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اکباتان را هفته اول هر ماه 
 

از باجه های روزنامه فروشی بخواهید

گفت وگوی اکباتان با دو نام آور فوتبال همدان
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سرمقاله ]]

ظرفیت پنهان گردشگری 
زمستانی همدان

شــاید شــما هم در چند ســال اخیر بارها و بارها 
در بیلبوردهای تبلیغاتی شــهر همــدان با عبارت 
جشــنواره زمســتانی همدان مواجه شده  باشید اما 
ایــن عبارت تا چه حد در فضای کلی جامعه شــهر 

همدان ملموس و محسوس بوده است؟
ما همدانی ها در سفر به نقاط مختلف کشور با انواع 
داشــته ایم؛ جشنواره  برخورد  فصلی  جشنواره های 
تابســتانی کیش یک نمونه از این موارد اســت که 
در این یادداشت می خواهیم به مقایسه تفاوت های 
برگزاری این دو جشواره نسبت به یکدیگر و کشف 
نقاط ضعف در برگزاری جشنواره زمستانی همدان 

بپردازیم.
در گرما و هوای شــرجی مردادماه حاکم بر جزیره 
کیش که هیچ کس رغبت به تحمل این هوا ندارد، 
بــا برنامه ریزی مدون، تبلیغــات اصولی، همدلی و 
همراهــی همه عوامل و ایجاد جاذبه کاری شــکل 
می گیرد که مــردم در هوایی نامتعارف که جذابیت 
خاصی هم ندارد راهی این جزیره می شــوند، اوقات 
خوشی را ســپری کرده و در نهایت، با یک خاطره 

شیرین راهی شهر و دیار خویش می شوند.
در همدان فصل برگزاری جشــنواره زمانی است که 
آب و هوایی متفاوت و جذاب که امکان پرداختن به 
بسیاری از تفریحات و ورزش های زمستانه را فراهم 
می سازد، بر شهر و استان حاکم است اما چقدر این 
ظرفیت ها مورد توجه مســئولین و عوامل برگزاری 
واقع شده و چقدر برای آنها تبلیغ اصولی در سطوح 

کشوری و حتی فراملی شکل گرفته است؟
چقدر همراهی در نزد کلیه عوامل از جمله بازاریان 
جهــت اعمال تخفیفات ویــژه در این مقطع زمانی 
بوجود آمده که مثال کارتهای ویژه جشنواره توسط 
ســتاد برگزاری صادر شده و در اختیار فروشندگان 
قــرار بگیرد یا هر مجتمع تجاری در انتهای شــب 

برنامه موسیقی و قرعه کشی برقرار باشد؟
آیا با شکل گیری این کار این امکان وجود ندارد که 
در مرحله اول استان های غربی را به همدان کشاند 

تا آرام آرام جشنواره رونق بگیرد؟
نمی شــود برای کســبه همدان در ایام جشــنواره 
تخفیفــات گمرکی در نظر گرفت تــا بتوانند اقالم 
خود را ارزانتر تهیه و در نتیجه ارزانتر نیز به فروش 

برسانند؟
نگاه شــعاری و اجرای کارها بدون نگرش بر ژرفای 
هر پروژه و طرحی در همدان در اکثر مواقع موجب 
ابتــر ماندن کارها و به ثمر ننشســتن برنامه ها می 

شود.
از سویی دیگر اغلب مدیران با توجه به ترسیم عمر 
کوتاه مدیریتی برای خود، صرفا به انجام برنامه های 
مقطعی و غیرزیربنایی بــرای مثبت ارزیابی کردن 
عملکــرد خویش می پردازند و خیلی کم مشــاهده 
می شــود که نــگاه و برنامه ریزی بلنــد مدت در 

پروژه های اینچنینی حاکم باشد.
در همــدان قطعا بخش خصوصــی نیز می تواند در 
برگزاری جشــنواره زمستانی و ورزش ها و تفریحات 
زمســتانه موثر واقع شود و اصوال باید یک مجموعه 
کامــل از امکانات موجود تهیه شــود و حتی برخی 
از تفریحاتی که در همــدان امکان پرداختن به آن 
وجــود دارد از طریق بخش دولتــی یا با حمایت از 

بخش خصوصی، قابل تهیه و راه اندازی می باشد.
چیــزی که در این چند ســال دیده شــده در حد 
برنامه های کوچک جزیره ای که در یک روز و ساعت 
خاص به آنها پرداخته شــده و پرونده آن برنامه در 
روزهای دیگر جشنواره بســته شده، بوده است که 
به هیچ عنوان نمی شــود نام جشــنواره را بر چنین 
برنامه های از هم گسســته  که در برگیرندگی کمی 

دارد، گذاشت.
امســال هم که با توجه به مشکالت مالی موجود 
در دولت، بعید به نظر می رســد اتفاق خاصی در 
خصوص جشــنواره زمســتانی همــدان بیافتد و 
شاید چراغ خاموش جشــنواره امسال بر تاریکی 
اما  شــب های طوالنی زمســتان همدان بیافزاید 
در صــورت برگزاری جشــنواره امید آن را داریم 
که برنامه ها به شــکلی جذاب تــر، همه گیرتر و با 

دنبال شود. برنامه تر 
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 پرتو خورشید

استان شما دارای ظرفیتهای طبیعی و انسانی است؛ منطقه ی کشاورزِی ممتاز، منطقه 
گردشــگرِی برجسته، دارای معادن بسیار مهم، مرکز مواصالتی چندین استان و سر راه 
کربالی معلّی و عتبات عالیات. ســرزمین، ثروتمند و غنی و سرشار است؛ مردم استان 
هم - که ســرمایه ی انسانی و باارزش تر از ظرفیتهای طبیعی هستند - مؤمن، فداکار، 
جوان و پُرنشاطاند. این اســتان - آن طوری که من در آمارها مشاهده کردم - از لحاظ 
تعداد جوان و نسبت جوانی، در صدر فهرست استانهای کشور است؛ یعنی نسبت طبقه 
ی جوان در این اســتان از همه جای کشور بیشتر است. آنچه برای ملت عزیز ما و برای 
شــما مردم استان همدان و برای مسؤوالن و برای شخص بنده مهم است، این است که 
ما از این ظرفیت عظیم انسانی و از این ظرفیت بزرگ طبیعی برای آینده ی کشور، برای 
توسعه کشور و برای رفع مشکالِت امروز چشم انداز آینده ی کشور چگونه استفاده کنیم.
بیانات در دیدار مردم استان همدان - 1383/۰۴/15
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... ادامه از شماره قبل
صنعت 

یکي از واحدهــاي مورد مطالعه در اقتصاد خرد،صنعت 
 اســت. صنایع عوامل تولیــد را از خانوارهــا خریداري 
مي کننــد و در فرایند تولید به کار مي گیرند تا کاالها و 
خدمات نهایي را ایجاد کنند. صنایع  مشــابه خانوارها، 
معامــالت خــود را از طریق بازار انجــام مي دهند ولي 

سازمان داخلي آنها مستقل از بازار طراحي مي شود.
واحدهاي دولتي

در ســالهاي اخیر واحدهاي دولتي در تحلیل هاي خرد 
مورد توجه قرار گرفته انــد زیرا هیات هاي قانونگذار و 
موسسات تنظیم کننده بازار با انجام فعالیت خود به طور 
موثري سطح تولید و قیمت را تحت تاثیر قرار  مي دهند.

بين الملل 
از جمله مزایاي آگاهي از تحلیل هاي اقتصاد بین الملل، 
شناســایي تحوالت موجود در اقتصــاد و بازارهاي بین 
المللي و کســب آمادگي و امــکان برنامه ریزي جهت 
رویارویــي با نتایج تغییر روندهــاي کالن اقتصادي در 

مناطق و بازارهاي مختلف جهان است. 
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

با توجه به اینکه در این تحقیق چالش ها در چهار حوزه 
طبقه بندي و سپس اولویت بندي گردیده، همانطور که 
در جداول فوق نشان داده شده است، نتایج به دست آمده 
نشــان مي دهد که، در چهار حــوزه بازار، صنعت، دولت 
و بین الملــل، چالش هاي حوزه دولت در رتبه نخســت 
قرار گرفته و چالش ها ي حــوزه صنایع در جایگاه آخر 
قرارگرفتنــد. در هر یک از جداول چالش هاي مربوط به 
هر یک از حوزه ها به ترتیب اولویت آورده شــده اســت.

از نتایج به دســت آمده شاید بتوان گفت، نقش دولت به 
عنوان مهمترین عامل در حمایت از تولیدکنندگان از سایر 
قسمت ها پررنگ تر است. عواملي که برطرف کردن آنها 
کمک بزرگي در راســتاي تولید داخلي خواهد کرد. در 
بخش دولتي شناســایي نارسایي هاي حوز ه ي سیاست 
گذاري را باید به دو بخش کلي سطح اقتصاد کالن صنعت 
و سطح سیاست گذاري خرد تقسیم کرد. در بخش کالن 
هماهنگي هاي فرا وزارتخانه اي الزم است تا بتوان مجموعه 
ي این گزاره ها را نظیر نرخ ســود تســهیالت، مدیریت 
واردات و جلوگیري از واردات بي رویه به کشــور، قوانین 
کار و تامین اجتماعي، الگوهاي ترویج و توسعه اشتغال، 
ســرمایه گذاري هاي خارجي و صادرات، و… را محقق 

کرد. در ســطح خرد نیز مجموعه اقداماتي نظیر: آمایش 
صنعتي و توجه واقعي و جامع به قابلیت هاي منطقه اي 
و تنوع رشته هاي صنعتي با عنایت به اولویت هاي صنعتي 
کشور، مدیریت فناوري و نوآوري، ترویج تحقیق و توسعه، 
تقویت مدیریت بنگاهي، نحوه مدیریت تسهیالت بانکي، 
تمدید بدهي بانکي صاحبان صنایع و بخشودگي دیرکرد 
و جرایم و پرداخت وام جدید برای تأمین نقدینگي آنها، 
دسته بندي صحیح صنایع و توجه به اقتضائات هر کدام و... 
باید مورد توجه قرارگیرد. در این راستا ستاد تحول وزارت 
صنایع و معادن بسته اي حمایتي در حوزه صنایع و معادن 
طراحي نموده است که عدم تعهد دولت در اجراي آن خود 
از جمله چالش هاي موجود پیش روي صنایع کوچک و 

متوسط شناسایي شده است.
پيشنهادهای  كاربردي

شرایط تغییر، که بسیاري از آن به عنوان شرایط بحراني 
یاد مي کنند، فرصت هایي نهفته است که درك آنها مي 
تواند به سازمان در پشت سر گذاشتن موفق این تحوالت 
کمک نماید. نکاتي که درادامه گفته مي شود تنها گوشه 
اي از مواردي اســت که مي تواند به سازمان ها در عبور 
از این شــرایط یاري رساند. استفاده از نظرات و دیدگاه 
هاي کارشناسان و خبرگان که به دانش روز براي تحلیل 
شرایط اقتصاد و بنگاه مجهز هستند، بهترین راهي است 
که با کمترین هزینه به سازمان در درك بهتر شرایط و 

اتخاذ تصمیمات مناسب کمک مي کند.
برخي راهكارها 

 توجــه دولت به اهمیت نقش بنــگاه هاي کوچک و 
متوســط و کارآفریني در نیل به اهداف اقتصادي کشور 

در سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه 
 کاهــش هزینه هاي مالي و اداري بخش تولید، تا این 
بخش به راحتي بتواند از ســد هزینه هاي تحریم عبور 

کند. 
 برگــزاري تور هــاي صنعتي کارخانه هــاي داخلي 
وخارجي با هدف آشنایي با رقیب و تکنولوژي ها وایجاد 

ارتباط
 رفع مشــکالت اجرایي مالیات بــر ارزش افزوده در 

راستاي برطرف کردن موانع تولید
 برنامــه ریزي بلند مدت و کوتــاه مدت براي صنایع 

کوچک و متوسط از ناحیه دولت
 بازسازي و بهسازي سیاست هاي مالي کشور

 تقویت و گســترش ارتباطات بنــگاه هاي تولیدي با 

بخش دولتي
 کاهش مشکالت مربوط به حمل و نقل و گمرك ناشي 

از واردات کاال
 کاهش تورم بواســطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در 

عرضه و تقاضا
 در نظر گرفتن مشــوق هاي مناسب براي بنگاههاي 

موفق در زمینه کاهش قیمت تمام شده
 اجراي درســت خصوصي ســازي در راستاي کاهش 

قیمت تمام شده
 تسریع در فرایند ترخیص کاال و مواد اولیه از گمرك
 توسعه فضاي رقابتي، کاهش انحصارات و حذف رانت
 استفاده بیشتر از ظرفیت هاي خالي تولید بنگاههاي

 کاهش تعرفه مواد اولیه و واسطه اي غیر قابل جایگزین 
مورد نیاز تولید داخلي

 عدم ثبت سفارش و ترخیص براي واردات فناوري هاي 
منسوخ

 اولویــت دادن در پرداخت تســهیالت اعتباري براي 
خرید فناوري هاي نوین

 ترویج روش هاي کاهش قیمت تمام شده
 استفاده بهینه از منابع مالي داخلي بنگاه ها

 استفاده بهینه از برون سپاري فعالیت ها
 کاهش هزینه هاي حمل و نقل از طریق بهینه سازي 

ظرفیت ناوگان حمل و نقل
 ایجاد انعطاف در تولید؛ واکنش مناســب به نوسانات 

بازار
 تغییر در سبد محصول و فرهنگ الگوي مصرف

 لزوم وجود اســتراتژي توسعه مبتني بر ساختارهاي 
موجود صنعتي و رها نکردن واحد هاي کوچک تولیدي 

به حال خود 
 کاهش هزینه تمام شده از طریق تولید انبوه

 باال بردن سطح آموزش مستمر و مداوم نیروي کار و 
کسب مهارتهاي جدید

 کوتاه کردن زنجیره تامین
 ارتقاء سیستم هاي مدیریت کیفیت وبهبود استانداردها

 انجام پژوهش و تحقیقات متناسب با کار
 بکارگیري سبک مدیریتي صحیح و علمي

 استفاده بهینه از فناوري ؛ آگاهي مداوم از ظر فیتهاي 
فعلي ؛ ارزیابي جامع عملکرد

)Rework (کاهش دوباره کاري 
)Scrap.(کاهش دورریزها 

)Distance Traveled (کاهش حمل و نقل ها 
 کاهش ســیکل تولید / افزایش حجــم تولید کاال و 

)Cycle Time( خدمات
 کاهــش زمــان خــواب ماشــین آالت و تجهیزات  

Machine Down Time
 تنوع تولیــدات و نوآوري و طراحي محصوالت جدید 

متناسب با نیازهاي روز جامعه
 اصالح و بازسازي مستمر تولیدات و دستیابي کیفیت 

مورد نیاز، مشابه و بهتر از کاالهاي خارجي
 توجــه دولت به اهمیت نقش بنــگاه هاي کوچک و 
متوســط و کارآفریني در نیل به اهداف اقتصادي کشور 

در سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه 
 ارائه یک تعریف مشخص و واحد از بنگاه هاي کوچک 
و متوسط که مورد استفاده تمام مراجع آماري و اجرایي 
ذیربط قرار گیرد و حتي االمکان متناسب با تعاریف بین 

المللي نیز باشد .
 تهیه بانک جامع اطالعاتي یکپارچه که بانک ها موظف 
به ارائــه اطالعات مورد نیاز در حــوزه اعتباري و بانک 
مرکزي ،متولي نگهداري و حفاظت از داده هاي آن باشد.

