزام
هنرجو به خارج برای دریافت آموزشــهای الزم اظهار میکند :انجمن
منتظر طرحهای ســه تا هشت دقیقهای نو ،ســازنده و امیدوارکننده
هنرمندان است و در حد بضاعت مالی از طرحها پشتیبانی میکند.

تجهیززدگی عامل نگاه اشتباه به فیلمسازی

وی در پاســخ به ســؤالی در خصوص لزوم افزایــش تجهیزات برای
هنرآموزانی که برای کســب تجربه بــه انجمن میآیند و توان هزینه
کردن برای این کار را ندارند ،با تأکید بر لزوم وجود ساز و کار در بودجه
و نوع حمایت با بیان اینکه تجهیززدگی در مواردی باعث نگاه اشتباه به
فیلمسازی میشود ،ادامه میدهد :تکنولوژی کمککننده و بخشی از
کار است اما امروزه با یک موبایل و سه پایه میتوان انیمیشن ساخت
بنابراین آموزش نگاه زیباییشناسانه و هنری و شناخت سینما در دفاتر
انجمن ضرورت دارد.
معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوانان کشور همچنین از
اهدای سه عدد تبلت الکترونیکی به انجمن سینمای جوانان همدان
خبر میدهد و میگوید :بستر انجمن برای تجربه کردن فراهم شده و
اولویتبندی برای در اختیار قراردادن تجهیزات و نوسازی مجدد 59
دفتر انجمن در حال انجام است و نیازمند صبوری بیشتر است.
وی آموزش را در گروی تولید میداند و میافزاید :انجمن امکاناتی در
اختیار افراد با انگیزه میگذارد تا از بین آنها استعدادهایی برای تولید
فیلم پیدا و در نهایت از تولیدات آنان حمایت شود.
توکلیان در پاسخ به سؤالی در مورد مشکالت صنعتی شدن پویانمایی
در کشــور و وجود ســفارش دهندههای دولتی تاکیــد میکند که
در حمایتهــای دولتی کاســتیهایی بــود اما هماکنون بســیاری از
ســرمایهگذاران به دلیل درآمدزایی این موضوع به سرمایهگذاری در
حوزه پویانمایی گرایش پیدا کردند اما تولید مشــترک با بازار جهانی
مغفولمانده و این به دلیل مشکالت صنعتی شدن انیمیشن در کشور
است که اقتصاد کالنتری را در برمیگیرد.
وی با اشــاره به اینکه ســینمای پونمایی ایران با درخشش چند کار
موفق تبدیل به تجارت شــد ،تصریح میکند :بزرگترین فیلمسازان
انیمیشن جهان در کنار کارهای هنری کار تجاری و درآمدزا هم انجام
میدهند و با همان پنج دقیقه فیلم هنری در جشــنوارههای متعدد
شرکت میکنند.
پیشکسوت پویانمایی کشور مهمترین مشکل فعلی سینمای انیمیشن
را نبود فیلمنامه مناسب برای جذب مخاطب میداند که امید میرود
با ورود بخش خصوصی و اســتفاده از ظرفیتهای موجود انتظارات از
بخش دولتی کاهش یابد.
آنچه مسلم است ظرفیتهای انیمیشن در همدان همواره در کل کشور
درجه یک بوده و با توجه به اینکه گفته میشــود جهان آینده مربوط
به انیمیشن اســت در صورت حمایت از هنرمندان پویانمایی استان
کارهای بزرگی انجام شــدنی اســت و انتظار روزهای درخشان برای
انیمیشن همدان دور از ذهن نیست.
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کوهستان به همدان

پریموث اســترانکار ســرمربی اهل اسلوانی تیم ملی
دوچرخهسواری کوهستان به همدان سفر کرد.
این مربی اســلوانیایی تیم ملی در راستای برگزاری
کارگاه آموزشی ،استعدادیابی و ارزیابی دوچرخهسواران
همدانی رشته کوهستان در دو بخش کراس کانتری
و دانهیل به این اســتان سفر کرد و این سفر بهترین
فرصت برای مربیان و دوچرخهسواران رشته کوهستان
در کسب تجربه و بهرهمندی از دانش او بود.
پریموث استرانکار در طول چهار روز اقامت در همدان
به ارزیابی عملکرد دوچرخهســواران رشته کوهستان
پرداخت و با بازدید از مسیر میدان میشان به گنج نامه
همدان و تپه عباسآباد به منظور ارزیابی استانداردهای
الزم برای میزبانیهای همدان اقدام کرد.
استرانکار در مدت حضورش در همدان ،دستاندرکاران
هیات دوچرخهســواری استان را با نحوه مسیرسازی
استاندارد رشتههای دانهیل و کراس کانتری آشنا کرد.
این مربی با پوشیدن لباس مخصوص دوچرخهسواری
کوهستان ،همراه با سایر دوچرخهسواران در مسیرهایی
که تعیین کرده بود ،رکاب زد و دانش و تجربه خود را
در اختیار جوانان مستعد قرار داد.
اســتان همــدان به دلیل قــرار گرفتــن در منطقه
کوهســتانی ،بهترین مناطق را برای توسعه و ترویج
رشتههای دوچرخهسواری کوهستان را دارد و سرمربی
تیم ملی شهر همدان را مستعد میزبانیها و اردوهای
تیم ملی دانست.
استرانکار به خوبی برای درک دوچرخهسواران همدانی
از اطالعــات خود وقت گذاشــت و ســاعتها نحوه
رکابزنی ،تسلط و تعادل در مسیرهای دشوار رشتههای
کوهستان با آنها گفتوگو کرد که خوشبختانه استقبال
بسیار خوبی از حضور سرمربی تیم ملی کوهستان در
همدان شده و تمام دوچرخهسواران در برنامههای وی
حضوری پرشور داشتند.

ارزیابی مثبت از برگزاری اردوها
و رقابتهای رشته کوهستان

بومی سهم بسزایی در افتخارآفرینی دوچرخهسواران
خواهند داشت بنابراین باید برای بهبودی و پیشرفت
این رشــته ورزشــی کمک و همکاری الزم را داشته
باشند.
وی با قدردانی از میزبانی اســتانهای مختلف کشور
گفت :ایران مردمان با فرهنگ و ورزش دوســت دارد
و میهماننوازی استان ها را مورد تقدیر میدانم بویژه
شــهر همدان کــه تمامی امکانات الزم بــرای انجام
برنامههای ما مهیا کرده بود و در مجموع از ســفر به
همدان رضایت دارم.
سرمربی تیم ملی دوچرخهسواری کوهستان کشورمان
از ظرفیتهای ایجاد شده برای دوچرخهسوار همدان
ابراز رضایت کرد.

از حضور مربیان با دانش بینالمللی
استقبال میکنیم

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در دیدار با پریموث
استرانکار گفت :از حضور مربیان با دانش بینالمللی
استقبال میکنیم.
رســول منعم در این نشست گفت :هر چه بتوانیم از
مربیان بینالمللی و ملی در هیاتهای ورزشی استان
استفاده کنیم اســتعدادها نوجوانان و جوانان زودتر
شکوفا میشود.
در این نشست که در حضور علی ضمیریکامل معاون
ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و علی ثقفی رئیس
هیات دوچرخهسواری اســتان برگزار شد ،مدیرکل
ورزش و جوانان با اشــاره به حضور مربیان صاحبنام
و با دانش در استان گفت :از حضور مربیان صاحبنام
بینالمللی در ورزش اســتان اســتقبال میکنیم به
شــرطی که حضور این مربیان مانع پیشرفت مربیان
استان نشود.

سایر هیاتها از دوچرخهسواری
الگو بگیرند

ت دوچرخهســواری
رســول منعم تصریح کرد :هیا 
همدان از هیاتهای ورزشی است که در بحث جذب
مربیان بینالمللی و استعدادیابی به خوبی عمل کرده
است و باید دیگر هیاتهای ورزشی از این مورد الگو
بگیرند.
وی اضافه کرد :همدان در زمینه مربی ،داور و بازیکن
ملیپوش در دوچرخهسواری همیشه موفقیت داشته
و در بخش بانوان هم یکی از اســتانهای پیشرو بوده
است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با اشاره به
اینکه زیرساخت و امکانات مختلفی در همدان وجود
دارد گفت :همدان قابلیت میزبانی از مسابقات بزرگ
در این رشته را دارد.

همدان پتانسیل جهانی شدن را دارد

دیدیم که وی توضیحات کلی را ارائه داد.
ثقفی در ادامه تاکید کرد :پریموث از فضاهایی که برای
رکابزنان دانهیل در اســتان وجود دارد تمجید کرد و
مسیرها و فضاهایی که در استان و ارتفاعات الوند وجود
دارد را برای استفاده در سطح جهانی مناسب دانست.