 تهیه برنامه اجرایي جامع براي رفع همزمان موانع مالي 
و غیر مالي 

 مطالعه و بهره گیري از تجارب سایر کشور ها در این 
زمینه 

 لزوم در نظر گرفتن سیاستهاي حمایتي از سوي دولت 
در حوزه هاي :

 ارائه اتخــاذ تضمین هــاي حمایتــي در ارائه انواع 
وام ها)براي تاسیس ،مقابله با نوسانات شدید و نابهنگام 

اقتصادي، توسعه و صادرات
 تخصیص یارانه به نرخ سود

 تاسیس یا حمایت از صندوق هاي تضمین 
 ارائه وام هاي خرد و کوچک به پروژه هاي کارآفریني 
 ایجاد نهاد هاي خدمات مشاوره اي تخصصي مهارتي و 

مالي به واحد هاي تولیدي کوچک و متوسط
 افزایش ســهم بنگاه هاي کوچک و متوســط از کل 

وام هاي کسب و کار با اصالح مقررات 
 ایجاد سایر روشــها ومدلهاي تامین مالي بنگاه هاي 

کوچک ومتوسط 
 اعمال نظارت مستمر بر عملیات نهاد هاي وام دهنده و 

جلوگیري از انحرافات آنها از سیاستها و برنامه ها 
پایان

 آسیب شناسی از حوزه صنایع استان با تاکید بر 
)SMEs( راهکارهایی برای احیایصنایع متوسط و کوچک

حسین عطایی
)كارشناس ارشد مدیریت بازاریابي بین الملل (

38311155
0 9 1 8 3 1 1 4 9 0 0

 جهت اطالعات بیشتر و سفارش آگهی 
پرتیراژترین نشریه اسستان همدانبا واحد بازرگانی تماس حاصل نمایید.

با ما بهتر دیده شوید
و  بیشتر 
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پ آداب ورزش کردن در هوای سرد
با گرم کردن و توجه به لباس و تغذیه مناسب احتمال آسیب دیدگی در سرما را کاهش دهید
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جدول شیفت دفاتر خدمات ارتباطی استان همدان در ایام تعطیل آذرماه 95

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان همدان  با بیان این که هوای سرد  
آسیب پذیری ورزشکاران را افزایش می دهد، به خبرنگار اکباتان گفت: 
تمرین و ورزش در هوای سرد از یک سو باعث آسیب های عضالنی و 
اسکلتی می شود و از سوی دیگر انجام فعالیت های فیزیکی در چنین 

شرایطی با خستگی عضالنی همراه خواهد شد.
دکتر رشید حیدری مقدم افزود: دمای عادی بدن 37.2 درجه است 
و اگر فرض کنیم دمای محیط منفی 1۰ درجه باشــد اختالف دمای 
بدن ما محیط به حدود ۴8 درجه می رسد که به همین دلیل احتمال 

آسیب دیدگی باال می رود.
گرم كردن و سرد كردن را جدی بگيرید

وی به دلیل تفاوت دمای بدن با دمای محیط  و ســرد شــدن کلی 
بدن در هوای ســرد، گرم کردن مناســب  پیش از شروع تمرینات را 
در کاهش آســیب دیدگی ورزشکاران  مؤثر دانست و افزود: در هوای 
سرد باید زمان گرم کردن  طوالنی تر باشد تا از احتمال آسیب دیدگی 

ورزشکاران بکاهد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی کشور خاطرنشان کرد: 
هر برنامه ورزشی دارای 2 مرحله با اهمیت است که شامل گرم کردن 
و سرد کردن می شود که گرم کردن قبل از ورزش و سرد کردن بدن 

بعد از ورزش در هر شرایطی باید مورد توجه ورزشکاران قرار بگیرد.
دکتر حیدری مقدم با بیان اینکه گرم کردن ســبب افزایش بازدهی 
ورزشــکار و به حداقل رسیدن آسیب های جسمانی می شود، افزود: با 
نرمش کردن و انجام حرکات کششی پیش از تمرینات اختصاصی تمام 
مفاصل تحت فشار مالیمی قرار می گیرند و بافت عضالنی و عروق به 
تدریج برای فعالیت ســنگین ورزشی سازگار می شوند . همچنین با 
افزایش ضربان قلب و تطبیق دمای بدن با دمای محیط، بدن خود را 

برای ورزش آماده می کند .
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان سرد کردن مناسب را 
نیز در بروز آسیب دیدگی و گرفتگی عضالنی و سرماخوردگی در هوای 
سرد بسیار مؤثر دانست و افزود: با سرد کردن از جمله دویدن آهسته 

اجازه می دهیم ضربان قلب و دمای بدن به تدریج کاهش یابد.

پوشش مناسب ورزشكاران در هوای سرد
دکتر رشید حیدری مقدم در ادامه  به  نوع پوشش و لباس ورزشکاران 
در هوای ســرد نیز اشاره کرد و گفت: ورزشــکاران در هوای سرد باید 
لباسی بر تن کنند که گرمای بدنشان را حفظ کند و مانند عایق حرارتی 
از ورود ســرمای محیط به بدن و از خــروج گرمای بدن  که حاصل از 
فعالیت ورزشی است جلوگیری نمایند. وی به ورزشکاران توصیه کرد؛ در 
هوای سرد به ویژه در محیط های باز و یا محیط های سربسته ای که از 
سیستم مناسب سازی دمای محیط برخوردار نیستند به جای استفاده از 
یک دست لباس ضخیم از چند الیه لباس نازك استفاده کنند تا عالوه 
بر جریان هوا در بین الیه های لباس، در صورت باال رفتن دمای بدن با 
در آوردن یک یا دو دست از لباس ها دمای بدنشان را متعادل کنند. وی 
توجه به گرم نگه داشتن انگشتان دست، گوش ها و بینی را با تجهیزات 
مناســب در حین تمرین کردن ضروری دانست و با بیان این که یک 
ســوم گرمای بدن از سر خارج می شود افزود: بنابراین پوشاندن و گرم 
نگه داشــتن این عضو از بدن به وسیله کاله یا هدبند  در هوای سرد به 

مقدار زیادی از  هدر رفتن دمای بدن جلوگیری می کند.
غذای مناسب برای ورزش كردن در هوای سرد 

با توجه به آنکه  6۰ درصد  از ســوخت و ساز  بدن صرف گرم کردن 
می شــود رئیس هیئت پزشــکی ورزش همدان توجه ورزشکاران به  
تغذیه مناســب را در همه شرایط به ویژه در آب وهوای سرد ضروری 
دانســت و گفت: تغذیه ورزشی پروتکل مخصوص به خود را دارد  که 
شــامل کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها می شود. دکتر حیدری 
مقدم خاطرنشان کرد: ورزشکاران به طور کلی باید 5۰  تا 6۰ درصد 
انرژی خود را از کربوهیدرات ها، 12 تا 15 درصد را از پروتئین ها و 25 
تا 3۰ درصد را از چربی ها تأمین کنند. وی افزود: خوردن غذای مقوی 
در هوای سرد به ورزشکاران انرژی الزم را می دهد تا در خالل تمرین 
بدن خود را گرم نگه دارند. از ســوی دیگر نان جو، شــیرینی، شیره ، 
آجیل و میوه از جمله مواد غذایی است که ورزشکاران می توانند انرژی 
از دســت رفته خود را در حین تمرین در هوای ســرد از آن ها تأمین 

کنند.

فامنين- جنب بانک ملی ابتدای كوچه قائم ) مجتبي ناصري(همدان-ميدان رسالت خ چمران ابتدای كوچه صادقيه روبروی بانک تجارت ) محمد حاتميان(

همدان-  ميدان بوعلي نرسيده به بانک كشاورزي )شركت همراه گسترصادق(

نهاوند خيابان ابوذر جنب بانک ملت مركزی  )علی زمانيان (

بهار- خيابان امام روبروی اداره پست آیت اله بهاری)سابق( دفتر پيشخوان )محمد صادق بنی اردالن(

اللجين- خيابان امام خمينی )ره( اول خيابان توحيد )علی به قدم(
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تویسركان- خيابان انقالب روبروی كفش ملی  )سيدمهدی امامی (
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رزن -خيابان امام خمينی جنب بانک كشاورزی )زهرا مظفری شهپر(
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مالیر-ضلع شرقی ميدان انقالب نبش بلوار نبوت )مصطفی قهری صارمی (
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اسدآباد- بلواربهشتی جنب مخابرات مركزسيدجمال الدین ) وحيدرضا اسفندیاری (

كبودرآهنگ خيابان امام خمينی باالترازبانک سپه مركزی 19547 ) فاطمه زندی(
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ورزش و فعاليت های بدنی عالوه بر حفظ سالمت جسمانی، سالمت روانی را هم تضمين می كند؛ با این حال  ورزش هم 
مثل هر فعاليت دیگری آداب و مقدماتی دارد كه رعایت نكردن آن ها تأثيرات مثبت این فعاليت سودمند را نه تنها از بين 

می برد، بلكه آسيب دیدگی های سخت و گاه جبران ناپذیری را برای ورزشكاران به همراه خواهد داشت.
 از جمله موارد مهمی كه باید مورد توجه ورزشــكاران و عالقه مندان به فعاليت های بدنی قرار بگيرد، آشــنایی با اصول 
ورزش كردن درشــرایط  آب و هوایی متفاوت است.  دمای محيطی كه ورزشكاران در آنجا مبادرت به فعاليت های بدنی 

می كنند نقش تعيين كننده ای در نحوه تمرینات، نوع لباس و تغذیه آن ها دارد و در صورت توجه نكردن به این موارد  
احتمال آسيب دیدگی ورزشكاران افزایش می یابد. با توجه به كاهش دما در فصول سرد سال و شرایط جغرافيایی استان 
همدان و نيز نظر به آنكه بسياری از ورزش ها در محيطی باز صورت می گيرند و از سویی دیگر برخی از سالن های ورزشی 
اســتان  از تأسيسات مناسب ســازی دمای محيط بی بهره اند، بر آن شدیم تا در این گزارش در گفت وگو با رئيس هيئت 

پزشكی ورزشی استان همدان به اصول و آداب ورزش كردن در هوای سرد بپردازیم.
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امیر جباری جوان آینده دار بدمینتون كشور:

نوید روزهای خوش می آید
آینده بدمینتون درخشان است

خودتان را معرفی كنید.
امیر جباری هســتم متولد اول خرداد 1378 در همدان. از 
ســال 86 بدمینتون را آغاز کردم، از سال 91 به عضویت تیم ملی 

درآمدم و در حال حاضر نیز کاپیتان تیم ملی جوانان هستم. 

 ورزش را از چند سالگی آغاز كردید و چه شد كه به 
سمت بدمینتون آمدید؟

از دوران کودکی به ورزش عالقه داشــتم. چند رشــته ورزشــی 
همچــون فوتبال ، والیبال ، تنیس روی میز و ... کار می کردم، اما 
به دالیل مختلف به آنها عالقمند نشدم و با توجه به اینکه خواهرم 
بدمینتون باز بود، در 9 سالگی بدمینتون را آغاز کردم. ابتدا تفریحی 
کار می کردم، استعداد خوبی در این رشته داشتم، کم کم عالقمند 

شدم و پس از آن به صورت حرفه ای بدمینتون باز شدم.

 رابطه خانواده شما با ورزش چگونه است؟
خانواده ورزشکاری دارم. با حمایت ها و تشویق خانواده ام تا 
اینجا پیش آمدم. خواهرم نیز که شش سال از من بزرگتر است، به 
صورت حرفه ای بدمینتون کار می کند، تا چند ســال پیش عضو 

تیم ملی بود و حاال در کسوت مربیگری فعالیت دارد.

 چه عناوین مهمی تا كنون كسب كرده اید؟
از ســال 89 تاکنون در تمامی مســابقات کشــوری، مقام 
نخست را در رده های ســنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان کسب 
کردم. امســال نیز پس از قهرمانی در رده جوانان، مقام سوم رده 
بزرگساالن را نیز کسب کردم. از ابتدای سال تاکنون در مسابقات 
قهرمانی آسیا، تورنمنت بلغارستان و جام جهانی جوانان در اسپانیا 

حضور داشتم.

 سطح مسابقات جام جهانی اسپانیا چطور 
بود؟

این مســابقات معتبرترین مسابقات 
بدمینتون جوانان دنیاســت، 

بهترین های دنیا در آن 
داشتند،  حضور 

استـــقبال 
از  خوبی 

سوی 

6۴ کشــور دنیا از این مسابقات شده بود. 256 نفر در جدول این 
مســابقات حضور داشتند و در بین بهترین های این رشته من تا 
دور چهارم مســابقات باال آمــدم. در دور اول بازیکن چینی الصل 
تیم ملی نروژ را دو بر صفر شکســت دادم. در دور دوم در دیداری 
حساس، حریف سوئیســی را با رنک ۴۰ دنیا مغلوب کردم اما در 
جمع 32 بدمینتون باز مســابقات نتیجه را به نیکورمن از تایلند 
که در رنکینگ فدراسیون جهانی رتبه 3 را داشت با امتیاز بسیار 
نزدیک واگذار کردم و با کم تجربگی از دور مسابقات حذف شدم.

 برنامه آینده شما چیست؟
فدراسیون آسیایی بدمینتون اردویی در کشور مالزی برای 
منتخبین بدمینتون آسیا تدارك دیده است، که من به عنوان جوان 
ترین بازیکن در این اردو شرکت می کنم. در این اردو مستعدین 
آسیا از کشــور های مختلف حضور دارند و برای المپیک 2۰2۰ 
توکیو آماده می شــوند. بعد از آن هم ، اواخر آذر ماه به مسابقات 
بین المللی بزرگساالن نپال اعزام می شوم. پس از آن نیز مسابقات 

دهه فجر هست که با حضور حریفان قدرتمند برگزار می شود.

 با توجه به اینکه دانش آموز هستید، ورزش حرفه ای 
و اردوهای تیم ملی، تاثیری بر روی تحصیل شــما 

داشته است؟
همیشه تالش کرده ام هر دو را در کنار هم داشته باشم و تاکنون 
ورزشم تاثیری بر تحصیلم نداشته است. همواره هدفم تحصیل و 
ورزش بوده اســت ،حتی به خاطر اینکه لطمه ای به این دو وارد 
نشود تلویزیون را تعطیل کردم تا وقت بیشتری برای ورزش و درس 
داشته باشم. همواره در اردو ها کتاب هایم را به همراه دارم، حتی 

مســابقات  در 

جهانی نیز مطالعه کتاب های درسی را کنار نگذاشتم.

 كالس چندم هستید و سال قبل چه معدلی كسب 
كردید؟

کالس چهارم دبیرستان هستم و در مدرسه تیزهوشان عالمه حلی 
همدان درس می خوانم. پارسال معدلم 19 و 8۰ صدم شد. همیشه 
به دوستان و هم سن و ســاالن خودم پیشنهاد می کنم در کنار 
درس ورزش بکننــد چرا که ورزش عالوه بر تندرســتی، تاثیر دو 
چندانی بر شادابی روحیه و در نتیجه بهبود وضعیت تحصیلی دارد.

 در كنکور 96 شركت می كنید؟
بله خودم را برای شــرکت در کنکور 96 در رشــته تجربی 
آماده می کنم. به رشته داروسازی و فیزیوتراپی عالقه دارم. از اینکه 
برای ورزشکاران ســهمیه کنکور در نظر نگرفته اند گالیه مندم. 
البته برخی از دانشگاه ها به ورزشکاران سهمیه رشته تربیت بدنی 
می دهند، اما شــاید ورزشکار به رشته دیگری عالقه داشته باشد. 
امیدوارم در سالهای آینده برای ورزشکاران و قهرمانان ملی سهمیه 

کنکور در نظر گرفته شود.

 در بدمینتون مهمترین حریفان شــما از چه كشور 
هایی هستند؟

بهترین های بدمینتون جهان،بازیکنانی از شــرق آسیا هستند. 
کشــور های اســکاندیناوی و همچنین آمریکا نیز تا کنون در 
این رشته موفق ظاهر شــدند. اما در مسابقات مختلف معموال 
تمام مدال ها بین آســیایی ها پخش می شود. کشورهایی مثل 
چین، ژاپن ، کره، مالــزی و اندونزی ابر قدرت های بدمینتون 
محســوب می شوند. در مسابقات آســیایی ما باید با این 

کشورها رقابت کنیم.

 بدمینتــون در 
چند  المپیــک 

مدال دارد؟
بدمینتــون پنج 
مــدال المپیک 
بخش  در  دارد. 
انفرادی  هــای 
انفرادی   ، آقایان 
نفره  دو  بانــوان، 
نفره  دو   ، آقایــان 
که  میکس  و  بانــوان 
همان دو نفره هست که با 
حضور یه خانم و یک آقا برگزار 

می شود.

 مهمترین هدفی كه در بدمینتون دارید چه هست؟
قطعا جواز المپیک 2۰2۰ توکیو اصلی ترین هدفم هست و 

تمام تالشم را برای آن انجام می دهم.

 آیا می توان در سطح آسیا و جهان از شما انتظار مدال 
داشت؟

صحبت کردن راجع به مدال زود اســت. اگر چند سال پیش این 
ســوال پرسیده می شــد، قطعا می گفتم نه چون فاصله زیادی با 
کشــور های آسیایی داشتیم، اما حاال فاصله کم شده ، روز به روز 
نزدیک می شویم ،پله ها را یکی یکی باال می رویم. قبال بدمینتون 
ما با اختالف خیلی زیاد به رنک سه دنیا می باخت. اما در مسابقات 
جام جهانی من ست را29 بر 27 به رنک سه دنیا واگذار کردم، که 
ایــن نوید روزهای خوش را می دهد و امیدوارم روزی بتوانیم آنها 
را شکســت دهیم. با این تفاسیر رسیدن به مدال دور از دسترس 
نیســت و در کل در سال های آینده وضعیت بدمینتون درخشان 

خواهد بود. 

 وضعیت بدمینتون همدان را چگونه ارزیابی می كنید؟
مدتی همدان شــرایط خوبی در بدمینتون نداشت. ابتدای 
سال رئیس هیئت نداشتیم و همین کمی برنامه ها را به هم ریخت. 
اما رفته رفته شرایط آن بهتر می شود. نسبت به استان های کشور 
خیلی عقبیم. اکثر اســتان ها سالن اختصاصی بدمینتون دارند نه 
مثل ما که در ســالن چند منظوره حجاب که مختص بانوان است 
تمرین می کنیم. استان های همجوار بدون اینکه بازیکن تیم ملی 
داشته باشــند، حداقل دو یا سه سالن تخصصی بدمینتون دارند. 
شهری که بازیکن تیم ملی دارد باید سالن اختصاصی داشته باشد 
نه اینکه بازیکنان در سالنی که مختص بانوان است تمرین کنند. 
امیدواریم که یک سالن تخصصی بدمینتون در همدان احداث شود.

 بزرگترین آرزوی شما چیست؟
اگر چند سال پیش می گفتند جام جهانی، می گفتم آرزوی 
من است. اما من حاال در 17 سالگی به این آرزو رسیدم و تا مرحله 

چهارم جلو رفتم.

 و صحبت پایانی شما
تمام تالشــم را می کنم تا پرچم ایران باالتر از کشور های 
دیگر باال برود. اگر حاال اینجا هستم نتیجه آینده نگری فدراسیون 
است، چرا که از چهار سال پیش فدراسیون با شناسایی مستعدین، 
روی ما برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد. تشکر می کم از خانواده 
ام، همچنین از مربی ام آقای رستمی، ایشان برای بدمینتون همدان 
زحمات زیادی کشیدند. مرتضی ولی دروی مربی تیم ملی نیز در 
تمرینات و اردوهای تیم ملی تالش زیادی کردند تا به اینجا برسم 
و امیدوار با تمام تالش و سعی خود با موفقیت در مسابقات بتوانم 

گوشه ای از زحمات آنان را جبران کنم.

در بيــن ورزش های راكتی، بدمينتون یكی از پرطرفدارترین رشــته هاســت. رشــته ای كه با یک 
راكــت و توپی توری شــكل طرفــداران زیادی در بين دختــران و پســران دارد. بدمينتون ورزش 
محبوب خانواده ها، در پارک های سطح شهر نيز محسوب می شود. این رشته سرعتی بوده و نيازمند 

استقامت، دقت، تعادل و تصميم گيری های بسيار سریع است.
وقتی از المپيک 1992 بارسلون، بدمينتون به عضویت كميته بين المللی المپيک درآمد، این رشته 
توسعه یافت و كشورها بر روی آن سرمایه گذاری كردند، به طوری كه در چند سال اخير بدمينتون 

ایران نيز رشد بسزایی نسبت به سالهای دور داشته است. هر چند كشور های شرق آسيا یكه تاز 
این رشــته در ســطح دنيا هستند. با وجود حریفان چشــم بادامی ، این روزها امير جباری بدمينتون 
باز جوان از همدان موفقيت های خوبی در این رشــته داشــته است. بر اساس رنكينگ فدراسيون 
جهانــی بدمينتون، جبــاری با صعودی 305 پله ای در رنكينگ جهانی مــاه نوامبر با 1895 امتياز در 
رنک 177 دنيا قرار گرفت. پدیده این روزهای بدمينتون ایران، از تالشش می گوید و اهدافی كه 

در سر دارد در ادامه گفت و گوی صميمی اكباتان را با این جوان جویای نام بخوانيد:

من امیر 17 سال دارم تمام تالشم را می کنم تا پرچم ایران باالتر از کشور های دیگر باال برود
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مسئوالن      همدان ناودان دورریز هستند!
ب  شــها مير ا

رضویان كه به هنرمند خوش سبيل 
سينمای ایران معروف است، در سال 1344 در 

همدان متولد شده و در خانواده ای فرهنگی رشد و 
پرورش یافته است.

در روزهایی كه شاید كودكان چهارساله با اسباب بازی های 
خود مشغول بودند و شناختی از فيلم و سينما نداشتند، اولين 
بار در چهارسالگی قدم به سينما می گذارد و اولين فيلم سينمایی 
عمرش را تجربه می كند و هنوز نام اولين فيلمی را كه دیده از یاد نبرده 

است.
او ســال ها در ســينماهای همدان به تماشای فيلم های مختلف نشســت اما امروز مردم در سينماها به تماشای 
فيلم های او همچون مينای شهر خاموش، سفر مردان خاكستری، تهران ساعت هفت صبح، روزی كه مينا گم شد، 

سفر زمان و یک دزدی عاشقانه، می نشينند.
رضویان ساخت 40 فيلم كوتاه و هفت فيلم بلند را در كارنامه خود دارد و برای ساخت فيلم سومش 

»مينای شــهرخاموش« برنده ســيمرغ بلورین بهترین كارگردانی از بيست و پنجمين 
جشنواره فيلم فجر شده است. فيلم »سفر زمان« نيز برنده پروانه زرین 

بهترین جلوه های بصری و برنده جایزه ویژه صندوق كمک به 
كودكان ســازمان ملل متحد یونيســف از 

و  بيست 
هفتمين دوره جشنواره فيلم 

كــودكان و نوجوانــان اصفهــان در مهرماه 
1392 شده است.

اميرشــهاب رضویان در كنار فيلم سازی و كارگردانی و 
عالقه اش به ســينما، از سال ها پيش وارد دنيای رنگارنگ 

نقاشی شده و تا امروز هم با سبک خاص خود نقاشی می كند.
ایــن هنرمند همدانی كه به همراه مــادرش رابعه مدنی بازیگر 

سریال های »شــمس العماره« و »وضعيت ســفيد« و فيلم سينمایی 
موفق »بوسيدن روی ماه« چندی پيش ميهمان برنامه پرطرفدار خندوانه بود، 

بيش ازپيش به مردم شهرش معرفی شد و همدانی ها از پرورش چنين هنرمندانی در شهر خود باخبر شدند. 
حاال ماهنامه فرهنگی- ورزشی اكباتان نيز به سراغ اميرشهاب رضویان رفته تا در خصوص حال وروز فرهنگ و 

سينمای همدان در سال ها پيش و وضعيت فرهنگی امروز این شهر بپرسد.
تعلق خاطر او به روزهای كودكی و نوجوانی اش در همدان و خيابان های این شهر در اولين جمالتش رخ 

نشــان می دهد به گونه ای كه اميرشهاب رضویان تأكيد می كند كه عناوین خيابان ها به همان 
شكلی كه می گویم، منتشر شود و تغييری در آن انجام نشود.

ماحصل گفتگوی خبرنگار ماهنامه اكباتان با این هنرمند همدانی را در 
ادامه می خوانيد:

 اكباتــان: از روزهای زندگی خــود در همدان و وضعیت 
فرهنگی این شهر بگویید.

در دوران کودکی ما همدان چهار ســینما داشــت؛ سینما الوند 
حدفاصل خیابان عباس آباد و بوعلی، سینما تاج حدفاصل خیابان 
سنگ شیر و شورین، سینما لوکس در ضلع شرقی خیابان بوعلی 
و ســینما هما در ضلع غربی خیابان بوعلی چهار ســینمای شهر 
همدان بودند که ازلحاظ درجه بندی سینما لوکس در رأس قرار 
داشــت و بعدازآن ســینما هما، الوند و تاج قرار داشتند. در سال 
135۴ ســینمای باشــگاه معلمان نیز افتتاح شد که بیشتر یک 

سینمای خانوادگی بود.
نکته جذاب ســینماها این بود که بلندگوی شیپوری شکل بیرون 
ســینما نصب می شــد و صدای فیلم را در پیاده رو پخش می کرد و 
ما گاهی وقتی ها مقابل ســینما می ایستادیم و صدایی را که پخش 
می شــد، گوش می دادیــم و با عکس های ویترین ســینما تطبیق 

می دادیم که شاید قصه فیلم را بفهمیم.
ما هر هفته به سینما می رفتیم اما در آن زمان پدر ما به هیچ وجه 
اجازه دیدن بعضی فیلم ها را نمی داد. یادم می آید در سال 1352 
کالس دوم ابتدایــی بودم که پســردایی ام میرنظام الدین مدنی 
بعدازظهر یکشنبه به من گفت که به سینما برویم و فیلم ببینیم. 
ما در مدرســه الوند کلدانی که مدرســه مســیحیان بود، درس 
می خواندیم و یکشــنبه ها مدرســه تعطیل بود. ما بلیتی به مبلغ 
پنج ریال خریدیم و به تماشــای فیلمی رفتیم که سیاه سفید بود 

اما بعضی صحنه ها رنگی می شد.
در آن ســال ها به تماشــای فیلم های زیادی در سینما نشستم. در 
سینما لوکس فیلم »گوزن ها« و »تنگسیر«، در سینما هما »گوژپشت 

نتردام« و در سینما الوند فیلم »اعدامی« را دیده ام.
اتفاق مهم در آن مقطع از زمان افتتاح ســینمای باشــگاه معلمان 
بــا مدیریت آقای پیله ور بود که بــه خانواده ها، معلمان و کارمندان 
اختصاص داشت و به همین جهت انتخاب فیلم ها بسیار خوب بود و 

آثار خوبی در آن اکران شد.
این سینما مجموعاً فیلم های مناسب خانواده پخش می کرد و یادم 
می آید یکی دوبار که فیلم هایش تصاویر غیراخالقی داشت، پدر من 
اعتراض کرد که این فیلم ها مناسب خانواده نیست و ازآن پس دیگر 

چنین فیلم هایی پخش نشد.
سینمای باشگاه معلمان با فیلم جین هارلو افتتاح شد و یادم می آید 
در سال 55 علی نصیریان که کت مخمل کبریتی سبز تیره پوشیده 
بود به باشگاه معلمان آمد و قرار بود مجموعه فیلم های او نمایش داده 
شود که »آقای هالو« اکران شد اما ساواك اجازه اکران »گاو« را نداد.

سینمای باشگاه معلمان هر پنج شنبه و جمعه فیلم اکران می کرد و 
من، برادر و خواهرم به همراه پدر و مادرم هر پنج شنبه یک فیلم در 

سینما می دیدیم.
سینما الوند و سینما تاج چون در مرکز شهر قرار داشتند ممکن بود 
مشتریان آن بعضاً جوانانی باشند که برای شلوغ کاری آمده باشند اما 

فضای سینمای باشگاه معلمان فرهنگی و خانوادگی بود.
پرده سینما تاج یک دیوار گچی بود، صندلی های آن چوبی بود و دو 
ردیف اول صندلی ها هم شکســته بود. یکی از دوستان می گفت که 
وقتی به سینما تاج می رفتیم پنج هزار برای بلیت هزینه می کردیم و 
دو هزار نیز برای خریدن جعبه میوه کنار می گذاشتیم تا در سینما 

جعبه های چوبی را بسوزانیم و گرم شویم.
سینمای باشــگاه معلمان سینمای خیلی خوبی بود، در ورودی آن 
شیشه ای بود و دیوارها نیز با روکش چوب ساخته شده بود که در آن 

زمان، این نوع معماری در همدان بی نظیر به حساب می آمد.
این سینما تا ســال 57 فعال بود اما پس از انقالب جسته وگریخته 
فیلم پخش می کرد. بعد از انقالب، فیلم های »شــهر قصه« ساخته 
منوچهر انور بر مبنای نمایشنامه بیژن مفید، »پرواز به سوی مینو«، 

»کودتا«، »شب روی شیلی« و »شعله« را در این سینما دیدم.
در روزهای انقالب همه سینماها آتش زده شد و سینما تاج، سینما 
لوکس، الوند و هما تعطیل شــدند. ســینما تاج و لوکس متأسفانه 
هیچ وقت دوباره فعال نشــدند و چون دو سال پس از انقالب، جنگ 
شروع شد سینما تاج،  محل جمع آوری کمک های مردمی شد. سینما 
لوکس نیز سوخته و فرسوده باقی ماند. سینما هما بازسازی شد و به 
سینما قدس تغییر نام داد و سینما الوند نیز به فلسطین تبدیل شد.
 اكباتان: اولین فیلمی را كه در سینما دیدید، در یاد دارید؟

برای اولین بار در چهارســالگی فیلم »دزد و پاســبان« و »مردی از 
جنوب شهر« را با بازی تقی ظهوری، اسداله یکتا و حبیب اله بلور در 

سینما کارون یا سینما ناتالی در غرب تهران دیدم.
 اكباتان: عالقه شما به سینما چگونه شکل گرفت؟

وجود یک فضای فرهنگی در شــهر کوچکی مثل همدان در آینده 
هرکســی تأثیرگذار بــود و این فضای فرهنگی »ســینمای آزاد« 
نام داشــت؛ تشــکلی برای تولید فیلم کوتاه بود که در سال 5۰ به 