عملکرد موفقآمیز دوچرخه سواری
همدان در مدالآوری رده های
سنی پایه

هیات دوچرخهســواری همدان شعار سه سال قبل با
عنوان “اســتعدادیابی ردههای ســنی پایه تا رسیدن
به مــدال” را امروزه با کســب مدالهــای رنگارنگ
کشوری محقق کرده اســت و با برنامهریزی اصولی،
ســرمایهگذاری و بهرهمندی از تجربه دستاندرکاران
اعم از پیشکسوتان ،مربیان و تالش ورزشکاران توانسته
در مســیر موفقیت و افتخارآفرینی گامهای اساسی
بردارد.
دستیابی به مدالهای قهرمانی ردههای سنی نوجوان
و جوانان طی ماههای اخیر نشانگر برنامهریزی مناسب،
پشتکار و تالش اعضای هیات دوچرخهسواری استان
و شهرستانها ،مربیان و دوچرخهسواران مستعد است.
رییس هیات دوچرخهســواری همــدان در این باره
میگوید :از زمان حضورم در هیات دوچرخهسواری با
شعار استعدادسازی در ردههای سنی پایه برنامهریزی
میان مدت و بلند مدت را در دســتور کار قرار دادیم
و امروزه نه تنها در تمامی ردههای ســنی پایه موفق

به کسب مدال شــدهایم بلکه دوچرخهسواران لیست
مازاد نیز همراه با سایر استانها در رقابتهای کشوری
حضور یافتهاند.
علی ثقفی بیان داشت :با وجود اینکه در سالهای اخیر
در رده سنی بزرگساالن با کمبود دوچرخهسوار موفق
مواجه شــدهایم اما با توجه ویژه به ردههای سنی پایه
توانستهایم پشتوانهسازی الزم را برای رده بزرگساالن
داشته باشیم.
وی با اشــاره به کســب این موفقیت ارزشمند برای
جامعــه دوچرخهســواری همــدان گفــت :پرورش
استعدادها یکی از برنامههای اصلی هیات در سالهای
اخیر بود و با رسیدن به قله قهرمانی توانمندی هیات
در این بخش اثبات شد و در این موفقیت بدون تردید

رکابزن همدانی قهرمان رقابتهای
دوچرخهسواری نوجوانان کشور شد

ســینا کریمیان رکابزن همدانی قهرمان رقابتهای
دوچرخهسواری نوجوانان کشور شد.

در این رقابتها که به میزبانی شهرستان نیشابور آغاز
شد ،سینا کریمیان دوچرخهسوارهمدانی در ماده 500
متر عنوان قهرمانی را کسب کرد.
در این پیکارها مجتبی شاه کوه محلی از گلستان مقام
دوم را کسب کرد و مهدی رجبی سارانی از هرمزگان
در جایگاه سوم ایستاد.
تیم همدان در پایان روز نخســت ایــن رقابتها در
جایگاه پنجم ایســتاد و امید فراوانی برای قرار گرفتن
در جمع سه تیم برتر دوچرخهسواری نوجوانان کشور
داریم.

روسای هیاتهای شهرستانها ،مربیان ،پیشکسوتان و
ورزشکاران سهم بسزایی داشتهاند.
ثقفی بیان داشــت :در سه ســال اخیر با شناسایی و
پرورش اســتعدادها توانســتهایم در ردههای پایه به
موفقیتهای الزم دست یابیم و به طور حتم با حمایت
از ایــن قهرمانان میتوانیم آینده درخشــانی را برای
ورزش دوچرخهســواری همدان در میادین قهرمانی
ترسیم کنیم.

حضور  2دوچرخهسوار همدانی در
اردوی تیم ملی دوچرخهسواری کشور

دو رکابزن بــه نامهای حمیدرضا کرمــی برای تیم

دعوت از دوچرخهسوار همدانی به
اردوی تیم ملی اعزامی به
مسابقات آسیایی

علی قیاسی رکابزن مستعد شهرستان نهاوند از توابع
استان همدان به اردوی آمادهسازی تیم ملی اعزامی به
رقابتهای آسیایی دعوت شد.
اردوی تیم ملی دوچرخهسواری ردههای سنی جوانان
و امید مردان کشــور از  ۲۸شهریورماه جاری لغایت
دهم مهرماه آینده در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
علی قیاسی به همراه شش دوچرخهسوار دیگر در رده
سنی امید به این اردوی آمادهسازی دعوت شدهاند.
اردوی تیم ملی آقایان ردههای ســنی جوانان و امید
برای حضور قدرتمند در رقابتهای کاپ آسیایی تایلند
و قهرمانی آسیایی هندوستان به میزبانی جزیره کیش
تشکیل خواهد شد.
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رئیس هیات دوچرخهسواری همدان گفت :مسیرهای
تمرین برای رشتههای کوهستان در همدان پتانسیل
جهانی شدن دارد.
علــی ثقفی بیان کرد :پریموث اســترانکار مربی تیم
ملی کوهســتان با رکابزنان تیم دانهیل از مسیرهایی
که در همدان برای تمریــن میپیمایند بازدید کرد
و با رکابزنان رشــته کراس کانتری به منظور بررسی
وضعیت آنان دیدار کرد.
وی افزود :در برنامهریزی که برای وی داشــتیم تا در
مدت کم حداکثر اســتفاده را از وی ببریم از پیست
تریال و  BMXهمدان دیدن کرد ،زیرا قصد داریم از
اطالعات وی برای تمامی رشته ها بهره بگیریم به این
منظور برای تمامی رکابزنان جلسه کوتاه مدتی تدارک

جوانان وعلی قیاســی از تیم امید برای حضور در تیم
ملی انتخاب شدند.
این اردوهای انتخابی در راســتای انجام تســتهای
آمادگی جســمانی و توان ورزشــکاران برای حضور
موفق در رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی جهان
به میزبانی تهران دایر شد.
حمیدرضا کرمی دارنده مدال برنز رقابت های دوچرخه
سواری قهرمانی جوانان کشور است.
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ســرمربی اهل اســلوانی تیم ملی دوچرخهســواری
کوهســتان با مثبت ارزیابی کردن شهر همدان برای
برگزاری اردوها و رقابتهای رشــته کوهستان گفت:
طبیعــت بکر و کوهســتان زیبای همــدان بهترین
مکان برای برگزاری اردوها و رقابتهای ملی اســت
و مســووالن اجرایی باید از این ظرفیت در راســتای
بهبودی و پیشرفت این ورزش استفاده کنند.
پریموث استرانکار اظهار کرد :هدفم از حضور در ایران
بهبودی رشته دوچرخهسواری کوهستان است و باید تا
شروع بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸به اهداف تعیین شده
دست یابیم.
وی اضافه کرد :رشــته دوچرخهسواری کوهستان در
ایران نیاز به برنامهریزی و فعالیت الزم برای رسیدن به
جایگاه مطلوب دارد و فرصت الزم برای بهبود ســطح
کیفــی و فنی رکابزنان در این رشــته با برنامهریزی
منسجم میتواند نتایج درخشــان را به همراه داشته
باشد.
سرمربی تیم ملی دوچرخه ســواری کوهستان بیان
کرد :دوچرخهسواری کوهســتان در ایران نسبت به
سایر کشــورها نقاط ضعف زیادی دارد و باید به مرور
زمان و تمرین بیشتر به سطح مطلوب ارتقا یابد.
اســترانکارافزود :همــدان سرشــار از طبیعــت بکر
و کوهســتانهای دلانگیــز اســت و انتظــار دارم
دوچرخهسواران در این مناطق کوهپیمایی کنند تا به
خوبی برای رکابزنی در مسیرهای سخت و سایر نکات
فنی و تکنیکی دوچرخهسواری کوهستان آشنا شوند.
سرمربی تیم ملی دوچرخهسواری کشورمان با اشاره
به ســفرهای استانی گفت :با تشــخیص فدراسیون
دوچرخهســواری کشور به اســتانها سفر میکنم و
هدفم شناسایی استعدادها ،بهبودی وضعیت رشته
کوهستان و انتقال تجربههای خود به مربیان و
رکابزنان بومی است.
وی افزود :موفقیت دوچرخهســواری
کوهســتان ایــران در میادیــن
بینالمللــی هرگــز به نام
شــخص نوشــته
نمیشود بلکه
مر بیا ن
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گردشگری

گردشگری همدان چشم به راه منجی!