همت عبداله باکیده در همدان شــکل گرفت و از ســال 58 دوباره 
توســط محمدرضا رهبر بازگشایی شــد. من از اواسط سال 58 که 
در دبیرستان ابن سینا درس می خواندم، در طول مسیرم در میدان 
دانشگاه، تابلوی سینمای آزاد را می دیدم. سینمای آزاد تحت حمایت 
تلویزیون ملی ایران بود و بودجه آن را صداوسیما تأمین کرد. در سال 
58 عکاســی می کردم و در سال 59 به فیلم سازی عالقه مند شدم. 
فروردین 59، پسرعمه ای به نام »اصغر بهرامجی« داشتم که خلبان 
بــود. خلبان ها هنگامی که از آمریکا به ایران برمی گشــتند معموالً 
یک دوربین هشــت میلی متری فیلم برداری و یک ماشــین کامارو 
می آوردنــد. مادرم دوربین و پروژکتور را به قیمت ســه هزار تومان 
از اصغر آقا خرید و من در اردیبهشــت سال 59 اولین پالن ها را از 
درخت هــای اطراف خانه قدیمی مان در همــدان که در انتهای 12 
متری سلمان بود، فیلم برداری کردم. متأسفانه تمام این درخت ها در 

توسعه شهری نابود شد.
در آن ســال احساس کردم که باید یاد بگیرم که کارگردانی چگونه 
است. اولین استاد من محمدرضا رهبر بود و از سال 59 که فیلم سازی 

را از او یاد گرفتم تا امروز 36 سال است که درگیر سینما هستم.
 اكباتان: چــرا در همدان به فعالیت خود ادامه ندادید و به 

تهران رفتید؟
سال 62 دیپلم گرفتم و هرجا رفتم کارکنم، نشد. به تلویزیون رفتم 
اما فضا فراهم نبــود. همدان فضای تولید فیلم نبود و من به دنبال 

افق های دور بودم.
مدتی به عنوان مسئول ســینمای جوان همدان فعالیت می کردم و 
از آبان ماه تا اوایل اســفندماه ســال 63 در بخش فیلم های آماتور 
جشنواره فیلم فجر کارکردم و به عنوان مسئول دفتر و آپاراتچی در 
ستاد برگزاری جشنواره فیلم کوتاه کارکردم و آن زمان فیلم »کودك 

و خزان« را نیز ساختم.
در اولین جشنواره فیلم فجر در سال 61 فیلم کوتاه دودقیقه ای من 
به اسم »انقالب« اکران و عنوان آن در بولتن جشنواره نیز چاپ شد 
و من هم خیلی از این اتفاق خوشــحال شــدم. برای تماشای فیلم 
به موزه هنرهای معاصر رفتم و در ســالن، جز دو نفر و من کســی 
نبود! هیچ کسی نیامده بود و سالن خلوت بود اما امروز برای تماشای 
فیلم در جشنواره فیلم کوتاه تهران، در سینماها جایی برای نشستن 
نمی مانــد، همه می آیند و این اتفاق برای من خیلی جذاب اســت. 
خوشبختانه فیلم سازی و جشنواره جاافتاده و این اتفاق خوبی است.

من از فروردین ســال 6۴ تا 66 به ســربازی رفتــم اما پس ازآن با 
قبولی در دانشکده ســینما تئاتر تهران، دیگر به همدان برنگشتم. 
در سال 7۰ لیســانس گرفتم و همان سال شــرکت فیلم سازی و 
پژوهش های سینمایی هیالج را در تهران راه اندازی کردم. جزء اولین 
پذیرفته شدگان مقطع فوق لیسانس سینما با گرایش انیمشین بودم و 
در سال 75 موفق به کسب مدرك فوق لیسانس شدم اما پس ازآن به 

تحصیل ادامه ندادم و از آن موقع تا امروز کار می کنم.
 اكباتان: تمایلی به بازگشــت به همدان و ساخت فیلم در 

زادگاه خوددارید؟
خوشبختانه در این سال ها ارتباط من با همدان قطع نشده و بارها به 

همدان آمده ام و فیلم هم ساخته ام.
مدیران همدان به قول قدما ناودان دورریز هســتند. به فیلم ســاز 
همدانی قول می دهند و کمک نمی کنند اما اگر فیلم ساز غیر همدانی 

و غیربومی بیاید بیشتر او را تحویل می گیرند.
من به دنبال ســاخت فیلم »تابستان عزیز« در همدان بودم که در 
مورد فرهنگ این شهر بود اما مسئوالن ذره ای کمک نکردند و فقط 
قول های بی اساس و بی پایه دادند. به همین جهت با طناب پوسیده 

این افراد به چاه نمی روم.
اگر پول و قصه مناسب همدان داشته باشم و نیازی نداشته باشم که 

قول بی نتیجه بشنوم به همدان می آیم و فیلم می سازم.
 اكباتان: در موردعالقه ای كه به نقاشــی دارید، توضیح 
دهید؟ فیلم ســازی را در اولویت برنامه های شماست یا 

نقاشی؟
من نقاشــی را از بچگی انجام می دادم اما از 25 سالگی به طورجدی 
نقاشــی را دنبال کردم و به صورت مســتمر با سبک خاصی نقاشی 
می کنم و نمایشــگاه هایی را هم برگزار کردم. در سال 1997 یکی 
از نقاشی هایم به عنوان پوســتر روز جهانی مبارزه با نژادپرستی در 

هلند چاپ شد.
پارســال هم به سفارش دبیرخانه جشــنواره فیلم نوجوان همدان، 

پوستر جشنواره را با الهام از میدان مرکزی همدان نقاشی کردم.
تابستان امســال هم سفری طوالنی به آمریکا داشتم و دو نمایشگاه 
رسمی در دو گالری و نمایشگاه های پراکنده مقابل کاخ سفید و در 
شهرهای فیالدلفیا و نیویورك برگزار کردم. زمانی که کار فیلم انجام 
نمی دهم در خانه به عنوان کاری جانبی نقاشــی می کنم اما اولویت 

من فیلم سازی است.

 اكباتان: توجه مسئوالن همدان نسبت به فرهنگ و به ویژه 
سینما را چگونه ارزیابی می كنید؟

در اوایل دهه 6۰ میزان حساسیت مدیران ارشاد و حتی شهرداری 
و استانداری نسبت به کارهای هنری بسیار باالبود. استاندار، شهردار 
و رئیس ارشــاد همواره به تماشای فیلم ها در جشنواره ها می آمدند 
و هنرمندان را تشــویق می کردند. نمی خواهم حرف بی اساسی بزنم 
اما احســاس می کنم به اندازه آن سال ها اشتیاق وجود ندارد. همین 

موضوع دررفتن هنرمندان از همدان بی اثر نبوده است.
همدان به مجتمع های چندســالنی نیاز دارد تــا بتواند مخاطبان 
بیشــتری را جذب کنــد. در حال حاضر مجموعــه آوینی با اینکه 

سینماهای خوبی دارد، فعال نیست.
بخــش دولتی باید کمک کنــد که بخش خصوصــی وارد عرصه 
سینماسازی شود و مطمئن باشــید که اگر خدمات خوبی در این 
مجتمع ها ارائه شــود مخاطبان خوبی را جذب خواهد کرد. می توان 
مجموعه هایــی تجاری، فرهنگی و تفریحی 15 ســالنی در همدان 
ساخت که مبدل به پاتوق خوبی برای جوانان و خانواده ها بشود که 

بروند و فیلم ببینند.
 اكباتان: سینمای كشور در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟

وضعیت سینما نسبت به پنج سال قبل بسیار بهتر است و فیلم های 
بهتری تولید می شود.

 اكباتان: در حال حاضر مشغول به چه كاری هستید؟
قرار بود پس از اکران فیلم »یک دزدی عاشــقانه« فیلمی اجتماعی 
بســازم و بازیگران آن از ویدئوهای ارسالی از سوی مردم به تقلید از 
یکی از سکانس های »یک دزدی عاشقانه« انتخاب شوند که انتخاب 
بازیگران انجام شــد اما به تولید قطعی نرسیده و به دنبال کارهای 

اولیه آن هستم.
تا پایان سال فیلم »مکان« به کارگردانی سید مهدی احمدپناه و فیلم 
»البی« را به کارگردانی محمد پرویزی که هنرمندی همدانی است، 
تهیه خواهم کرد. البی اثری پر بازیگر است که هنرمندانی همچون 
شهاب حســینی، مصطفی زمانی، سحر دولتشاهی و ساره بیات در 

آن بازی می کنند.
 اكباتان: در خصوص جشــنواره فیلم نوجوان توضیح 

دهید؟ اولین دوره این جشنواره در همدان رضایت بخش 
بود؟

جشنواره فیلم نوجوان خوب بود و باید تأثیر آن را در بلندمدت 
دید و وقتی جشنواره ها در سال های بعد منجر به تولید بیشتر 

شد و جوانان با جشــنواره ارتباط گرفتند، تأثیر جشنواره ها را 
می فهمیم.

در ســال گذشته اســتانداری تالش کرد و جشنواره فیلم نوجوان 
را بــه همدان آورد که کار خیلی خوبی بــود اما همدان باید یک 
جشــنواره اختصاصی داشته باشد تا کســی نتواند آن را از استان 
بگیرد. جشــنواره ای مانند فیلم های گردشــگری، صنایع دستی، 

تاریخی یا ورزشــی در اســتان برگزار کرد تا نتوان آن را 
از همدان گرفت.

در کنار برگزاری جشنواره از تولید فیلم نیز باید حمایت 
شود و تولید و پخش باید به صورت توأمان موردتوجه قرار 

بگیرد.
 اكباتان: شاید پیش از پخش برنامه خندوانه، جمع زیادی 

از مردم همدان شمارا به عنوان هنرمند همدانی نمی شناختند. 
پس از پخش برنامه و حضور شما، بازخورد مردم چگونه بود؟

برخوردهای بسیار خوبی را به ویژه از همشهریانم دیدم. تصویر من و 
مادرم در شبکه های اجتماعی بارها منتشر و ارسال شد و این اتفاق 

خوبی برای من بود.
 اكباتان: و اما سخن پایانی شما؟

آنچه بیشتر نگران آن هستم میراث فرهنگی و محیط زیست همدان 
است که در 25 سال گذشته بسیار آسیب دیده و امیدوارم بعدازاین 

به کمربند ســبز دور همدان آسیبی نرسد. چیزی از انبوه 
باغ ها باقی نمانده و این تعداد کم هم نباید نابود شود. 

در انتهای کوچه پل آهنی در مسیر گنجنامه، باغی 
بود که تفکیک شد و درخت های قطور آن قطع 

شدند و اجازه ساخت وساز در این محل دادند.
در حال حاضر ساختمان ســازی در مســیر 
عباس آباد انجام می شــود کــه از این اتفاق 
متأسفم. چه کســی مجوز ساخت وساز را 
می دهد؟ چرا نباید نظارت شود؟ چرا جلوی 
این اتفاق گرفته نمی شود؟ درخت های 
یک باغ در مسیر دره مرادبیک را چند 

روز پیش قطع کردند!!!
بهانه شان قطع درخت و احیا باغ با 
کاشت نهال های جدید است؛ من 

از ایشان خواهش می کنم، در مورد 8۰۰ اصله درخت قطور ورودی 
بلوار فرودگاه که حدود 15 سال پیش قطع کردند و گفتند به جایش 
نهــال می کاریم تحقیق کنند و گزارش بدهند که آن درخت ها چه 
شد و چرا نهال ها به ثمر ننشست! آقایان شمارا به خدا دست از سر 
باغ های این شهر بردارید و مجوز تخریب و تغییر کاربری و تفکیک و 
ساخت وساز ندهید! فرزندان و نوادگان شما هم از این آسیب ها رنج 

خواهند کشید! مسئله زیست بوم اهمیت زیادی دارد.
 شــهر خنک همدان در حال گرم شــدن اســت. تغییر اقلیم در 
همدان ایجادشده و وقتی درختان را قطع کنیم، قنات ها، چشمه ها 
و رودخانه ها را خشــک کنیم و به مســیرهای طبیعی که سالیان 
ســال وجود داشته و باعث تصفیه آب وهوا می شده، آسیب برسانیم 
نتیجه اش گرما و آلودگی هوا و زیســت بوم اســت، عالوه بر این ها 
طبیعــت همدان با حفر چاه های عمیق و تعطیل نشــدن چاه های 

غیرمجاز تهدید می شود.
دیگــر اینکه در شــهری ثروتمند مثل همدان که جدول حاشــیه 
خیابان هــا آن را گرانیت می زنند، مدیران ایــن همت را ندارند که 
ساختمان های قدیمی را برای ادارات و ساختمان های دولتی بخرند و 
آن را حفظ کنند. خرید این چند ساختمان قدیمی باقی مانده برای 
استانداری سخت نیست. می توان این بناها را به خانه فرهنگ، خانه 
محله و فرهنگســرا تبدیل کرد. معماری قدیمی همدان با این روند 

در حال نابودی است.
مسئوالن به این فکر کنند که اقدام فرهنگی تنها چاپ بنر، تبریک 
و تسلیت گفتن به مناسبت های مختلف نیست و می توان خانه های 

قدیمــی را بــه مــوزه مفاخر و 
فرهنگی  مکان هــای 

تبدیل کرد.

سینما و امیرشهاب رضویان از 4 سالگی تا امروز؛کارگردان همدانی:
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 از نگاهتان به فیلم سازی برایمان بگویید؟
ســال ها دنبال این بودم که فکر خودم را به دیگران نشان بدهم، چه 
می کنم چه دوست دارم و چه می خواهم بدست بیاورم؟ اما با گذشت 
زمــان و تجربه کردن اتفاقات فهمیدم که باید یک فکر جمعی و ایده 
بهتر را به همه نشان داد بنابراین تصمیم گرفتم کار گروهی انجام بدهم 
و رویای رنگ و نور که ســال ها همراهم بود من را سمت فیلم کشاند. 

احساس می کنم فیلم ساز بودن اصلی ترین مسئله ام است.
 آیا در رویاهای كودكیتان فیلم سازی را متصور 

بودید؟
دوران کودکی آرزوی داشــتن آپارات را داشتم و بعد متوجه شدم این 
فیلم ها هســتند که آدم ها را درگیر خودشان می کنند نه وسیله،  آن 
روزها ویدئو خیلی کم بود و تازه آمده بود و به دالیلی در دسترس همه 
نبود به طوریکه آپارات با آن نگاتیوهای جادویی برای من یک رویا بود.