از شعار
تا واقعیت!
گردشگری همدان در سالهای اخیر به یکی از مسائل مهم استان
و شاید به یکی از مهمترین شعارهای مسئوالن استانی برای جذب
رای و نظر مردم بدل شده است .شعاری که با وعده جهانی کردن
آثار «پایتخت تاریخ و تمدن» آغاز شده و با توسعه زیرساختهای
گردشگری همدان برای ایجاد یک قطب گردشگری ادامه مییابد،
گاه حتی پا را فراتــر نهاده و همدان را مرکزی برای تبلور آرزوی
بزرگ توسعه پایدار گردشگری معرفی میکنند اما ابتدا باید دید
آیا مقدمات چنین کاری در این اســتان فراهم شــده است؟ آیا
همدان چنان که هست قابلیت گردشگرپذیری میلیونی را داراست
یا نیازمند تغییرات بنیادین است؟
همدان از نظر تاریخی و طبیعی یکی از اســتانهایی اســت که
میتواند در حوزه گردشــگری جایگاه واالیی را به خود اختصاص
دهد .در شهر همدان آثاری از نخستین ادوار تاریخی ایران وجود
دارد که با کاوشها و طرحهای کارشناســی میتواند گردشگران
بســیاری را نه تنها از دیگر شهرهای ایران که از سراسر جهان به
خویش بخواند .آثاری چون «تپه هگمتانه» که با ایجاد پارکسوار
ســرگذر قابلیت جهانی شدن را از دســت داد یا «تپه پیسا» که
همواره مورد بیمهری بوده است .این اثر تاریخی که به باور برخی
صاحب نظران همان کاسیشــهر باســتانی و به باور برخی دیگر
یادگار مادهاست و میتوان ویرانههای شهر باستانی هگمتانه را در
آن جست ،بارها و بارها توسط حفاران غیر مجاز کاویده شده است.
با وجود ثبت این تپه در فهرست ملی ،شرایط نگهداری بسیار بدی
دارد و به ســبب نداشــتن نگهبان به محلی برای تجمع معتادان

تبدیل شده است .سقف بخشی از شهر زیرزمینی سامن که هنوز
در تملک شــرکت مخابرات اســت در حال ویرانی است .شهری
که میتوانســت به عنوان یکی از مهمترین دستکندهای ایران به
جهانیان معرفی شــود ،چشم به راه اعتباری برای نجات از ویرانی
است .بسیاری از خانهها و باغهای تاریخی همدان کم کم به خاطره
بدل میشوند و دیر نیست و دور نیست که تنها به نامی از آنها،
آن هم در کتابهای تاریخی ،خاطرات و سفرنامهها بسنده کنیم.
از این نمونهها در اســتان کم نداریم ،اما اشکال کار کجاست؟! آیا
مدیران استانی و به ویژه مدیر میراث فرهنگی در سالهای گذشته
چارهای برای برون رفت از این بحران اندیشیدهاند یا وضعیت حفظ
و نگهداری هر روز از روز پیش بدتر میشود؟
جاذبههــای طبیعــی نیز وضع بهتــری ندارند ،غــار علیصدر
همچنان چشــم بــه راه ثبــت جهانی اســت اما بســترهای
مناســبی برای این تحقق آرزو فراهم نیست .الوند را نیز بخش
خصوصی با ایجاد تله کابین و ســورتمه و حتی ساخت دهکده
توریســتی گنجنامه به ورطه ویرانی کشانده است .الوندی که
به ســبب وجود گیاهان دارویی و نیز جاذبه قلههای مختلفش
میتوانست کوهنوردان و طبیعت گردان را به همدان بکشاند و
همین گردشــگران فصلی با یک یا دو روز اقامت در استان گام
بلندی در جهت توسعه اقتصاد گردشگری بردارند .دردا و دریغا
که به نام توسعه گردشگری طبیعت زیبای این کوهستان نابود
میشــود .این روزها نه الوند حال خوبی دارد و نه گاماسیاب و
سرابهای نهاوند.

ناگفته پیداســت تبلیغات میتواند مهمترین تاثیر را در رشــد و
توســعه صنعت گردشگری داشته باشــد به ویژه از این پس که
میتوان با تکیه بر جهانی شــدن اللجین ،تبلیغات خالقانهای را
انتظار داشت .اما متاسفانه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی
در این زمینه بسیار کم کار بودهاند .بسیاری از مسافران تنها چند
اثر شاخص را در استان همدان میشناسند و کمتر مسافری آثار
تاریخی و طبیعی شهرستانهای همدان را میبیند .شاید همین
امر سبب شده است اقامت مسافران در همدان بسیار کوتاه باشد و
گردشگران معدودی بیش از دو روز در همدان اقامت داشته باشد.
البته مســئوالن استانی از همین مقدار شــب مانی نیز به عنوان
پیشــرفت مهمی در گردشگری استان نام برده و معتقدند اقامت
یک و نیم روزه سالهای گذشته به اقامت دو روزه ارتقا یافته است.
همین اقامت نیز نیازمند زیرســاختهای اساسی است؛ هتلهای
همدان که در طول سال تقریبا خالی از مسافر است ،در تعطیالت
تابستان و نوروز بسیار شلوغ میشوند و گردشگران با مساله اقامت
روبه رو خواهند بود ،از این روی نیاز به ســاخت هتل احســاس
میشود اما با هزینهی سرسامآور اقامت در هتل برخی گردشگران
ترجیــح میدهند ســفرهای ارزانتر را تجربه کننــد .با توجه به
مشــکالت اقتصادی ،در مهمانسراها یا فضاهایی که برای اسکان
موقت در نظر گرفته شــده اقامت میکننــد .در بعضی موارد هم
شــب را در چادر میگذرانند اما همین چادرها در گوشــه و کنار
شهر چهره نازیبایی را برای پایتخت تاریخ و تمدن ایجاد میکند.
آیا بهتر نیست تمهیدی برای این کار اندیشیده شود؟! مکانهایی

را که برای اسکان موقت در نظر گرفتهشده از نظر امکانات تجهیز
شده و فضای بیشتری را برای برپایی چادر (در یک نقطه از شهر)
در اختیار مسافران قرار دهند؟!
بزرگترین مانعی که سبب شده صنعت گردشگری همدان چنانکه
بایســته و شایسته است رشــد نکند جابجایی مدیران این حوزه
اســت .مدیرانی که وقتی بر مسند قدرت تکیه میزنند طرحها و
پروژههای مدیر پیشــین را یا کامال کنار میگذارند یا برای مدت
طوالنی به تعویق میاندازند و یا به صورت ناقص اجرا میکنند .آیا
بهتر نیست هر مدیری پیش از تحویل گرفتن پست جدید با مدیر
پیشــین هماهنگی الزم را داشته باشد تا از اتالف هزین ه سرمایه
پیشگیری شود؟!
از سوی دیگر بخش خصوصی ،سازمانها و انجمنهای مردمنهاد
نیــز میتوانند در حوزه تبلیغات ،حفظ و نگهداری ،مرمت و حتی
راهنمایان گردشــگری فعالیت چشمگیری داشته باشند .آنان به
سبب داشتن دغدغههای فرهنگی در ازای دریافت دستمزد کمتر،
کار بهتری ارائه میدهند .البته این مستلزم پذیرش و همکاری از
ســوی نهادهای دولتی و داشتن کمی آزادی عمل در این زمینه
است.
بنابراین همدان با داشــتههای تاریخی و فرهنگی فراوانی که دارد
میتواند به یکی از مهمترین مراکز گردشــگری ایران و دست کم
غرب کشــور بدل شــود و این موضوع محقق نخواهد شد مگر با
تعامل مثبــت دولتیها و غیردولتیها و نیز دلســوزی بیشــتر
مسئوالن برای عملی کردن شعارهای همیشگی خود!
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حجم ذخیره سدهای استان به  75میلیون مترمکعب رسید

صرفه جویی
بیش از  160میلیون
مترمکعبیدرمنابع
آب زیرزمینی استان

13

EKBATAN

کلنگزنی تصفیه خانه شهر
تویسرکان در هفته دولت

کلنگزنی احداث تصفیه خانه
آب شرب شهر مالیر

عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شــرب مالیر با حضور
معاون امورعمرانی استاندار همدان و جمعی از مدیران
اجرایی شهرستان مالیر آغاز شد.
مهندس مرتضی عزالدین گفت :تصفیهخانه مالیر با یک
مدول و دو خط جریان با ضریب حداکثری  1/3قادر به

افتتاح ساختمان اداري مدیریت
منابع آب شهرستان رزن

به مناسبت هفته دولت مراسم افتتاح ساختمان اداري
مدیریت منابع آب شهرستان رزن برگزار شد.
نماینده مردم شهرستان رزن در مجلس شورای اسالمی،
فرماندار شهرستان رزن به همراه جمعي از مديران اين
شهرستان ،ساختمان مدیریت منابع آب شهرستان رزن
را افتتاح کردند.
اين ســاختمان در دو طبقه با متراژ کل  505متر مي
باشد که براي ســاخت آن اعتباری بيش از  5ميليارد
ريال هزينه شده است.