مي رفتم کنار مغازه های عکاســی و وقتی فرد عکاس را می دیدم در 
نگاهم یک ژنرال بزرگ یا ناخدای کشــتی می آمد که هزار سؤال از 
او دارم و همیشــه با حسرت به دســت ها و اعمالش نگاه می کردم. 
دوست داشــتم فیلم بسازم و این کار خیلی سختی بود حتی توان 
خرید دوربین ســوپر هشــت رو هم نداشــتم. هرروز بیشتر اذیت 
می شدم تا اینکه آقای دزفولی مدیر مدرسه راهنمایی کشاورز یک 
روز همــه بچه هــا را غافلگیر کرد و یک فیلم ســینمایی با آپارات 
برایمان نمایش داد، تمام مدت زمان فیلم نگاهم به آقایی که همراه 
آپارات آمده بود، فیلم »بلمی به ســوی ســاحل« از مرحوم رسول 
مالقلی پــور بود، دنیای جدیدم را شــناختم و با توجه به شــرایط 
موجــود که تازه جنگ تمام شــده بود تصمیــم گرفتم درباره این 
موضوع فیلم بســازم چون بسیار زیاد تحت تأثیر بودم؛ از خانواده و 
دوستان که عزیزانشــان را از دست داده بودند تا همکالسی خودم 

که با کتانی خونی دیده بودمش.
 از شرایط ســخت كارگردان شدن در آن روزها، 
ساخت نخســتین فیلمتان و آشنایی با سینمای 

جوانان همدان بفرمایید؟ 
فیلم ســازی اساساً کار گروهی اســت و آن زمان برای من کارگروهی 
کردن از مبارزه تن به تن ســخت تر بود، همه مي خواســتند کارگردان 

باشند و این خیلی سخت بود.
باالخره به این نتیجه رســیدم که باید تنها فیلم بســازم. انیمیشــن 
»خانه ای برای مورچه ها« را به صورت تک فریم ســاختم؛ داســتان 

ساده ای بود و اولین فیلم زندگی من.
کارگروهی کردن نیاز به شور و شعور جمعی دارد. اولین گام حضور در 
گروه تعیین جایگاه هاست؛ در فضای مدرسه این جایگاه ها به لحاظ هم 
سن بودن و هم رده بودن زیاد معنی ندارند بنابراین فیلم اول را ساختم 
تا جایگاهم را به عنوان کارگردان از دیگران جدا کنم و بعد با مشکالت 
زیاد، فیلم ساختم تا اینکه با سینمای جوان همدان آشنا شدم و دنیای 
ذهنی من بیشتر شکل گرفت، مرحوم آقای مصطفی دیویجینی مدیر 
آنجا بود؛ روزی که برای اولین بار رفتم پیش ایشان آقای جوانی از اتاق 
خارج شــد و دیویجینی گفت ببین باید شبیه این آقا بشوی و آن آقا 

سال ها بعد یکی از فیلم سازان معروف شد.
 آیا ســینمای جوانان همدان همان فصل جدید 

برای سینماگر شدن شما بود؟
فیلم اولم را به صورت آماتور یا نیمه آماتور در سینمای جوان سال 7۴ 
ساختم. باوجود آدم های مهم و اساتید آن روز انجمن دنیا، فیلم سازی 
هم راحت تر و هم سخت تر شده بود از طرفی تکنیک را یاد می گرفتم 
و از طرفی جهان بینی جدید مرا ترسانده بود که واقعاً این فیلم سازی 
همان رویاي کودکی تو بوده است؟  به هرحال آدم ها مقاطع مختلفی در 
زندگی دارند اما احساس می کنم به جز دوران کودکی فقط یک مقطع 

مهم داشتم و آن هم آرزوی سینما و فیلم سازی بوده و هنوز هست.
 الگوی شما رسیدن به جایگاه چه فرد یا افرادی 

بودند؟
الگوهای زیادی داشــتم از ســینماگران آن وقــت انجمن همدان و 
سینماگران جدی ایران تا نمونه های اروپایی و آمریکایی اما همواره الگو 

اخالقی و حرفه ای سینمای من ابراهیم حاتمی کیا است.
 آیا در این زمینه تحصیالت دانشگاهی دارید؟ یا 

دوره های خاص؟
متأسفانه دوران ما کنکور سخت تر از امروز بود و من تحصیالتم متفاوت 
از عالقه ام شد. مهندسی مکانیک در دانشگاه آزاد اسالمی خواندم؛ بعد 
در مقطعي دوباره به سمت معماری رفتم اما هیچ وقت نتوانستم هنر به 
معنای رشته تحصیلی بخوانم. من چند افتخار در زندگی سینمایی ام 
دارم آن هم گذراندن دوره یک هفته ای خدمت مرحوم کیارستمی و در 

مقطع دیگری در حضور مستندساز بزرگ جناب اصالنی بودم.
 به نظر شما از فیلم سازان جوان همدانی حمایت 
می شود یا این كه آنان برای تحقق آرزوی فیلم سازی 

باید متکی به خود بود و در این راه قدم بگذارند؟
نمي دانم چه واژه ای باید انتخاب کنم، اما در کشــور ما هیچ وقت هیچ 

فیلم سازی به معنای رشد حمایت نشده. فیلم سازانی وجود دارند که 
اساساً کارشان تولید سفارش های دیگران است اما هیچ ارگان مرتبط 
با سینما وقت و هزینه بابت تربیت فیلم ساز به معنای حرفه ای صرف 
نکرده، شــما می توانید در هالیوود که در سیطره یهودیان است انواع 
اســتراتژی های سیاســی، عقیده ای و حتی دیکته کردن ایدئولوژی 

صهیونیستی را ببینید اما در اینجا چنین نیست! 
 در مورد میزان رضایتان از مســیر طی شده و 
برنامه های كوتاه مــدت، میان مدت و بلندمدتتان 

بگویید؟
شک نکنید که من فقط فیلم سازی را بلدم. من هیچ وقت به این شکل 
درباره ســینما فکر نکردم همیشه دوست داشــتم فیلمی بسازم که 
مخاطب دوست داشته باشد و به آن ایده احترام بگذارد. تالش می کنم 
در حــال کار کردن فکر کنم که چه اتفاقی دارد رخ می دهد، من کجا 
ایستاده ام و البته نمي شود گفت موفق بودم اما آرزوی من موفقیت در 

پرده پر از رنگ و نور سینما است.
 این ســؤال همیشه مطرح هســت كه با وجود 
برخورداری از اســتعدادهایی ارزشمند، چرا سهم 
هنرمندان همدانی در كارهای ملی فیلم سازی كم 

است؟ 
حرف دل ما را هم زدید من ســال ها پیش بــه دعوت یک مجموعه 
فرهنگی بســیار بزرگ فیلمی برای سردار شهید حاج ستار ابراهیمی 
ساختم و از همان وقت تالش کردم اولین فیلم سینمایی ام درباره حاج 
ســتار باشد اما نشد. امروز که سردار شهید همدانی به عنوان قهرمان 

ملی ما است. آرزو دارم فیلمی از چند روز کاری ایشان بسازم.
 از كجا و چه سال هایی و با چه فیلمی نقطه عطف 

در زندگی فیلم سازی شما بود؟ 
فیلم سازی با همه کارهای دنیا متفاوت است یعنی هیچ وقت نمي توانیم 
بگوییم خوب دیگر »من فیلم ساز شدم، تمام« چون تا زمانی که فیلم 
بســازي فیلم ساز هستی و اگر این رشــته پاره شود تبدیل به عنوان 
دیگری می شوی مثاًل می گویند فالنی که یک زمانی فیلم هم ساخته. 
خود فرد مهم ترین عامل در فیلم ساز شدن است اگر بخواهد می شود و 

اگر نه، این قصه تمام است.
باید زمینه پرتاب در فکرت باشد یعنی نمي توانی بنشینی فکر کنی که 
آیا من فالن جایزه را گرفتم بهتر شد یا نه؟ این آمادگی درونی توست 
که فریاد می زند به کدام سمت بروی و چه بکنی. چه بسا فیلم سازانی 
که جلوتر از مــن بودند و هیچ وقت ادامه ندادند و تبدیل به کارمند و 

کاسب و این ها شدند.
 لطفاً به مشکالت و سختی های فیلم سازی اشاره 

بفرمایید؟ 
فیلم سازی برعکس ظاهر زیبایی که دارد بسیار سخت است، در دمای 
زیر صفر و باالی فالن درجه باید در هوای آزاد باشــی )با تمام مسائل 
شخصی باید سر صحنه حس متفاوتی داشته باشی و از ساعات اولیه 
صبح تا انتهای شــب کار کنی وسایل خیلی خشنی مثل پروژکتور و 
انواع پایه ها را حمل کنی، در شغل من هیچ وقت نمی توانی کت شلوار 

بپوشی و پشت میز بنشینی.
شناخته شــدن با مشهور شــدن دو مســئله متفاوت است؛ جامعه 
ســینمایی برعکس ظاهرش بسیار کوچک است اما این جامعه بزرگ 
مردم شهر و کشور است که باید به گوششان آشنا بیایی بنابراین تالش 
می کنــم با کار هنری خودم را به خانواده های ایرانی نزدیک کنم نه با 

کارهای سخیف.
 خارج از مشکالت این حرفه ارزشمند به سنگ 
اندازی ها و ناهماهنگی های آسیب زننده  این مسیر 

بپردازید؟
سال ها پیش می خواستم فیلمی بسازم درباره یک مقطع تاریخی؛ آقایی 
کــه خیلی با نفوذ بود و احتماالً هنوز هم هســت صراحتاً گفت »این 
موضوع در حد اندازه امثال تو نیســت.« من به ســن خودش که فکر 
کــردم دیدم زمانی که به جنگ رفتــه، او هم در حد اندازه فرماندهی 
و حتی ســرباز معمولی نبوده اما زمان آن ها کســانی اعتماد کردند و 
حاال جواب اعتمادشان را گرفتند موضوع این است که امروز کمتر به 

فیلم سازان جوان اعتماد می کنند.
 به طور مشخص در مورد بایگانی شدن فیلم »ترانه 

شرقی« و آغاز پخش جشنواره ای آن بفرمایید؟ 
ترانه شــرقی، فیلم بســیار شریفی اســت از رابطه عاشقانه یک زوج 
ســالخورده، که با عشــق در کنار هم زندگی می کنند. با وجود همه 
مجوزهای الزم متأسفانه هنوز نتوانستیم فیلم را به نمایش دربیاورم.

جشنواره فیلم رشد تخصصی ترین جشنواره فیلم در زمینه آموزشی و 
تربیتی است، خوشحال هستم بابت این ماجرا که امروز جایزه ای شریف 

به فیلم داده شده است.
متأســفانه رســانه ملی کمترین نقش را در خانواده هــا دارد و هنوز 
آقایان در خواب خرگوشی به سر می برند هنوز مرکز همدان به امثال 
کارگردانان همدانی فضای الزم را نمی دهد تا درباره فرهنگ شهرشان 

تولید اثر کنند، جدیداً شــنیدم از اردبیل فیلم ســاز آوردند تا برای ما 
همدانی ها، درباره استانمان فیلم بسازد، دستشان درد نکند.

جشنواره ها همیشــه به لحاظ تبادل تجربه مهم بوده و هست و فکر 
نمی کنم میزان فیلم ساز بودن کسی را تعیین کنند. فضایی است که 
فیلم سازان با جهان درونی هم آشنا بشوند. من جشنواره های متعددی 
حضور داشتم و هر کدام برایم کوله باری است، پخش جشنواره ای فیلم 

»ترانه شرقی« را از سپتامبر 2۰16 آغاز کردیم به امید دیده شدن.
 چند فیلم در پرونده فیلم ســازی شما هست و 

نزدیک ترین كار پیش روی شما چیست؟
من فیلم های کوتاه زیادی ساختم، همچنین فیلم و مجموعه مستند 
اما ایران فیلم سینمایی »ترانه شرقی« است به عالوه دو فیلم تلویزیونی 
دیگر به نام های »روزهای ســخت« و »گل های ســپید شمعداني«. 
فیلم نامه ای به نــام » توده ابر قارچــی« دارم درباره چند کارگر یک 
کارخانه است در چند کیلومتری تهران، امیدوارم شرایط به خوبی پیش 

برود و بتوانم در زمستان امسال فیلم جدیدم را تولید کنم.
 در مــورد چهل و ششــمین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم رشــد، و كسب تندیس سیمین 
بخش فیلم داســتانی بلند در بخش بین الملل در 

روزهای اخیر؛ بفرمایید؟
جشنواره رشــد یادآور دوران کودکی اســت که از طرف مدرسه چه 
مي خواستیم و چه نمی خواستیم برای دیدن فیلم به سینما می بردنمان 
و من البته لذت می بردم اما برای خیلی ها جذاب نبود، جشــنواره ای 
قدیمی با اهداف آموزشی که لطف خدا بود و فیلم من در آن دیده شد 
و توانستم تندیس بهترین کارگردانی بخش بین الملل که 17 کشور در 

این دوره حضور داشتند را دریافت کنم.
 این روزها شاهد ســاخت مجموعه علل البدل 
توسط سیروس مقدم هســتیم؛ این موضوع در 
فیلم سازی استان چه تأثیری داشته و چطور باید 

از این فرصت بهره برد؟
همدان در زمینه کارهای هنری در زمان اســتانداری دکتر مرادی 
واقعاً حرف اول را در کشــور می زد. چندین فیلم ســینمایی تولید 
شد، جشنواره فیلم کودك به همدان آمد اما دیگران نتوانستند این 

شــرایط را حفظ کنند و همه چیز از دســت رفت. درباره ســریال 
پایتخت هیچ صحبتی ندارم چون اساســاً این آقایان توان ادامه در 
شهرهای شمالی کشور را نداشتند حاال به اجبار باید کوچ می کردند 
که مظلوم تر از اســتان تاریخی ما پیدا نکردنــد و باید عرض کنم 
نمي دانم در زمان پخش سریال آقایانی که پز حضور این سریال را 
در همدان مي دادند پاسخ گو خواهند بود یا نه. اینکه نام همدان به 
هر شــکلی روی زبان باشد را نمی فهمم. تجربه سریال پایتخت در 
شــمال کشور ناخوشایند بود و برای ما دستاوردی نداشته که قطعاً 
بار منفی خواهد داشــت اما باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی 
خواهد افتاد. درباره بازیگران مطرح می خواهم ســؤال کنم؛ آیا این 
دوســتان کارگاه بازیگری برای هنرمندان همدانی گذاشتند؟ آیا با 

بچه ها تبادل نظر داشتند یا صرفاً به عکس سلفی بسنده کردند!؟
 مهم ترین درســی كه از فعالیــت در این حوزه 
آموختید چه بوده كه مایل باشــید آن را با فعاالن 

این حوزه به اشتراک بگذارید؟
مهم ترین نکته ای که تا به امروز یقین پیدا کردم، تمرکز بر کاری است 
که با فکر درست انجام بشود، در فیلم سازی تنها ساختن فیلم است که 

به فیلم ساز کمک می کند، پول و قدرت هیچ نقشی ندارند.
 كالم پایانی؟

انگیزه های ادامه فیلم ســازی با این همه مشــکالت یک مسئله بود 
حمایت های بی دریغ همسرم که پای تمام سختی ها ایستاده و انگیزه ای 
که دخترم برایم ایجاد کرد. با دخترم خیلی اوقات درباره فیلم و قصه 
صحبت می کنم و نظرهایی می دهد  که  حیرت زده می شــوم با اینکه 
ایشان شش ساله است؛ در کل هر اتفاقی یک انگیزه مهم می خواهد که 
فکر می کنم همسر و دخترم بهترین ها برای من هستند. امیدوارم روزی 
کنار هم در همدانی حضور داشته باشیم که محله های قدیمی اش حفظ 
شده، باغ های زیبا جایشان را به بلوك های سیمانی نداده، خیابان های 
قدیمی مرمت شــوند و تاریخ شــهر برای مردمانش مهم تر از گذشته 

باشد.
و در پایان باید بگویم؛ قهرمانان واقعی و کســانی که مي شود به آن ها 
بالید شــهدا دفاع مقدس هستند و مدافعان حرم، این ها واقعیت های 

زندگی اند.