حجم ذخیره سدهای استان به
 75میلیون مترمکعب رسید

صرفه جویی بیش از  160میلیون
مترمکعبی درمنابع آب زیرزمینی

مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان از انسداد بیش
از  ۱۷۲۳حلقه چاه غیرمجاز در همدان خبر داد و گفت:
انسداد این تعداد چاه غیرمجاز سبب صرفهجویی ۱۶۰
میلیون مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی استان شد.
مهندس مرتضی عزالدین گفت :از ابتدای اجرای طرح
احیای وتعادل بخشــی در اســتان تاکنون هزار و 723
حلقه چاه غیرمجاز در اســتان همدان مسدود شده که
سبب صرفهجویی  160میلیون و  793هزار مترمکعبی
در مصرف آبهای زیرزمینی همدان شده است.
وی عمق انسداد چاههای غیرمجاز را  66کیلومتر اعالم
کرد و گفت :بیشترین چاههای غیرمجاز در کبودراهنگ
با  373حلقه ،رزن با  315حلقه و همدان با  238حلقه
مسدود شده است.
عزالدین تصریح کرد :ســال گذشــته  700حلقه چاه
غیرمجاز در استان همدان براساس احکام قضایی مسدود
شده که این امر سبب صرفهجویی بیش از  58میلیون
مترمکعبی در مصرف آب زیرزمینی شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای امســال مجوز انسداد بیش
از  625حلقــه چاه غیرمجاز در اســتان همدان صادر
شده اســت ،افزود :خوشبختانه همکاری مناسبی بین
دادگســتری و نیروی انتظامی برای انســداد چاههای
غیرمجاز در همدان وجود دارد که منتج به این عملکرد
شده است.
عزالدین با اشاره به اینکه روند انسداد چاههای غیرمجاز
تســریع پیدا کرده و مماشــاتی در این زمینه صورت
نمیگیرد ،اظهار داشت :طول چاههای مسدود شده در
سال گذشته  23کیلومتر بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان بیان کرد:
همچنین با چاههای مجاز اســتان همدان که برداشت
بیشتر از پروانه بهرهبرداری دارند نیز برخورد میشود تا
در راستای حفاظت از منابع آبی استان همدان گامهای
اساسی و جدی برداشت.
وی با اشاره به اینکه اکیپهای گشت و بازرسی به طور
شبانهروزی دشتهای استان را بازرسی میکنند ،عنوان
کرد :تعداد  24گروه اکیپ گشت و بازرسی در راستای
نظــارت بر چاههای مجاز ،جلوگیــری از حفر چاههای
غیرمجاز و برداشت شن و ماسه از رودخانههای استان به
طور شبانه روز دشتها را کنترل میکنند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای همدان اظهار داشت:
تاکنون ســه هزار و  3حلقه چاه مجاز مجهز به کنتور
هوشــمند آب و برق شــده که این رونــد ادامه دارد تا
نظارت بــر بهرهبرداری از منابــع آب زیرزمینی از این
طریق افزایش یابد.
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که وعده اجرای دو ساله این پروژه را داده و  25سال نیز
از آن بهرهبرداری میکنند.
وی با بیان اینکه برای نخســتین بار اســت که بخش
خصوصی برای اجرای پروژه آب استان همدان ورود پیدا
میکند ،گفت :هزینه اجرای این پروژه  22میلیارد تومان
برآورد شــده که با تعدیل به  30میلیارد تومان افزایش
خواهد یافت.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای همدان با اعالم اینکه
ظرفیــت تصفیهخانه  27هزار و  648مترمکعب آب در
شبانهروز است ،تصریح کرد :در طی دوران بهرهبرداری،
ظرفیت تولید آب ســالم و بهداشتی معادل  19هزار و

تصفیــه  500لیتر در ثانیه و حجم کل  12میلیون متر
مکعب در سال آب شــرب این شهرستان از سد کالن
است که در پایین دست سد کالن ساخته میشود.
عزالدین مبلغ سرمایهگذاری این پروژه را  400میلیارد
ریال اعالم کرد و افزود :مدت ساخت آنها  2سال خواهد
بود و دوره بهره برداری از آن  25سال است.
وی با اعالم اینکه طول خط انتقال آبرسانی از سد کالن
به شهرســتان مالیر  34کیلومتر است افزود :ظرفیت
ساالنه حجم آب تصفیه شده این پروژه  12میلیون متر
مکعب خواهد بود.
عزالدین افزود :سد کالن مالیر تامين آب شرب و بهبود

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای همــدان در گفتگو
با اکباتان حجم ذخیره ســدهای استان را  75میلیون
مترمکعب اعالم کرد و گفت :مشکلی در تامین آب شرب
استان همدان وجود ندارد ولی رعایت الگوی مصرف باید
در اولویت قرار گیرد.
مهندس مرتضی عزالدین اظهار داشــت :از ابتدای سال
آبــی  94تاکنون  467میلیمتر بارش بــرف و باران در
سطح اســتان همدان رخ داده که خوشبختانه وضعیت
ذخایر آبی همدان با این بارشها بهبود یافته است.
وی افزود :ســال آبی جاری  467میلیمتر بارندگی در
اســتان همدان رخ داد که این رقم ســال گذشته 306
میلیمتر و در متوســط بلندمدت  351میلیمتر بوده
و خوشــبختانه بارشهای امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  52درصد و نسبت به بلندمدت  33درصد
افزایش داشت.
عزالدین با اعالم اینکه سد اکباتان همدان ذخیره خوبی
را نسبت به سال گذشته داشته است ،تصریح کرد :حجم
ســد اکباتان در حال حاضر به  21میلیون و  600هزار
مترمکعب کاهش یافته و این در حالی اســت که ســد
اکباتان همدان در ابتدای سالجاری سرریز کرده بود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای همدان با اعالم اینکه
در حال حاضر ورودی سد سرابی تویسرکان صفر است،
گفت :سد ســرابی تویســرکان  7میلیون و  600هزار
مترمکعب حجم ذخیره داشته و میزان خروجی از این
سد  300لیتر در ثانیه است.
وی بــا بیان اینکه ســد اکباتان همــدان  40میلیون
مترمکعب ظرفیت ذخیره آب دارد ،تصریح کرد :ســد
اکباتــان همدان در حال حاضر با خروج  1446لیتر در
ثانیه ،میزان ذخیره آن نیز کاهش یافته است.
عزالدین افزود :سد کالن مالیر نیز اکنون به میزان 42
میلیــون و  400هزار متر مکعب ذخیره آب دارد که در

حال حاضر به میزان  104لیتر در ثانیه آب از این ســد
خارج می شود.
وی حجم آب در دسترس استان همدان پس از تبخیر
را  2میلیارد و  680میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت:
سهم آبهای زیرزمینی از این منابع تجدیدپذیر 1.948
میلیارد مترمکعب و سهم آبهای سطحی  740میلیون
مترمکعب است.
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تصفیهخانه آب شرب شهر تویسرکان با حضور مسئوالن
استان در هفته دولت کلنگ زنی شد.
در ابتدای این مراســم محمد ناصر نیکبخت اســتاندار
همدان اظهار داشت :مســئله آب یکی از دغدغههای
اساسی اســتان همدان محسوب میشود که باید دقت
نظر کافی در این حوزه صورت گیرد.
وی با اشــاره به اینکه دولت تدبیر و امید به پروژههای
آب توجه ویژهای دارد ،افزود :مدیران حوزه آب اســتان
همدان باید برنامهریزی الزم را برای بهرهبرداری مناسب
از منابع آبی داشته باشند تا در ایام پیک مصرف با کمبود
آب مواجه نشویم.
نیکبخت با بیان اینکه وضعیت منابع آبی در اســتان
همدان مطلوب اســت ولی این موضوع نباید ســبب
مصرف بیرویه و به دور از صرفهجویی شــود ،تصریح
کرد :خوشــبختانه امسال بارندگی مناسبی در سطح
اســتان همدان رخ داد که ســبب ســرریز سدهای
استان همدان شــد ولی باید به درستی از این منابع
بهرهبرداری کرد.
وی با اعالم اینکه مدیران حوزه آب باید در زمینه جذب
اعتبارات عمرانــی برای اجــرای پروژههای این بخش
پیگیری مستمری را از تهران داشته باشند ،عنوان کرد:
همه دستگاههای مســئول و بخش خصوصی ایدهها و
راهکارهای خود را برای اجرای مناســب و موفق طرح
تعادلبخشی آبهای زیرزمینی و ارتقای بهرهوری آب
ارائه کنند.
اســتاندار همدان با بیان اینکه مسئله مدیریت مصرف،
یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی اســت اظهار داشت :این
به معنای کم مصرف کردن نیست بلکه به معنی مصرف
متعادل و پرهیز از اسراف است که دستگاههای دولتی،
دســتگاههای غیردولتی ،آحاد مردم و خانوادهها باید به
این مسئله توجه کنند.
وی خطاب به مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان
نیــز گفت :اگر در مقابل رفتن مدیرعامل شــرکت آب
منطقهای همدان مقاومت میکنم به ســبب اقدامات
علمی و کارشناسی است که طی این سه سال در حوزه
آب انجام شده است.
اســتاندار همدان بیان کرد 300 :میلیون تومان اعتبار
برای احیا و مرمت قناتهای شهرســتان تویسرکان از
اعتبارات در اختیار ،تخصیص داده میشود ولی وزارت
جهاد کشاورزی نیز باید اعتبارات مرتبط با این بخش را
اختصاص دهد.
در ادامه این مراســم مدیرعامل شرکت آب منطقهای
همدان بــا خیر مقدم بــه همه مســئوالن ،از افتتاح
تصفیهخانــه آب تویســرکان در ســال  ۹۷خبر داد و
گفت :برای اجــرای این تصفیهخانه ( به روش )BOT
 ۳۰میلیارد تومان توسط سرمایهگذار خصوصی هزینه
میشود.
مرتضی عزالدین اظهار داشت :سد سرابی سال گذشته
آبگیری و بهرهبرداری شــد که پس از یک سال نیز این
سد براثر بارشهای مناسب سرریز کرد.