احسان صدیقی فیلم ســاز و كارگردان همدانی كه در كودكی آپارات با آن 
نگاتیوهای جادویی برایش یک رویــا بود در روزهای اخیر برای فیلم ترانه 
شرقی در جشنواره بین المللی فیلم رشــد، تندیس بهترین كارگردانی را 
دریافت كرد. او كه فیلم های كوتاه زیادی ســاخته و فیلم سینمایی »ترانه 
شرقی« و دو فیلم تلویزیونی دیگر به نام های »روزهای سخت« و »گل های 
سپید شمعداني« را در پرونده هنری خود دارد؛ همچنان آرزویش سینما و 
فیلم سازی بوده و هنوز هســت. صدیقی، امروز پدریست كه با دخترش از 
فیلم و قصه صحبت می كند و از نظراتش حیرت زده می شود. وی، اولین فیلم 
زندگی اش به نام »خانه ای برای مورچه ها« را در قالب انیمیشن كه به گفته 
خودش یک صنعت بســیار بزرگ است را ساخت تا جایگاهش را به عنوان 
كارگردان از دیگران جدا كند و با الگوبرداری از ابراهیم حاتمی كیا برای این 

تالش كند كه فیلمی بسازد كه مخاطب، دوست داشته باشد. 
این گفت و گو كه پیچ و خم های فیلم ســازی تا راه های دستیابی به موفقیت 

حوزه فیلم سازی از نگاه این هنرمند را شامل می شود؛ پیش رو دارید.

رویای رنگ و نور مرا 
سمت فیلم کشـــاند
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تغییر تغییر تغییر؛ همه حرف از تغییر می زنند. کارشناسان کشتی 
استان تغییر در وضعیت کنونی کشتی استان را طلب دارند. زنگ 
خطر کشــتی همدان زمانی به صدا در آمد که نام هیأت کشــتی 
اســتان از بین 1۰ استان برتر صاحب کشتی کشور خط خورد. در 
ارزیابی فدراســیون آمده بود "همدان در بین 1۰ اســتان کشتی 

خیز جایی ندارد". 
حاال پیشکســوتان و دلســوزان کشــتی از این وضعیت گالیه 
دارند؛ همدانی که ســالیان ســال، صاحب کشتی بود و در تیم 
ملی نماینده داشــت حاال حرفی برای گفتن ندارد. در مسابقات 
کشــتی منطقه ای قهرمانی کشور که چند روز پیش برگزار شد، 
تیــم همدان در بیــن 1۰ تیم حاضر در مســابقات و در میان 
حریفــان نه چندان مطرح با یک تســاوی و بدون برد، هشــتم 
شــد. اگر شــش یا هفت ســال پیش این اتفاق می افتاد، تیتر 
خبرگزاری ها و روزنامه های ورزشــی می شــد امــا حاال دیگر 
ناکامی های کشــتی استان عادی شده است. تا همین چند سال 
پیش هرگاه اســامی ملی پوشان کشــتی اعالم می شد، همواره 

در آن لیست، کشتی گیری از استان حضور داشت.

 فراز و نشیب کشتی استان 
در 12 سال اخیر

وقتــی مســعود مصطفی جــوکار مــدال نقره المپیــک آتن را 
به ارمغان آورد، نشــان داد که اســتان حرف های زیادی در 

کشــتی برای گفتــن دارد. ایــن پایان کار نبود؛ مســعود 
مصطفی جوکار انگیزه را برای جوانان اســتان ایجاد کرد، 

موفقیت های کشتی استان بیشتر شد و افتخارات یکی 
پس از دیگری حاصل گردید.

 مدال های پی درپی در مسابقات جهانی و آسیایی، دو 
طال در بازی های آســیایی 2۰1۰ گونگ ژو و حضور 
سه دوره پی درپی در مســابقات المپیک، گوشه ای 
از افتخارات کشــتی اســتان بود. حضــور صادق 
گــودرزی در المپیک 2۰12 لندن و کســب مدال 
نقره ثابت کرد کــه تیم ملی در المپیک باید برای 
کشــتی گیران همدانی دوبنده کنار بگذارد اما به 
یکباره همه چیز تغییر کرد. قهرمانان کشتی استان 
بی انگیزه شــدند، افت کردند و دیگر از آنان خبری 
نشد. در لیگ کشــتی کشور همدان نتیجه نگرفت؛ 
در مســابقات کشتی قهرمانی کشور، استان نتوانست 

عناویــن قبلی خــود را تکرار کند و مدارس کشــتی 
خلوت و خلوت تر شد. میزبانی مسابقات بزرگ از همدان 

گرفته شد و درنهایت در ارزیابی فدراسیون کشتی، استان 
همدان از جمع استان های ســطح الف به جمع استان های 

سطح ب پیوست. 
میثم مصطفی جوکار نیز آخرین کشــتی گیر نسل طالیی کشتی 
اســتان بود. بعد از کســب مدال طالی بازی های آسیایی 2۰1۴ 
اینچئون، از المپیک 2۰16 ریو بازماند تا کورســوی چراغ کشتی 
اســتان همدان خاموش شود. حاال همدان در کشتی نه ملی پوش 
دارد، نه در المپیک حضور دارد، نه از مدال المپیک و جهان خبری 
هست، بدهی های سنگین حضور در لیگ برتر روی دستش مانده 

و شاید تنها به آینده امیدوار است.

 چشم امید کشتی دوستان 
به سکان دار آینده این هیأت

چاره کار کجاســت؟ مســئوالن هیأت در این مــدت همه کار 
کردند تا کشــتی اســتان رونق بگیرد، درخواست میزبانی های 
بزرگ کردند، اما نشد. کشــتی گیران مطرح روس و گرجستان 
و عنــوان دار المپیک را برای حضور در لیــگ برتر به عضویت 
تیم اســتان درآوردند؛ در تورنمنت های بین المللی نظیر اسپانیا 
کشــتی گیر اعزام کردند؛ ریخت وپاش کردند و به این در و آن 
در زدند اما نشد، نشد که نشد. کجای کار می لنگد؟ این سؤالی 
اســت که در ذهن هر کشتی دوستی خطور می کند. هرکس هم 
برای خودش جوابــی دارد. اما درواقع چاره چیســت؟ چه کار 
کنیم تا همدان به دوران طالیی کشــتی خــود بازگردد؟ چرا 
مازندران همواره در کشــتی موفق است و جویبار با 27هزارنفر 
جمعیت ســه کشــتی گیر در المپیک دارد؟ حــاال جواب این 
"چرا"ها را باید یک نفر بداند و راه حل مشــکل کشتی استان را 
بیابد. آن یک نفر رئیس آینده هیأت کشتی استان است. مجمع 
انتخابات رئیس هیأت کشــتی اســتان همــدان اوایل دی ماه 
برگزار می شــود؛ شــاید این انتخابات یکی از پرحاشــیه ترین 
و جذاب ترین مجامع انتخاباتی چند ســال گذشــته در استان 

باشد. همدان 

رقابت جذاب 12 نامزد
درحالی که در چند ســال اخیر مجمع انتخاباتی بیشتر هیأت های 
ورزشی اســتان با حضور یک نامزد برگزار می گردید، این بار برای 

کشتی سنت شکنی شد و 12 نفر وارد گود شدند.
محمدحســین ســلطانی متولد ســال 1363، کارشــناس ارشد 
تربیت بدنی دارد. اولین نفری بود که برای نامزدی انتخابات هیأت 
کشتی استان ثبت نام کرد. سلطانی جوان ترین نامزد هم هست و از 
گوش شکسته های این رشته محسوب می شود. سابقه قهرمانی در 
مســابقات قهرمانی استان و کشور را و سابقه عضویت در تیم ملی 
را دارد و در ســال 2۰12 به همراه تیم ملی کشــتی آزاد قهرمان 

جام جهانی در باکو شد.
مصطفــی یونســی نیــا متولــد 136۰ در همدان که لیســانس 
تربیت بدنی دارد و عضو سابق تیم ملی بوده و دارنده چندین مقام 

کشوری و بین المللی است.
داریوش چلوئیــان متولد ســال 1337 و از 

داوران بین المللی کشتی استان 
اســت. وی دبیر سابق 

در  ورزش 
و  مدارس 

بازنشســته 
آموزش وپــرورش 

می باشد.
متولــد 13۴3و  فر  رحیمــی  علی 

فوق لیسانس عمران گرایش ســازه دارد. عضو شورای 
اســالمی شــهر همدان اســت، مدیرعاملی آب و فاضالب استان 
همدان و ریاســت جهاد نصــر همدان نیــز در کارنامه وی دیده 
می شــود. وی در دوران جوانی کشتی گیر بوده و در سطح استان 

عناوینی دارد.
حســین قره باغی متولد 1355 و دارای مدرك کارشناســی ارشد 
مدیریت مالی است. عضو شــورای اسالمی شهر همدان و کارمند 
ســابق بانک می باشــد. وی ســابقه کشــتی ندارد اما همواره در 

شعارهای انتخاباتی خود از ورزش حمایت کرده است.
جــالل صابریون متولد 13۴1و فردی که دو دوره پیاپی ریاســت 
هیأت کشــتی استان را به عهده داشت. شاید جنجالی ترین چهره 
انتخابات جالل صابریون است. چراکه تمامی انتقادات از مشکالت 
کشتی استان به سمت وی است. پیشکسوتان می گویند صابریون 
تمام داشته هایش را گذاشته و به خاطر کشتی استان، باید به نفع 
افرادی که تفکر جدید دارند کنار بکشد. باوجود تمام انتقاداتی که 
از سوی پیشکسوتان، قهرمانان، مربیان، ورزشکاران، خبرنگاران و 
کشتی دوستان به سمت وی اســت، ردای شرکت در انتخابات به 
تن کرده و می خواهد، مدعی اصلی پیروزی در انتخابات کشــتی 

همدان باشد.
حمیدرضا یاری از مدیران گوش شکســته اســتان است و سابقه 
قهرمانی در مسابقات استانی را دارد. سابقه مدیریت در اداره تعاون 

استان همدان و همچنین نمایشگاه های بین المللی در کارنامه وی 
دیده می شــود و در حال حاضر نیز مدیرعامل شــرکت سیاحتی 
علیصدر اســت. وی فوق لیســانس مدیریت دولتی دارد و در حال 

حاضر دانشجوی دکتری است.
محمدرضا پیرودین متولد 135۰و کارشناس معاونت برنامه ریزی 

استانداری همدان می باشد.
حسن مخدور متولد 132۰. از کشتی گیران سال های دور استان 
و قهرمان چند دوره مســابقات کشــوری و عضو ســابق تیم ملی 
کشتی آزاد می باشــد. قهرمان مسابقات کشتی ارتش های جهان، 
بازنشســته اداره کل ورزش و جوانان و در حال حاضر هم به عنوان 

مربی کشتی در همدان فعالیت دارد.
محمد فتحی متولد 136۰و فوق لیسانس تربیت بدنی دارد. سابقه 
فعالیت در کشتی فرنگی در شهرســتان تویسرکان را در کارنامه 
خویش داراست و مســئول دفتر یکی از معاونین استاندار همدان 
هســت و در حال حاضر به عنوان مربی کشتی فعالیت 

دارد.
مهرداد ســعدی نــژاد متولد 
پیشکســوت   ،135۰
کشــتی نهاوند و 
فوق لیسانس 

تربیت بدنــی 
قهرمــان  دارد. 
استان، کشــور و قهرمان 
جوانان جهان، چندین سال عضو 
تیم ملی کشتی، مربی تیم ملی کشتی آزاد 
و مربی بدنســاز تیم ملی در ادوار گذشته در کارنامه ورزشی وی 

دیده می شود و کارمند اداره ورزش و جوانان استان است.
حمیدرضا درویشــی متولد 13۴8 در نهاوند و مدرك کارشناسی 
تربیت بدنی دارد. از پیشکســوتان و کشــتی گیران ســابق نهاوند 
اســت. داور کشتی و کارمند اداره ورزش و جوانان شهرستان رزن 

می باشد.
البته ایــن افراد فقط ثبت نام کرده اند و اســامی نهایی نامزدهای 
شرکت در انتخابات هیأت کشــتی استان پس از تأیید صالحیت 

توسط اداره کل ورزش و جوانان استان اعالم می شود.
اما پس از انقالب اسالمی و در ادوار گذشته آقایان منصور به مدت 
3 سال، تشکری 5 ســال، کبریایی 1۰ سال، حسن سلیمانی 1۰ 
سال، محمدناصر نیکبخت 2 سال و جالل صابریون 9 سال ریاست 

هیأت کشتی استان را به عهده داشتند.

جذب منابع مالی دغدغه 
پیشکسوتان کشتی

پیشکســوتان و مربیان کشتی اســتان نظرات خود را درباره این 
انتخابات گفتند.

جمال میرزایی می گوید فرد گوش شکســته مالك ریاست هیأت 
کشــتی استان نیست. فاکتور اول، نفوذ و قدرت جذب منابع مالی 

برای هیأت است. در بین افرادی که نامزد شده اند برای ما کشتی 
گیران فرقی ندارد چه کســی انتخاب شــود  بلکه بهبود وضعیت 

کنونی و حل مشکالت عدیده هیأت کشتی از مطالبات ماست.
عضو سابق تیم ملی و دارنده مدال طالی بازی های آسیایی 2۰1۰ 
گوانگ ژو گفت: در طول دوران ورزشی ام برخی از مسئوالن هیأت 
با برخورد نامناسب با کشتی گیران جوان، باعث شدند انگیزه ها در 
آن کشتی گیر کور شود و برای ادامه کار دلسرد شود. رئیس آینده 
هیأت کشــتی باید مستعدان این رشته را حمایت کند و استعداد 

را در آن ها شکوفا کند.
صادق گودرزی نایب قهرمان المپیک نیز گفت: رئیس آینده هیأت 
کشــتی اســتان باید در کنار ایده هایی که بــرای مدیریت هیأت 
کشــتی اســتان دارد، اهداف بلندمدت فدراســیون کشتی را در 

همدان پیاده سازی کند.
پرافتخارترین کشتی گیر اســتان افزود: جذب منابع اقتصادی در 
حمایت کشتی استان بسیار مهم است. فردی که انتخاب می شود 
در کنار وجهه اجتماعی و سیاســی باید ســابقه مدیریت ورزشی 
داشته باشــد. اســتفاده از تفکرات جوانان و قهرمانان استان نیز 
برای هدایت کشــتی مفید است. استعدادیابی، تقویت کشتی پایه 
و اســتفاده از مربیان جوان با دانش روز باید در دستور کار رئیس 

آینده هیأت کشتی استان باشد.
علــی مخزنــی از مربیان مطرح اســتان بهبود وضعیــت مالی و 
اقتصادی هیأت کشــتی را مهم ترین اولویــت رئیس آینده هیأت 

کشتی دانست.
وی افــزود: از بین افرادی که ثبت نــام کردند 2 نفر قابلیت باالیی 
در مدیریت کشــتی اســتان دارند که پیش بینی می شود در روز 

انتخابات نیز رقابت بین آن دو نفر باشد.
مخزنی با اشاره به نبود برنامه در 1۰ سال اخیر و عدم توجه به 
کشــتی پایه که وضعیت را برای کشتی استان نامساعد کرده 
است، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی صحیح وضعیت کشتی 
استان، ظرف سه تا چهار سال آینده، همانند 1۰ سال پیش 

به اوج خود بازگردد.
وی در خصوص مدیریت فعلی کشــتی استان گفت: آقای 
صابریون از لحاظ اخالقی، انسان بزرگی است و تمام تالش 
خود را برای جذب منابــع مالی انجام داد و با تمام تالش 
خود، بعد از چند ســال، هنوز نتوانسته بدهی های سنگین 
هیــأت را نقد کند و امیدواریم با آمــدن رئیس جدید این 