عزالدین با اعالم اینکه خط انتقال  14کیلومتری برای
انتقال آب از سد سرابی به تویسرکان پیشبینی شده بود
که  11کیلومتر آن اجرا شده است ،افزود :در حال حاضر
پیکیج تصفیه آب با ظرفیت  30لیتر در ثانیه بخشی از
آب شهر تویسرکان را تامین میکند ولی باید برای تامین
پایدار آب تصفیهخانه اجرایی شود.
وی بیــان کرد :اجرای تصفیهخانــه از طریق اعتبارات
دولتی  6سال به طول میانجامد ولی فراخوان صادر شده
و برای نخستین بار تالش شد تا تصفیهخانه تویسرکان
از طریق واگذاری به بخش خصوصی اجرایی شــود که
با پیگیریهای اســتاندار همدان یکی از فعاالن بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری اعالم آمادگی کردند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان عنوان کرد :دو
شرکت تهران میراب و زیستاب به عنوان سرمایهگذاران
پروژه تصفیهخانه فاضالب شهرستان تویسرکان هستند

 180مترمکعب در شبانهروز توسط سرمایهگذار تضمین
شده است.
عزالدین با بیان اینکه ســد خرمرود تویسرکان نیز روند
خوبی را پس از پیگیریهای انجام شــده طی میکند،
بیان کرد :این ســد نیز به روش سرمایهگذاری اجرایی
میشود و نیازمند تصویب شورای اقتصاد است.

يك هزار و  600هکتار از اراضي جنوب شهر مالير را به
عهده دارد که آب شرب شهر مالير به ميزان  12ميليون
متر مکعب ،بخش کشاورزي چهار ميليون متر مکعب و
بخش محيط زيست پنج ميليون و 500هزار متر مکعب
از اين سد تأمين خواهد شد.

گزارش

شرکت سهامی آب منطقهای همدان به عنوان متولی اصلی مدیریت آب استان بر آن بوده تا با در نظر
گرفتن برنامههای اجرایی و مدیریتی و بهرهگیری از آخرین راهکارها و استعدادها به مقابله با بحران
آب برخیــزد و ایــن وظیفه مهم را با حداکثر توان و ظرفیت خود به انجام رســاند .این شــرکت مصمم
اســت در محیطی صمیمی از طریق مدیریت مشارکتی ,با اتکا به نیروی انسانی کارآمد و ارتباط با سایر
مراکز علمی و با اســتفاده از منابع اعتباری ملی ,مدیریت آب در اســتان همدان را با توجه به اهداف

شرکت به انجام رساند.
ازجمله برنامههای این شرکت در هفته دولت کلنگ زنی تصفیه خانه شهر تویسرکان ،کلنگزنی احداث
تصفیه خانه آب شــرب شــهر مالیر و افتتاح ساختمان اداري مدیریت منابع آب شهرستان رزن بود که
در این گزارش ضمن نگاهی گذرا به برنامههای انجام شــده این شــرکت در هفته دولت ،گفتگویی با
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان انجام شده که شما را به مطالعه این مطالب دعوت میکنیم.
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گزارش اکباتان از پیش فصل تیم پاس همدان

محمد حسامی

همسایهها یاری کنید ،تا ما خاتونداری کنیم
به اعتقاد کارشناسان فوتبال موفقیت یک تیم باشگاهی در انتهای
فصل ،محصول یک پیش فصل موفق است .به زبانی سادهتر تیمی در
عرصه مسابقات باشگاهی موفق خواهد بود که در فاصله پایان فصل
قبل تا شــروع فصل جدید موضوعاتی مانند ،ساختارگرایی ،تثبیت
مدیریت ،اقدام موثر براســاس برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت از پیش طرحی شده ،مدیریت زمان ،حفظ اتحاد و انسجام
درون باشگاهی ،حفظ یا ترمیم کادر فنی و بازیکنان ،شروع به موقع
بدنســازی و تمرینات تاکتیکی و پرهیز از حواشی را در دستور کار
خود قرار دهد.
در تیمهای حرفهای و مطرح جهــان فوتبال به دلیل هدفگذاری
مشــخص و پیشــروی براســاس برنامهای مدون با حفظ ساختار
مدیریتی و فنی باشــگاه ،زمان طالیــی پیش فصل بدون کمترین
تغییر و حاشــیه صرف برگزاری تمرینات و اردوهای منظم میشود
که حاصل آن فوتبالی چشــم نواز ،تماشاگرپسند و همراه با نتیجه
است؛ اتفاقی که در فوتبال باشگاهی ایران کمتر شاهد آن هستیم.

پیش فصل پرحاشیه بیماری العالج فوتبال ایران

No 9 September-October 2016

شماره  9مهر 1395

تغییر مدیرعامل و به تبع آن تغییرات گستره در کادر فنی و بازیکنان
بر پایه تفکرات مدیرعامل جدید کمتر اتفاقی است که در پیش فصل
فوتبال باشــگاهی در ایران رخ میدهد .پیش فصلی پر از حاشــیه
و بدون برنامه از پیش طراحی شــده ،همراه با تغییرات گســترده
در کادر فنی و بازیکنان ،ســبب شده تا تیمهای باشگاهی فوتبال
ایران بیشــترین زمان خود را در این فرصت طالیی صرف انتخاب
مدیرعامل ،مربــی و بازیکن کنند؛ چنان که حتی فرصت شــش
هفته الزم برای آمادهســازی تیم را که به اعتقاد کارشناسان برای
رسیدن به تیمی منســجم و هماهنگ از اهمیت ویژهای برخوردار
است از دست میدهند ،تا به این ترتیب شاهد حضور تیمهایی در
لیگهای باشگاهی کشور باشیم که نه تنها کسلکننده و سردرگم
بازی میکنند ،بلکه با صرف بودجه هنگفت دولتی نیز حتی توانایی
گرفتن یک جام آسیایی را هم ندارند.
امــا دو تیم پاس همدان چگونه پیش فصل خود را پشــت ســر
گذاشتند؟ آیا این تیم نیز به تبعیت از ساختار بیمار حاکم بر فوتبال
کشور نتوانســت پیش فصل مناسبی تا قبل شــروع فصل جدید
رقابتهای لیگ دسته دوم باشگاههای کشور داشته باشد؟ ساختار و
تشکیالت نماینده همدان در لیگ دو چقدر در فاصله فصل گذشته
تا فصل جدید دستخوش تغییر شده است؟ این تغییرات بر اساس
کدام هدفگذاری بوده و تا چه اندازه از معیارهای فوتبال روز پیروی
کرده اســت؟ آیا با این پیش فصلی که تیم پاس پشت سر گذاشت
آمادگی الزم برای کسب رتبهای مناسب در جدول بازیها و صعود
به لیگ یک را دارد؟
باشــگاه پاس که پس از انتقال پر سر و صدایش به همدان به دلیل
ساختار غلط هیات مدیره سیاسی خود هرسال با شیبی تند از سطح
اول فوتبال کشور دور و دورتر میشود ،در فصل گذشته لیگ دسته
اول باشگاههای کشورهم با تصمیمات غلط این هیات مدیره نتایج
اســفباری کسب و به لیگ دسته  2سقوط کرد .با چنین نتیجهای
که برای تیم قهرمان آســیا یک فاجعه محسوب میشود ،کمترین
توقع کارشناسان و هواداران این باشگاه تغییرات گسترده در هیات
مدیره و نوع ســاختار اداره این تیم بود ،امــا برخالف توقعات در
چیدمان اعضای هیات مدیره باشگاه هیچگونه تغییری ایجاد نشد
و فقط عبدالحمید رمضانــی ،مدیرعامل این تیم ،که صرفا مجری
مصوبات هیات مدیره بود از کار برکنار شــد؛ آن هم مدیرعاملی که
 4هفته مانده به پایان مســابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور
با نیت حفظ تیم در لیگ با تصمیم هیات مدیره و حکم رئیس این
هیات سکان مدیریت باشگاه را دست گرفت.
با سقوط پاس دوران مدیریت رمضانی هم خیلی زود به پایان رسید
و در حالــی که وی گمان میکرد مدیریت تیم را در لیگ دســته

دو باشــگاههای کشــور برعهده خواهد داشت بنا به تصمیم رئیس
هیات مدیره از سمت خود بر کنار شد .در فاصله برکناری رمضانی
تا انتخاب مدیرعامل جدید انواع مختلف اخبار حاشــیهای ازجمله
انحالل باشــگاه به دلیل بدهیهای سرسامآور یا ادغام پاس با تیم
شــهرداری در فضای مجازی و رســانهای استان پیچید و اعتراض
هواداران و واکنش تند اصحاب رســانه را در پی داشــت؛ اما پس از
سپری شدن نیمی از روزهای مهم و حیاتی پیش فصل ،هیات مدیره
در برابر این واکنشها تسلیم شد و عاقبت تصمیم به حضور تیم پاس
در لیــگ  2گرفت و با عبور از نامهایی مطرح که هریک وزنهای در
فوتبال همدان محسوب میشدند و اهلیت و صالحیت اداره باشگاه
پاس را داشتند در اواخر تیرماه نام محمدتقی رحیمی را به عنوان
مدیرعامل انتخاب کردند.