مشکالت حل شود.
همچنین مجید الوندی از مربیان جوان کشــتی اســتان در 
رابطــه با این انتخابات گفت: فردی باید برای ریاســت هیأت 
کشــتی استان انتخاب شــود که دانش روز کشتی را به استان 
بیاورد. همه اســتان های صاحب کشتی پیشــرفت کردند، اما ما 
هنوز با تفکرات 2۰ ســال پیــش کار می کنیم. اگــر جوکارها و 
گودرزی هــا در المپیک مدال آوردند، حاصل تالش آقای کبریایی 
و همکارانش در 2۰ ســال پیش اســت. در حــال حاضر وضعیت 
کشتی اســتان خوب نیست و 1۰ ســال دیگر می دانیم چقدر از 

کشتی عقب ماندیم.
وی با تأکید بر اینکه کشــتی همدان از علم روز کشتی دنیا عقب 
مانده اســت افزود: رئیس آینده هیأت کشتی استان در کنار علم 
کشتی و همچنین توانایی در جذب منابع مالی، باید از تحصیالت 

و دانش روز بهره مند باشد.
فرامرز سماوات پیشکســوت کشتی نهاوند نیز با اشاره به اینکه 
هیچ یــک از افراد ثبت نام کننده توانایــی بهبود وضعیت کنونی 
کشتی استان را ندارند افزود: من انتظار داشتم افراد توانمندی 
برای ایــن انتخابات ثبت نام کنند؛ هیچ یــک از این افرادی که 
ثبت نام کردند وزنه ســنگینی برای کشــتی همدان محســوب 

نمی شوند.
وی که از موافقان یکی از نامزدهای پرحاشــیه این انتخابات است 
گفت: به نظر من در وضعیت کنونی بهترین تصمیم حفظ شرایط 

کنونی کشتی استان است تا وضعیت از این بدتر نشود.
محمد نظری رئیس سابق هیأت کشــتی مالیر نیز گفت: بزرگان 
و دســت اندرکاران ورزش همدان از نمایندگان گرفته تا استاندار 
و معاونــان و اداره کل ورزش همــه این ها باید در انتخابات هیأت 
کشتی نظارت مستقیم داشته باشند. وقتی شهری به عنوان قطب 
کشــتی خود را معرفی می کند نباید رها شود. وقتی مسئوالن از 
نزدیک نظارت کنند، هیأت کشتی و کادر فنی هم مجبور هستند 
عماًل وارد گود شــده و برنامه هایی تنظیم کنند که به نفع کشتی 

باشد.
وی افزود: رئیس آینده هیأت کشتی باید دید جهانی داشته باشد 

و کشتی استان را برای مدال المپیک آماده کند.
حال با این شــرایط کشــتی اســتان به دنبال یک قهرمان است. 
قهرمانی که بتواند ِکشتی به گل نشسته ُکشتی استان را از منجالبی 

که در آن گیرکرده نجات دهد.

برای انتخابات هیأت كشتی؛

ِكشتی به گل نشسته ُكشتی استان به دنبال ناخدای باخدا

12 نفر وارد گود شدند
جواد همدانی
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همدان، زیباترین شهر خدا خواهد شد
علیصدر؛ چالش ها و فرصت های توسعه گردشگری استان همدان

بخشی از چالش های توسعه گردشگری استان همدان 
را به عنوان شــخصی كه 16 سال در حوزه گردشگری 
اســتان همدان فعالیت نموده و بیش از 30 بحران را 
برای پیشبرد یک مجتمع گردشگری گذرانده ام و نیز 
عالقمند به سربلندی و آبادانی كشور هستم و با احترام 
به نظر دوستان و اعتقاد به اینکه در خصوص مجموعه 
علیصدر نگاهها و نظرات ارائه شــده از سر دلسوزی 
است؛ تحلیل زیر را ارائه نموده و مایلم به این موضوع 
اشاره كنم كه فرایند حركت كشور ما در زمینه توسعه 
گردشگری، بســیار كند است. در مقایسه ای تطبیقی، 
رشد گردشــگری در ایران، تركیه و امارات را مطالعه 
كرده ام، معتقدم با وجود استعدادهای بی نظیر در گوشه 
و كنار كشــور، روز به روز شکاف ما با این دو همسایه 
در زمینه عرضه مجموعه هــای جدید و خدمات تازه 

گردشگری، بیشتر می شود.
بنابراین ما در تحقق اقتصاد غیر متکی به نفت و اجرای 
منویات رهبری، در عمل گامهای موثری بر نمی داریم. 
برای برون رفت از این عارضه و كندی تاســف باری كه 
بدان دچاریم، چه باید كرد؟ برای پاسخ به این مساله، 
هر یــک از ما باید به نقش و اثرگذاری خود در حمایت 
از توسعه گردشگری فکر كنیم و حتی آن را تبدیل به 
مطالبه ای ملی از حاكمیت و افراد مرتبط با این موضوع 
نماییم. توجه به طرح ملی گردشــگری و ظرفیتهای 
موجود در اســتان، به عنوان موتور توسعه استان نیز 

باید در این پارادایم مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
از شاخص ترین  این مجموعه ها در ســطح كشــور، 
طرح های گردشــگری ایران هستند كه سهم بسزایی 
در رونق گردشــگری استان همدان داشته و دارند. در 
خصوص برخی نقدها، به نظر می رســد ما به مطالعات 

كارشناسی دهها كار گروه مختلف و نظارت دستگاه های 
نظارتی در سازمانها و نهادهای ذیربط كه روند ساخت 
و عملکرد و شــفاف بودن، دیربازدهی سرمایه گذاری 
حوزه گردشــگری و گاهاً ضررده بودن آن را مد نظر 

داشته اند، توجه نمی كنیم و یا آن را فراموش می كنیم.
در ادامه بیان این نکته خالی از ضرورت نیســت كه در 
مقایسه با اســتانی مانند اصفهان كه 96 منطقه نمونه 
گردشــگری دارد و برای هر پروژه گردشگری بیش از 
100 فایده عمومی متصور است؛ در استان همدان تنها 

علیصدر و دهکده گنجنامه وجود دارد!
با علم به اینکه گردشــگری حالل امروزه باعث دوری 
ازلذت های حرام می شود و همچنین به قول بزرگی »اگر 
بتوانی بخندی و بخندانی، آموخته ای كه چگونه نیایش 
كنی«، فعاالن گردشگری در بخش خصوصی و دولتی 
با این همه تنگنا و مضیقه، كمر همت بسته و صبورانه، 
ســختیها را تحمل می كنند تا مردم خوب ما، انبساط 
خاطر یابند و لبخند بسازند و خاطره بیافرینند. نگذاریم 
امیدها رنگ ببازند و آنان راه انزوا پیشه كنند و یا مسیر 

سرمایه گذاری به دیگر نقاط كشور هدایت شود.
در حال حاضر كه ما مدعی توســعه و در مســیر آن 
هستیم، به كدام دسته از مدیران نیازمندیم: )محتاط 
و آگاه، جسور و آگاه و یا محتاط و ناآگاه! ( كه بی شک 
تنها راه تسریع در اهداف توســعه، مدیران جسور و 
آگاهی هستند كه بتوانند بحرانها و چالشهایی كه در 
كشورهای در حال توســعه طبیعی است را با درایت 
مدیریت كنند تا حق مردم ضایع نشــود زیرا دولت به 
تنهایی از پس گردشــگری بر نمی آید و نیاز به حمایت 
حاكمیت جمهوری اسالمی ایران دارد، كما اینکه مقام 
معظم رهبری در حضور پربركتشــان در سال 1383، 

همدان را دارای ظرفیت های طبیعی و انسانی و منطقه 
گردشگری برجسته دانستند.

صنعت گردشــگری به عنوان صنعت اول كشورهای 
پیشرفته در حال جایگذینی است و در كشور ما نیز بها 
دادن به این صنعت و مدیرانی كه دلسوزانه به آن همت 
می گمارند، تأثیر شگرفی در توســعه پایدار خواهند 

داشت. 
مگر نه این اســت  كه سیاســت اول استان توسعه 
بنابراین در شــرایط موجود ما نیز  گردشگری است! 
بیاییم با حمایت از صنعت گردشگری همدان و ایجاد 
فضای مناسب برای به فعلیت رساندن ظرفیتهای بالقوه 
استان در این حوزه مهم، در توسعه شهر و استانمان، 

دین خود را ادا كنیم.
در خصوص شــرایط و موارد مطروحه اخیر در سطح 
كشور در مورد مجموعه سیاحتی علیصدر باید به این 
نکته توجه كنیم كه سالیانه 700 هزار نفر توریست به 
طور متوسط برای بازدید از این جاذبه طبیعی به استان 
همدان می آیند كه اگر به آن اهمیت داده شود بهترین 
فرصت را در صورت هدایت گردشگران به شهر همدان 
برای بهبود و رونق بیشتر كسب و كار شهر در بر خواهد 
داشت. هر چند نزدیکی و تداخل محوطه غار علیصدر 
با روستای مجاور به عنوان یک تهدید صنعت توریست، 
منطقه را به چالش كشــانده اما می تــوان با تدبیر و 
بهینه سازی روســتا به عنوان یک هدف گردشگری و 
ارائه تسهیالت برای بهسازی خانه های روستا از آنها به 
عنوان منازل بوم گردی بهره گرفت و در كنار آن سایر 
خدمات مورد نیاز برای حداقــل 20 درصد از این 700 
هزار نفر را فراهم كرد كه كمترین نتایج زیر را برای آن 

می توان متصور بود:

 اشتغال دائم روســتاییان و تولید ثروت از محل این 
كسب و كار جدید كه می تواند درخواست روستاییان 
بابت كار در غــار علیصدر را برآورده كنــد و نیز با 
اصالحات منابع جدید انســانی خدمات شایســته به 

توریستها ارائه شود.
 با ایجاد بازارهای اســتاندارد و تاسیســات جانبی 
حداقل برای 30 درصد مســافران 2 روز ماندگاری در 

منطقه ایجاد كرد.
 این منطقه با دارا بودن پتانسیل بین المللی ظرفیت 
ایجاد فرودگاه را دارد كه می توان ازطریق آن به عنوان 
یک مقصد گردشگری به طور مســتقیم برای جذب 

توریست داخلی و خارجی استفاده كرد.
 تغییر در نگرش كاركنان غار برای اجرایی عمل كردن 

و ساخت یک برند معتبر گردشگری. 
 شركت سیاحتی علیصدر با توجه به امکاناتی كه در 
اختیار دارد از قبیل: غار علیصدر، آژانس مســافرتی، 
منطقه توریســتی عباس آباد، بخشی از سهام دهکده 
گنجنامه، قرارداشتن شهر الله جین در مسیر، سهامدارن 
بزرگ )شهرداری همدان، شركت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی، سازمان همیاری شهرداری همدان و معاون 
عمرانی اســتاندار كه به عنوان رئیس هیئت مدیره در 
رأس آن است( و همچنین حمایتهای دولتی از یک سو 
و موقعیت شهر همدان به عنوان پایلوت غرب كشور با 
1.5 ساعت فاصله متوســط با شش استان كشور و در 
فاصله 280 كیلومتری پایتخت، می تواند با ایجاد شركت 
گردشگری استانی، كل سیستم گردشگری استان را به 
دســت گرفته و خدمات یکپارچه در بسته های 2 روزه 
ارائه كرده و توسعه گردشگری استان و تحول در كسب 

و كار منطقه را موجب شود.

رئیس هیئت مدیره دهکده تفریحی توریستی گنجنامه 
سعید ترابیان
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رئيس مركز بهداشت شهرستان كبودراهنگ از انجام 3 هزار و  921 
مورد بازدید از مراكز تهيه و توزیع در شش ماهه نخست امسال خبر 
داد و گفــت: ایــن بازدیدها معدوم ســازی 5 تن ماده غذایی فاســد و 

تاریخ گذشته را به همراه داشت. 
دكتر آرش محمدی با بيان اینكه بازرســان بهداشــت محيط و حرفه ای 
در مراكز بهداشــتی در مانی شــهری و روستایی مشغول ارائه خدمات 
هســتند، اظهــار كرد: نظــارت بر وضعيت آب شــرب در نقاط شــهری 
و روســتایی و بــه طــور ویــژه پایش ميــزان كلــر باقيمانــده در آب، 
نمونه بــرداری ميكروبی از منابع آب و نمونه برداری های شــيميایی از 
نقاط شــهری و روســتایی به همراه اقداماتی همچون نظارت بر كنترل 

تاسيسات آبرسانی روستاها انجام می شود.
وی افــزود: تعداد موارد كلرســنجی از منابع آب شــهری و روســتایی 
شهرســتان كبودراهنگ 9 هــزار و 896 مورد بوده اســت كه از این 

تعداد 7 هزار و 634 مورد كلرسنجی مطلوب گزارش شده است.
رئيس مركز بهداشــت شهرســتان كبودراهنگ یادآور شــد كه تعداد 
نمونه برداری هایــی كه از نظر ميكروبی انجام شــده، 598 مورد بوده 

است كه از این تعداد 543 مورد مطلوب اعالم شده است.
وی با اشــاره به مشــكل كم آبی در منطقه و ارتباط مســتقيم آلودگی 
آب بــا بروز بيماری ها اظهار كرد: بررســی شــاخص های كنترل كيفيت 
آب روســتایی جزو اولویت های واحد بهداشت محيط شبكه بهداشت و 
درمان شهرســتان كبودراهنگ اســت و انتظار می رود در رابطه تامين 

اعتبارات و تخصيص بودجه برنامه ریزی های الزم انجام شود.
دكتــر محمدی كنترل و نظارت بر اماكن تهيه و توزیع مواد غذایی را از 
دیگر اقدامات دانست و افزود: تعداد بازرسی های انجام شده از مراكز 
تهيه و توزیع در شش ماهه نخست امسال 3 هزار و  921 مورد بوده 
اســت كه از این تعداد بازدید انجام شــده حــدود 28 مورد به مراجع 
قضایی معرفی شــدند همچنين  18 مورد تعطيلی محل وجود داشت و 

35 مورد منجر به به سازی و بهداشتی شدن مراكز شده است.
وی با بيان اینكه در كنار پایش های انجام شده، نظارت و كنترل بر عرضه 
مواد غذایی نيز در دســتور كار اســت، گفت: تعداد نمونه برداری های 
انجام شــده در شــش ماهه نخست امســال حدود 141 مورد بود كه 
از این تعداد 38 مورد غير قابل مصرف انســانی تشــخيص داده شد 

و بيــش از 20 مورد متخلف به مراجع قضایی معرفی شــدند همچنين 
حدود 5 تن ماده غذایی فاســد و تاریخ گذشــته در این مدت معدوم 

شد.