مدیرعاملی ،با سبقه  4هفته مسئولیت تشریفاتی

مدیریــت در هر فعالیتی مهمتریــن و تاثیرگذارترین بخش در آن
فعالیت اســت؛ به همین دلیل هرگاه در یک باشگاه فوتبال بحث
انتخاب مدیرعامل مطرح میشود ویژگیهای مدیرعامل مورد ارزیابی
قرار خواهد گرفت.
فدراســیون جهانی فوتبال و همچنین کنفدراســیون فوتبال آسیا
به عنوان ادارهکنندگان و سیاســتگذاران اصلی فوتبال در جهان
ویژگیهایــی را برای یک مدیرعامل فوتبــال در نظر گرفتهاند که
آگاهی از علم اقتصاد ،شــناختن راهکارهای کسب درآمد ،تجربه و
توانایی هدایت و رهبری یک تیم و قدرت تغییر و تحول از مهمترین
این ویژگیها به شمار میآیند؛ حال جای سئوال است که مدیرعامل
جدید پاس از کدام یک ازشاخصههای یک مدیرعامل باشگاه فوتبال
بهره میبرد که برای مدیریت این تیم ریشهدار انتخاب شد؟
 4هفته قائم مقامی حمید رمضانی ،مدیرعامل پیشــین باشــگاه
پاس ،در فصل گذشــته لیگ دســته اول ،تنها سبقه تقی رحیمی
در یک باشــگاه حرفهای فوتبال بود؛ آن هم در حالی که پست قائم
مقامی یک مسوولیت تشریفاتی اســت .از سوی دیگر او عضوی از
کادر مدیریتی باشگاهی محسوب میشد که به یک دسته پایینتر
سقوط کرده بود و در این سقوط فاجعه بار مانند همه اعضای هیات
مدیره و مدیرعامل سابق سهم داشت؛ بنابراین تجربه و توانایی اداره
یک تیم و همچنین قدرت تحول نمیتوانســت از شاخصههای این
انتخاب باشد.
قرار نیست مدیرعامل جدید با تخصص داشته یا نداشته خود از علم
اقتصاد برای باشــگاه درآمدزایی کند و صرفا باید مادر خرج خوبی
باشد؛ با این اوصاف آشنایی به علم اقتصاد و توانایی درآمدزایی نیز
دلیل سپردن این مسوولیت خطیر به تقی رحیمی نبود.
در حالی که هیچ یک از شــاخصههای فیفا و ای اف ســی در این
انتخاب لحاظ نشده بود و همه کارشناسان و اهالی فوتبال استان با
تعجب به دالیل نامعلوم انتخاب رحیمی به عنوان مدیرعامل پاس
فکر میکردند ،مدیرعامل جدید در یکی از اولین مصاحبههای خود
ضمن تحسین اقدامات رئیس هیات مدیره باشگاه در حمایت از این
تیم ،از وی و سایر اعضای هیات مدیره در قبال نقش آنها در سقوط
پاس نیز دفاع جانانهای انجــام داد تا برای همگان به ویژه آنان که
که از زیر و بم ســاختار باشگاه پاس اطالع دارند مشخص شود این
انتخاب با چه هدفی صورت گرفته است.

شروع پیش فصلی پر حاشیه برای پاس

به این ترتیب پس از  100روز از پایان فصل گذشــته لیگ دســته
اول ،پیش فصل پر حاشــیه تیم پاس همدان از ابتدای مرداد یعنی
 23روز مانده به شروع مسابقات با انتخاب مدیرعامل شکل جدی به
خود گرفت؛ آن هم درحالی که وضعیت هیچ یک از بازیکنان فصل
گذشــته برای ماندن در تیم مشخص نبود و عمال باشگاه بازیکنی
نداشت.

در آن روزهای حســاس اخبار درگوشــی در فضای مجازی از آن
حکایت داشــت که بــه دلیل عدم تجربه تقی رحیمی در بســتن
یک تیم باشــگاهی ،تصمیمات مهم بدون در نظــر گرفتن رای و
نظر وی توســط دو تن از اعضای هیات مدیره در فضایی خارج از
دفتر مدیرعامل گرفته میشود که از آن دست تصمیمات میتوان
به انتخاب رضا طالیی منش به عنوان سرمربی ،تعیین سقف قرارداد
 50میلیون تومانی و همچنین مذاکره با بازیکنان اشاره کرد؛ حتی
گفته میشد مدیرعامل جدید بدون موافقت رئیس امور مالی باشگاه
برای اهداف مورد نظر خود نمیتوانســت ریالی هزینه کند؛ اما به
هر حال تقــی رحیمی نیز در این مدت بیکار نبــود و برای اثبات
موجودیت خود تصمیماتی در نظر گرفت که تعجب و تحیر هوادارا،
کارشناسان و اصحاب رسانه را در پی داشت.

لوگویی به رنگ باجناق

یکی از اقدامات بحث برانگیز تقی رحیمی به عنوان مدیرعامل باشگاه
پــاس تغییر لوگوی این تیم بود؛ لوگویی کــه مورد توجه و عالقه
هواداران باشــگاه بود و طراح آن نیــز در زمان ارائه این طرح مورد
تجلیل رئیس هیات مدیره قرار گرفته بود .این لوگو منطبق با اصول
طراحی در دل خود نام باشگاه ،رنگ لباس و تاریخ پرافتخار پاس را
جــا داده بود و از زیبایی بصری خاصی هم بهره میبرد؛ با این حال
لوگوی باشگاه در پیش فصل مسابقات با خواست مدیرعامل تغییر
کرد و علت تغییر آن نیز پس از اعتراض گسترده هواداران و اصحاب
رسانه سوء اســتفاده برخی افراد از این لوگو عنوان شد؛ حال جای
سئوال اســت که آیا فرد یا افرادی میتوانند از لوگوی یک باشگاه
فوتبال سوء استفاده کنند؟
باشــگاههای حرفهای فوتبال برپایه قانون تجارت اداره میشوند و
از این قوانین تبعیت میکنند .براساس قانون تجارت حق استفاده
انحصاری از یک عالمت به کســی اختصاص دارد که آن عالمت را
طبق مقررات این قانون به ثبت رســانده باشد .همچنین استفاده
از عالمت ثبت شــده توسط هر شــخصی به غیر از مالک عالمت
مشــروط به موافقت مالک آن است .از سوی دیگر هرگونه استفاده
از عالمتی که ثبت شده باشد توسط اشخاص ثالث که باعث فریب
عموم شود ،غیرقانونی است؛ بنابراین اگر سوء استفادهای از لوگوی
باشــگاه صورت گرفته باشد باید از طریق قانون با متخلفان برخورد
شــود ،اما مدیرعامل پاس در اقدامی عجیب در قبال سوء استفاده
از لوگوی پاس ( البته بنا بر ادعای خودش) صورت مســئله را پاک
کرد و لوگوی باشگاه را تغییر داد .جالب آن که طراح لوگوی جدید
با مدیرعامل باشــگاه قرابت نزدیکی دارد و در اقدامی غیر حرفهای
نام خود را نیز در بطن لوگوی جدید آورده اســت .از ســوی دیگر
طراحی لوگو بســیار ناشیانه بوده و به هیچ عنوان از زیبایی بصری
هم برخوردار نیست؛ چنان که هواداران باشگاه در فضای مجازی به
این لوگو لقب وصله زانو دادهاند؛ با این شرایط به نظر میرسد پشت
پرده تغییر لوگوی باشگاه باید اتفاقات دیگری نهفته باشد که برای
پی بردن به آن باید منتظر گذر زمان ماند.

بهشت دالالن

از دیگــر اقدامات عجیب و غیرحرفــهای مدیرعامل جدید پاس در
پیش فصل مســابقات ،حذف مدیر رسانهای از ساختار این باشگاه
بود؛ آن هم باشگاهی که پیشوند حرفهای را یدک میکشد .در عصر
اطالعات بخش رســانهای یک تیم فوتبال نقش اصلی را در حوزه
اطالعرســانی ایفا میکند و پل ارتباطی خبرنــگاران و هواداران با
باشگاه ب ه شمار میآید.
با حذف مدیر رسانهای باشگاه عمال پل ارتباطی باشگاه با هواداران و
خبرنگاران قطع شد و آنها عمال از آنچه که در این تیم در فصل نقل و
انتقاالت میگذشت اطالعی نداشتند و نمیتوانستند تحلیل درستی
در رابطه با خریدهای جدید تیم ارائه دهند .چنین شرایطی در یک

تیم فوتبال بهشت دالالن است تا در سکوت خبری بازیکنانی را که
بر روی دستشان مانده به مربیان قالب کنند؛ حال باید دید در طول
فصــل چنین ادعایی در مورد تیم پاس صدق میکند و یا بازیکنان
پاس با عملکرد مناسب خود و صعود به لیگ یک بر این تصور خط
بطالن میکشند.
گفتنی است پس از اعتراضات گسترده هواداران در فضای مجازی و
اصحاب رسانه به این اقدام غیرحرفهای مدیرعامل پاس ،وی مجبور
شد به یکی از خبرنگاران ورزشــی همدان حکم تشریفاتی مشاور
رســانهای بدهد ،اما همچنان اخبار مهمی از این تیم به بیرون درز
نمیکنــد و اگر هم هواداران در فضای مجازی از این موضوع گالیه
کنند دو نفر از لیدرهای حقوق بگیر باشگاه با بدترین ادبیات ممکن
هواداران را به ســکوت فرا میخوانند و در عصر ارتباطات از هوادار
میخواهند برای اطالع از وضعیت تیم به محل تمرین بازیکنان در
استادیوم مفتح واقع در  15کیلومتری شهر بروند.

صدور کارت بازی چند ساعت مانده به آغاز مسابقه

عمل نکــردن به وعده بومیســازی پاس با جذب تعــداد زیادی
ازبازیکنان غیربومی ،عمل نکردن به وعده شفاف سازی مالی با پنهان
کردن رقم قرارداد بازیکنان آن هم در حالی که امسال قرارداد همه
بازیکنان لیگ برتر بر روی پایگاه اطالعرسانی باشگاهها قرار گرفته
است ،ناکامی در جلب رضایت تیاگو فراگا بازیکن برزیلی این تیم و
ناتوانی در تامین طلب این بازیکن ،بیتوجهی به آکادمی باشــگاه و
اســتعفای پی در پی مربیان تیمهای پایه پاس و انتخاب محمد به
گندم -که همواره حضــورش در پاس همراه با ناکامی و نارضایتی
هــواداران بوده  -به عنوان سرپرســت تیم از دیگر اقداماتی بود که
برای کارشناسان و اصحاب رسانه ضعف مدیریت جدید تیم پاس را
پیش از شروع فصل جدید لیگ دو روشن کرد ،اما بیشک عجیب
ترین و غیرحرفهای ترین اقدام مدیرعامل جدید پاس در شب اولین
بازی تیم در فصل جدید لیگ دسته دو باشگاههای کشور رقم خورد؛
آنجا که به دلیل عدم دوراندیشی و آشنا نبودن با ضوابط و قوانین
لیگ دو ،مبلغ ورودیه به حساب ســازمان لیگ تا شب بازی واریز
نشده بود و برای دریافت کارت بازی نیز به جای سرپرست تیم یکی
از کارمندان باشگاه را به تهران فرستاده بودند که به گفته خبرنگاران
حاضر در محل ،مسووالن سازمان لیگ برای پیگیری امور ،وی را به
رسمیتنمیشناختند.
در شب بازی که به اعتقاد اهل فن تیم باید به دور از هر حاشیهای
باشــد ،از کادر فنی و بازیکنان گرفته تا هواداران و اصحاب رســانه
نگران عدم صدور کارت بازی بازیکنان بودند؛ البته این نگرانیها به
جا بود؛ چراکه اگر دخالت یکی از اعضای همدانی و با نفوذ اتحادیه
فوتبال و یکی از نمایندگان شهر همدان در مجلس شورای اسالمی
نبود کارت بازی بازیکنان چند ساعت مانده به شروع اولین مسابقه
پاس صادر نمیشد تا عالوه بر از دست رفتن  3امتیاز حساس بازی،
تمسخر مخالفان انتقال پاس به همدان را در پی داشته باشد.

همسایهها یاری کنید ...

آنچه مسلم است ،حواشی و اتفاقاتی که در پیش فصل لیگ جدید
دسته دو باشگاههای کشور با بیتدبیری مدیرعامل و دیگر مسووالن
باشــگاه پاس برای این تیم رقم خورد ،هر بیننده یا شــنوندهای را
به یاد ضرب المثل همســایهها یاری کنید تا من خاتون داری کنم
میاندازد؛ اما با همه این اوصاف از اعضای هیات مدیره باشگاه گرفته
تا مدیرعامل جدیــد تیم باید بدانند که تنها انتظار هواداران از این
تیم صعود به لیگ یک است و بیشک هر نتیجه دیگری برای پاس
شکســت دیگری برای مدیران این تیم به شمار میآید؛ به ویژه آن
که به اعقاد تقی رحیمی تیم پاس امســال برخالف سنوات گذشته
مشکل مالی ندارد و استاندار همدان با تمام وجود از این تیم حمایت
میکند.
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پیشکسوت
وقتی نام فوتبال می آید کمتر کسی را تصور میکنید که به آن عالقه نداشته باشد .ورزش اول دنیا ،در سرتاسر جهان هواداران خاص خود را دارد .طرفداران به قول معروف "دو آتیشه"ای که برای
تیم محبوبشان سر و پا می شکنند .از کار خود می زنند تا به ورزشگاه بروند و تیم خود را تشویق کنند .معلوم نیست این حس هواداری از کجا نشات می گیرد اما هر چه هست از عمق وجود ،یک هوادار
را عاشــق فوتبال و تیم محبوبش می کند .در تمام دنیا تیم هایی همچون میالن ،اینتر ،لیورپول ،منچســتر ،رئال ،بارســلونا و حتی تیم های سطح پایین و گمنام هوادار متعصب دارند .در کشورمان نیز از
استقالل و پرسپولیس تا ملوان و حتی چوکای تالش طرفدارانی دارند که برای تیم خود سر و دست می شکنند .پاس تیم محبوب شهرمان نیز ازاین قضیه مستثنا نیست تا زمانی که این تیم در تهران
بود هواداران این تیم در ورزشــگاه انگشــت شــمار بودند اما با انتقال به همدان به یکباره هزاران هزار فوتبال دوســت هوادار این تیم شدند .حاال پاس هوادارانی دارد که در هوای منفی چند درجه
زمســتان همدان و زیر بارش برف نیز این تیم را تنها نگذاشــتند .هوادارانی که شــاید روی بد فوتبال بیشــتر از روی خوشش به آنها خود را نشان داده است .هرچند انتقال پاس به همدان و همچنین
سال اول حضورش در همدان روزهای خوشی باشد که از یاد هیچ یک از هواداران این تیم ،پاک نشود اما نتایج ضعیف و سقوط از لیگ برتر به دسته یک و پس از آن به دسته دو روزهای تلخی است
که در ذهن متعصبین پاس می ماند .با تمام این اتفاقات تلخی که برای پاس افتاد باز هم هواداران به این تیم عالقه دارند ،از دور و نزدیک به دنبال موفقیت تیم خود هستند .این نشان می دهد که
در فوتبال اگر هم در باالترین سطح نباشی باز هم هوادار خواهی داشت .استان هایی که در لیگ برتر تیم ندارند باز هم هوادار دو آتیشه فوتبال دارند .قبل از حضور پاس در همدان نیز هواداران
فوتبال وجود داشتند .در زمان لیگ قدس و حتی در دسته سه که نمایندگان استان حضور داشتند عالقمندانشان ورزشگاه را خالی نمی گذاشتند .اکباتان به سراغ یکی از قدیمی ترین هواداران فوتبال
همدان رفته است .حسن قربی ،همان سهراب بوقی همدانی است که از دوران کودکی هرگاه نمایندگان استان در لیگ های مختلف به مصاف حریفان می رفتند از نزدیک تیم محبوبش را تشویق میکرد
و بعد ها به عنوان لیدر در کنار تیم های همدانی حاضر در مســابقات حضور داشــت .عمو حســن فوتبالدوست ما ،که این روزها به دلیل بیماری قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفته از روزهای خوب و بد
فوتبال می گوید .در ادامه گفت و گوی اکباتان را با این هوادار بخوانید.
جواد همدانی

هوادار قدیمی فوتبال همدان:

هوادار نباشد فوتبال معنا ندارد

خودتان را معرفی کنید:

حسن قربی هستم متولد  1334در همدان  .کارمند بازنشسته هستم.
سه فرزند دارم که شاهین تنها پسرم هم مثل من عالقمند به فوتبال
هست و چندین سال به عنوان لیدر در کنار تیم پاس فعالیت دارد.

چه شد که به فوتبال عالقمند شدید؟

تا  18سالگی قبل از اینکه به خدمت سربازی بروم در رده نوجوانان
فوتبال بازی می کردم .در مســابقات محالت آن زمان به همراه تیم
محله خود ،الوند امام زاده عبداله به فینال راه پیدا کردیم .در فینال
هم با تیم باباطاهر که محمد بهگندم در آن حضور داشت  ،در زمین
خاکی استادیوم سعیدیه بازی کردیم .البته سال  54که به سربازی
رفتم در پادگان نیروی هوایی که خدمت می کردم ،فوتبال پادگان
را راه اندازی کردم .در مدت آن دوســال مسابقات دوره ای منظم در
پادگان برگزار می شد.

در کودکی طرفدارچه تیمی بودید؟

آن زمان طرفــدار پاس بودم .در دهه چهل پاس همدان قوی ترین
تیم اســتان بود .محمد معصومی و برادران نجــم آبادی بازیکنان
محبوبم بودند و برای تشویقشــان به استادیوم قدس می رفتم .آن
زمان استادیوم قدس دیوار های خاکی داشت و ما برای اینکه هزینه
تهیه بلیت را برای تماشای بازی نداشتیم  ،مجبور بودیم دیوار چهار
متری را باال برویم و به آنطرف پرت شویم تا بتوانیم بازی تیممان را
تماشــا کنیم .اگر صدمه ای هم می دیدم شوق تماشای بازی باعث

بله  .در دهه  ،60جامی برگزار می شد به نام جام فلق که برترین تیم
استان های کشور به جز تهران در آن حضور داشتند .تمام بازیهای
آن جــام را چــه در همدان و چه در خارج همــدان به عنوان لیدر
در کنــار تیم منتخب همدان بودم .بازیکنانی چون محمد بهگندم،
حسین الماسی ،سیروس چهاردولی  ،سعید سلیمانی ،مهدی گمار،
محمدرضا حجتی ،سهراب طالیی ،محمود صمدی در آن تیم حضور
داشــتند .آن جام به صورت حذفی و رفت و برگشت برگزار می شد.
در دور اول تیم اردبیل را در مجموع  5بر یک را حذف کردیم .علی
دایی آن زمان خیلی جوان بود و با شماره  4به عنوان دفاع یارگیر در
تیم اردبیل توپ می زد .بعد از آن ،تیمها را یکی یکی حذف کردیم و
به فینال رسیدیم .تیم همدان فینال رفت و در اهواز میهمان استقالل
اهواز بود .با وجود اینکه  40هزار هوادار استقالل در ورزشگاه بودند ما
هم از همدان یک اتوبوس برای تشویق تیممان به اهواز رفته بودیم.
متاسفانه آن بازی را همدان دو بر صفر باخت .هفته بعد بازی برگشت
در اســتادیوم قدس همدان برگزار شــد .ورزشگاه پر شده بود .تیم
همدان با گل حسین الماس بازی را یک بر صفر برد اما در مجموع
این تیم استقالل اهواز بود که قهرمان جام فلق شد.

آن زمان همدان چند تیم داشت؟

تیم هایــی بودند که در زمان های مختلف بهترین تیم همدان می
شــدند .تیم هایی مثل پاس  ،الوند  ،شیشه  ،آرش  ،بانک صادرات ،
اکباتان و بعد ها بهزیســتی و فجر تیم های خوب همدان بودند .هر
کدام که نماینده استان در مسابقات کشوری بودند برای تشویقشان
به اســتادیوم قدس می رفتم .در استادیوم قدس بازی های خاطره
انگیزی برگزار شــده است .اگر در همدان استادیوم  100هزار نفری
هم بسازند باز ما دوست داریم بازی تیم شهرمان در استادیوم قدس
برگزار شود.

از لیگ قدس خاطره ای دارید؟

بله آن زمان تیم همدان با بازیکنانی که با دل و جان بازی می کردند

تا حاال از فوتبال درآمدی داشتید؟

در آمد کجا بود؟ من با عشق در کنار فوتبال بودم و هستم .بارها از جیب
خودم برای فوتبال هزینه کردم .بارها برای تشویق تیمم قید کار را زدم.

لیدر بودن چه لذتی دارد؟

هیجان خاص خود را دارد .تماشــاگران من را میشــناختند .بوقی
داشتم همانند بوق سهراب بوقی .وقتی شروع می کردم همه هواداران
من را همراهی می کردند .نشان هایی برای هماهنگی شعار مشخص
کرده بودم که هواداران با آن نشان ها آشنا بودند .وقتی عالمت می
دادم هواداران آن سوی ورزشگاه شعار مورد نظر را شروع می کردند.
دهه  70و اوایل  80فوتبال همدان در ســطح دسته  3بود تا اینکه
پاس به همدان آمد .از ســوی باشگاه از من دعوت شد تا لیدر پاس
شــوم .دوســتان را جمع کردم و در همان سال اول با تمام انرژی از
پاس حمایت کردیم .دوران خوبی بود .فوتبالدوســتان هر هفته به
ورزشــگاه می آمدند .شور و نشــاط همه جا را فرا گرفته بود .سال
اول حضور پاس در لیگ برتر همراه شد با سال پایان لیدری من .با
توجه به ســکته و بیماری قلبی ام ،با تجویز پزشک به دلیل هیجان
و اســترس باالی فوتبال ،از دنیای لیدری خداحافظی کردم و حاال
پســرم شاهین که از کودکی همراه من در ورزشگاه بوده  ،به عنوان
لیدر فعالیت دارد.

از مســئوالن می خواهــم پاس را نجات دهند ،هرجــای ایران می
رویم متلک بارمان می کنند و می گویند قهرمان آســیا را به دسته
 2فرســتادین .همین آقای فردوســی پور در برنامه ای نشده که به
انتقال پاس به همدان اشــاره نکند .به عنــوان یک هوادار فوتبال از
مسئوالن عاجزانه خواهش دارم که به داد این تیم برسند .اگر بدانند
که هواداران این تیم را چقدر می خواهند بیشتر به این تیم اهمیت
می دادند.

برای تشویق تیم شعار خاصی داشتید؟

شــعار های معمول ورزشــگاه ها را می دادیــم .آن زمان کمال
عربیان را بــا ریتم خاصی به نام «کمال آرپی جی  »7تشــویق
می کردیم.

تا حاال در ورزشگاه درگیر هم شده اید؟

بلــه بارها با هــواداران تیم حریف درگیری داشــتیم .یک بار در
دیداری که با تام اصفهان در همدان داشــتیم ،به داور تذکر دادم
که حواســش جمع باشد تا مثل بازی ملوان به ضرر تیم ما سوت
نزند ،که با دســتور داور ،ماموران نیرو انتظامی من را به کالنتری
بردند .انگار ازپیش تعیین شــده بود تا من در ورزشــگاه نباشم.
محمد بهگندم گفت نگران نباش به خاطر تو هم که شــده بازی
را می بریم و همان هم شــد و تیم تام را چهار بر صفر شکســت
دادند .بعد بازی مرحوم نیلی و چند نفر از بازیکنان تیم من را از
کالنتری بیرون آوردند.

فکر می کنید هواداران االن همانند زمان
شما دو آتیشه هستند؟

آن زمان ما عشق فوتبال داشــتیم .االن جوانان بیشتر دنبال کار و
زندگی هســتند و کمتر برای فوتبال وقت مــی گذارند .البته عدم
نتیجهگیری تیم هم فوتبال دوستان را دلسرد کرده است.

صحبت های پایانی شما

تشکر می کنیم از حضور شما و نشریه اکباتان ،امیدواریم امسال تیم
پاس در کنار شهرداری موفق باشند و با حمایت مسئوالن و استاندار
به دسته یک صعود کنند.
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تا چند سالگی فوتبال بازی کردید؟

در کنار تیم های همدان به شهرهای دیگر
هم می رفتید؟

نظرتان را جع به پاس چیست؟
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از همان کودکی شــاید پنج یا شش سالگی عاشق فوتبال شدم .در
کوچه و پس کوچه های شــهر همدان در زمین های خاکی شهر به
همراه هم ســن و ســالهای خود فوتبال بازی می کردیم .در محله
مسابقات دوره ای می انداختیم .با توپ های پالستیکی تک الیه یا
دوالیه با کتانی های معروف آن زمان ،که در پای اکثر بچه ها دیده
می شــد ،با دل و جان فوتبال بازی می کردیم .قیچی برگردانی که
در زمین خاکی می زدیم انگار دنیا را به ما می دادند .شــاید خیلی
ها عاشق ورزش هستند و چند رشته را انجام می دادند اما من فقط
فوتبال را دوست داشتم و دارم .هواداری فوتبال حس عجیبیست که
فقط یک هوادار آن را درک می کند.

می شد آن را فراموش کنیم .بزرگتر که شدم بوق در دست گرفتم و
در ورزشگاه تیم های همدانی را تشویق می کردم.

در لیگ حضور داشت .بازیکنانی که پول برایشان مهم نبود و حتی
از جیب خود برای تیم خــرج می کردند .بازیهای خاطره انگیزی
داشتیم و ورزشگاه پر می شد .آن زمان تیم همدان با سرمربی گری
آقای بیژن ذوالفقار نسب تازه از زیر گروه به باالترین سطح فوتبال
کشور رســیده بود و در تمام بازی های خانگی و خارج از خانه تیم
در ورزشگاه حضور داشتم .با تیم های مطرحی بازی کردیم همچون
تهران ب ،تام اصفهان  ،ملوان و ماشینسازی تبریز .یادم میآید در
یکی از بازی های خارج از خانه که با تیم سپید رود رشت داشتیم ،با
دوندگی بسیار توانستم  12اتوبوس تهیه کنم و نزدیک  500هوادار را
برای تشویق تیم به رشت بردم .با هواداران تیم های حریف در گیری
فوتبالی داشتیم و برای هم کری می خواندیم .فصل خوبی بود .با تمام
شایستگی ها آن سال تیم همدان سقوط کرد اما هواداران هیچگاه
تیم را تنها نگذاشتند .آن زمان شور و شعف خوبی در بین جوانان راه
افتاده بود و همه جا حرف از فوتبال بود.
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