آموزش؛ اولویتی اساسی و انکارناپذیر 
كارشــناس مسئول بهداشــت محيط و حرفه ای شهرستان كبودراهنگ 
بــا تأكيد بر اینكه موضوع آموزش همــواره از اولویت های اصلی بوده 
است، اظهار كرد: در شش ماهه نخست امسال یک هزار و 720 مورد 
آمــوزش به متصدیــان و عموم مــردم در خصوص مســائل مربوط به 
بهداشــت محيط ازجمله بهداشــت مواد غذایی، دفع بهداشتی زباله و 

فاضالب، بهداشت فردی و غيره انجام شده است.
مهندس غالمرضا اسدی افزود: دستورالعمل های جدیدی در خصوص 
كنترل و پيشــگيری از مصرف دخانيات با محوریت ســاماندهی مراكز 
عرضه دخانيات از سوی وزارت متبوع اعالم شده و در دستوركار قرار 
گرفته اســت به طور مثــال این موضوع در كارگروه ســالمت و امنيت 
غذایــی مطرح شــد و دســتوراتی بــرای دریافت مجوز توســط عامالن 

فروش مواد دخانی صادر شده است.
وی یادآور شد كه 80 مورد بازرسی از امكان عرضه مواد دخانی انجام 

شد كه منجر به جمع آوری 100 دستگاه قليان در منطقه شد.
كارشــناس مسئول بهداشــت محيط و حرفه ای شهرستان كبودراهنگ 
بــا بيان اینكه از ابتدای ســال تاكنون چهار كارگروه ســالمت و امنيت 
غذایی در شهرســتان كبودراهنگ برگزار شد، گفت: ازجمله مواردی 
كــه در دســتوركار بود می تــوان به بررســی وضعيت آب روســتایی، 
مدیریت پســماندهای بيمارستانی، كنترل و مبارزه با مصرف دخانيات 

و پيشگيری از شيوع آنفوالنزا اشاره كرد.
وی همچنيــن گفت: شهرســتان كبودراهنگ در موضوع كنترل مصرف 
جــوش شــيرین در نان های ســنتی رتبه اول را در بين 9 شهرســتان 

كسب كرد. 
مهندس اســدی در بخش دیگری از سخنانش اظهار كرد: درصد مراكز 
تهيه، توزیع و فروش مواد غذایی برای معيارهای بهداشتی و بهسازی 
مناطق روســتایی 94.13 درصد اســت كه نشان دهنده افزایش رشد 
نسبت به سال های گذشته بوده است و انتظار می رود این شاخص در 

طی سال 95 ارتقا یابد.
وی بيشــتر شــكایت ها را در خصــوص دفع فاضالب دانســت و گفت: 
شــاخص مربــوط به دفع فاضالب در شهرســتان 58.48 درصد اســت 
همچنين دفع فضوالت حيوانی نيز از دیگر مشــكالت است كه شاخص 
آن 45.94 درصــد بوده و برای رفع این مســئله رایزنی با اداره هایی 

مثل آب و فاضالب و دهياری های روستاها انجام شده است.
كارشــناس مسئول بهداشــت محيط و حرفه ای شهرستان كبودارهنگ 
خاطرنشــان كرد كــه مجتمع عليصدربــا توجه قابليتهای گردشــگری و 
بــا برخــورداری از امكانات رفاهــی و خدماتی كه در آن محل مســتقر 
اســت نيازمند نظارت های بهداشتی است و بازدیدهایی در این ارتباط 
در قالب تيم های مشــترک از مركز بهداشــت، اداره تعزیزات و اداره 
صنعت و معدن به صورت منظم انجام می شــود و پيشــنهادهایی برای 

بهبود شرایط بهداشتی این منطقه گردشگری ارائه شده است.
وی در پایــان خاطرنشــان كــرد كــه موضــوع ســاماندهی و مدیریــت 
پســماند در مناطق روستایی از مهمترین اولویت های بهداشت و محيط 
شهرســتان است زیرا این موضوع نقش مهمی در ارتقای سطح سالمت 
مردم منطقه دارد و الزم است مداخالتی در ارتباط با جانمایی محل های 

دفن، روشهای جمعآوری و روشهای دفع بهداشتی زبالهها انجام شود.

توسط بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان كبودراهنگ انجام شد 

4 هزار مورد بازدید و 
معدوم سازی 5 تن ماده 
غذایی فاسد و تاریخ گذشته

مدیر عامل شــرکت سیاحتی علیصدر گفت: علیصدر در یک ماه گذشته در دو مجمع 
جهانی حضور داشته است.

شرکت سیاحتی علیصدر در کنفرانس ICSA ) سازمان بین  المللی غارهای دنیا( حضور 
یافته است. کنفرانس ایسکا با حضور مدیران و رؤسای غارهای توریستی از سراسر دنیا در 

نوامبر 2۰16 در کشور عمان تشکیل شد.
حمیدرضا یاری مدیر عامل شــرکت سیاحتی علیصدر با اشاره به اینکه این کنفرانس 
دارای برنامه ها و بخش های مختلف اســت، برنامه های این کنفرانس را شامل جلسات 
تخصصی با اعضا، کنفرانس با سخنرانی وزیر عمران، مقامات کشور عمان، رئیس سازمان 

ایسکا و بازدید از غار توریستی الهوته دانست.
وی با بیان اینکه در این کنفرانس معاون گردشگری شرکت سیاحتی علیصدر به همراه 
کارشناسان گردشــگری آن حضور داشــتند، تصریح کرد: در این کنفرانس کلیپی از 
جاذبه های گردشــگری استان همدان پخش شــد و نرم افزار آن به همراه کاتالوگ غار 

علیصدر در بین شرکت کنندگان توزیع شد.
وی نشست خصوصی معاونت گردشگری با شرکت سیاحتی علیصدر با رئیس و قائم مقام 

سازمان بین المللی ASCA را از دیگر برنامه های این کنفرانس برشمرد. 
یاری یادآور شــد که در این نشست رئیس ســازمان به اهمیت غار علیصدر به عنوان 
بزرگترین غار آبی توریستی اشاره و از آن به عنوان پربازدیدکننده ترین غار آبی یاد کرد.

وی گفت: رییس سازمان از نمایندگان شرکت سیاحتی علیصدر ارسال گزارش تصویری 

بازدید جهانگردان از غار علیصدر را خواســتار شــد تا این گزارش در سایت بین المللی 
ایسکا درج شود.

مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر با بیان اینکه رئیس انجمن، خدمت رسانی در غار 
علیصدر را جزء استثناهای بی نظیر در بین مجموعه غارهای توریستی اعالم کرد و گفت: 
بر این اساس از شرکت سیاحتی علیصدر برای حضور در مجمع عمومی این سازمان در 

سال 2۰18 در کشور ایتالیا دعوت شده است. 
حمیدرضا یاری با اشاره صحبت های قائم مقام سازمان غارهای توریستی جهان مبنی بر 
اینکه مدیریت غار علیصدر در بین غارهای جهان قابل تقدیر و بی نظیر است، اظهار داشت: 
گســتردگی و زیبایی غار علیصدر و همچنین استقبال بی نظیر گردشگران سبب شده 
اغلب مدیران غارهای توریســتی شرکت کننده در همایش درخواست مالقات با معاون 
گردشگری شرکت ســیاحتی علیصدر را داشته باشند و بازدید از این غار شگفت انگیز 

را خواستار شوند.
یاری با بیان اینکه در پایان این کنفرانس از غار علیصدر قدردانی شد اظهار کرد: شرکت 
سیاحتی علیصدر در سال 2۰15 به عضویت این سازمان بین المللی درآمد و برای اولین 

بار در کنفرانس اعضا در کشور عمان شرکت کرده است.
گفتنی است شــرکت ســیاحتی علیصدر در مهر امسال در اجالس ســاالنه سازمان 
گردشگری UNWTO در کشور ارمنستان حضور موفق یافته و نشستی اختصاصی با 

طالب ریفایی دبیر سازمان و مدیر اجرایی آن داشته است.

اشتیاق مدیران غارهای جهان برای بازدید از غار علیصدر؛

حضور شرکت علیصدر در مجامع جهانی



 این روزها كه حس زیبای تولد ســارینای 
عزیز به عنوان نشــانه ای از عظمت خداوند 
دوباره برایمان تداعی شده، بفرمایید كه آیا از 
آن زمان با این دید كه كودكی خاص را تربیت 

خواهید كرد مواجه بودید؟
ما ابتدای امر مثل همه، بسیار خوشحال بودیم که 
خدای مهربان فرزندی سالم به ما عطا کرده است 
ولی همسرم، در سن یک سالگی ظاهراً به این مهم 
رسیده بود که سارینای عزیز با بقیه متفاوت است، چون 
راحت و زیاد صحبت می کند ولی در کل از سه سالگی 
متوجه شدیم که با فردی خاص و تربیتی متفاوت روبرو 

هستیم.
 مبنای تربیتی كودک خود را چه چیز قرار 
دادید آیا الگوی خاصی موردنظر شما بوده؟ 
تحصیل پدر خانواده در مقطع دكتری فلسفه 
تعلیم و تربیت و مادری توانمند در رشــته 
حقوق، در این پرورِش فکری ارزشــمند چه 
نقشی داشته است؟ لطفاً مثال هایی از روش 

كاری خود با فرزند دلبندتان بیان كنید.
چون خودم و همســرم تحصیل می کردیم و االن هم 
درحال ادامه تحصیل هستیم، شاید نکته مهم همین 
ارزش گذاری برای علم است که می تواند مبنای پیشرفت 
در این زمینه باشــد. آشــنا کردن ســارینای عزیز با 
زندگی نامه اندیشمندان بزرگ جهان هم توانست مبنای 
کار و افزایش انگیزه در این کودك شــود. ســارینا هم 
به مرور الگوی خودش را در زمینه کاوش علوم پزشکی 
پروفسور موسیوند، نخستین سازنده قلب مصنوعی در 
جهان قرارداد ولی حتماً تحصیالت خانواده می تواند در 

شکوفایی استعداد نقش مهمی ایفا کند.
 اینکه ســارینا جان از 3 الی 4 سالگی بر 
زبان فارســی، سپس زبان انگلیسی مسلط 
شــد مرهون چه اقداماتی بود؟ چقدر برای 
بین  ارتباط  از  گذاشــتید؟  وقت  فرزندتان 

خانواده تان و صمیمت خانواده بگویید؟
در ارتباط با مســلط شــدن بر زبان فارسی، ارتباطات 
اجتماعی می تواند مهم باشد و تشویق کودك به صحبت 
کردن که متأســفانه گاهی خانواده ها، این را یک نقطه 
ضعف دانسته و شاید کم صحبت کردن و ساکت بودن 

کودك را بیشتر می پسندند.
در زمینه مســلط شدن بر زبان انگلیسی هم یادگیری 
ازطریــق الگوبــرداری اتفاق افتــاد، همین که متوجه 
می شد من و مادرش واژه هایی به غیراز زبان فارسی به 
کار می بریم، تشــویق می شد خودش نیز به انجام این 
یادگیری بپردازد. مهم این اســت که اجبار نباشد، آن 

زمان یادگیری پایدار اتفاق خواهد افتاد.
 آیا مورد مشــابه دیگری در خانواده تان 
وجود دارد؟ آیا سارینا دوستانی مشابه خود 
دارد؟ برای تربیت فرزنــد به مراكز خاصی 
مراجعه كردید؟ مکان هایی برای ارتقای این 
نخبه در نظر گرفته شده؟ قطعاً مشکالتی در 
زمینه تربیتی بــرای افراد نخبه وجود دارد، 
چه امکاناتی باید فراهم شود؟ در كشورهای 
خارجی روند تربیت این افراد و احیاناً مراكز 

مرتبط به چه شکل است؟

سمیه فرهاد مادر این فرانخبه که کارشناس ارشد 
حقوق جزا و جرم شناســی است نظرش بر این 
اســت که در میان فامیل ممکن است کودکی با 
ضریب هوشی باال دیده شــود ولی شاید به شکوفایی 

نرسیده است.
سارینا معموالً فقط دوستان مدرسه ای دارد ولی در میان 
اعضای فامیل دو دخترخاله دارد که معموالً بازی هایش 

با آن هاست.
سارینای عزیز هم وارد بحث می شود و مهر تأیید بر 
دو دوســت خوبش می زند یکی از آن ها را "سونیا 
قهرمانلو" و دیگری را "مهنا داللتی" می داند و می گوید 

دوست دارم همیشه با این دونفر باشم.
پدر سارینا در زمینه آینده نخبه ها معتقداست: شکوفایی 
استعداد این افراد زمانی میسراست که در زمان کودکی 
تشــخیص داده و هدایت شــود. آن زمان نه تنها برای 

خودش بلکه برای بشریت مفید واقع خواهد شد.
 مادر سارینا معتقد است: نمی تواند بین تحصیل 
در ایران و خارج از ایران مقایسه صورت دهد چون 
سارینا فقط تجربه تحصیل در کشورمان را دارد 
ولی با توجه به پیشنهادهای ادامه تحصیل در کشورهای 
اروپایی و آمریکایی، نمی توان با قطعیت پاسخ داد؛ شاید 
خــروج از ایران بر بهبود شــرایط کمکــی نکند، فعاًل 
همه چیز اینجا خوب است و مسئوالن بلندپایه کشوری 
کامالً با سارینا دوست هستند و مراکز تحقیقاتی مجهز 
هم در تهران وجود دارد و فعالً دلیلی بر وجود مشکل 

خاص و رفتن از ایران نمی بینم.
 چاپ حدود 20 جلد كتاب حتی برای افرادی 
با سن باالتر هم مستلزم تالش و وقت زیادی 
این موضوع چگونه محقق شد؟ چند  است 
ساعت از شبانه روز به مطالعه می گذشت؟ آیا 
سارینا از كودكی خود راضی ست؟ آیا كودكی 
كرده؟ اوقات فراغتش چه بوده؟ این تفاوت و 
تمایز داشتن با دیگر همساالن برای او مانعی 

نبود؟
 پدر سارینا اعتقاد دارد نویسندگی یکی از عالیق 
ساریناست ولی در زمینه های دیگری همانند هنر 
طراحی، ادبیات کهن، موسیقی و حفظ قرآن به 
زبان انگلیسی هم عالقه دارد و در کنار هم به این امور 

می پردازد.
در زمینه کودکی کردن سارینا، برخالف تصور دیگران، 
ما هیچ گونه دخالتی نکردیم؛ سارینا آنچه را که دوست 
دارد انجام می دهد فقط ما نظارت و کمی کنترل داریم. 
زمان مطالعه، خــواب، بازی، پارك و غیره به دســت 
خــودش صورت می گیرد و واقعاً آزادی کامل و فرصت 

خالقیت در خانواده ما وجود دارد.
سارینا معموالً ۴ ساعت مطالعه دارد و چون یادگیری اش 
سریع صورت می گیرد نیازی به مطالعه بیشتر نمی بیند.
 برای پرورش خالقیت و تداوم این راه چه 

برنامه ای دارید؟
ما به آرزوی خودمان رســیده ایم و نیازی نداریم 
آرزوی خودمان را در سارینا ببینیم؛ برای ما انسان 
شدن و انسان ماندن سارینای عزیز باالتر از همه 

خواسته هایمان از این کودك است.
سارینا واقعاً مستعد است و حتی می تواند در ورزش هم 

بدرخشد ولی مهم ایجاد شرایط برای شکوفایی استعداد 
است که ما هم سعی در ایجاد این شرایط را داشته ایم 
که امیدوارم باعث کاهش درد و رنج انسان ها در آینده 

شود.
 نگاه مذهبی شما و اهمیت دادن به قرآن 
به زبان  را  كریم به طوری كه فرزندتان قرآن 
انگلیســی می خواند، چه نقشی در تقویت 

حافظه و افزایش معرفت وی داشته؟
مادر ســارینا در زمینه تربیت مذهبی سارینا به 
پدربــزرگ مادری اش اشــاره دارد و می گوید در 
ســالیان زیاد این پدربزرگ ارزشمند معلم قرآن 
بوده است و زندگی پاك او می تواند الگویی برای زندگی 
آینده سارینا باشد ولی متأسفانه این پدربزرگ اکنون در 
میان ما نیست. سارینا هم خودش عالقه مند شد قرآن را 
به زبان انگلیســی فرابگیــرد. ظاهراً ســارینا کارهای 

غیرمعمول و سخت را دوست دارد.
 ایــده اولیه طرح هایی كــه با موضوعات 
اجتماعی به تصویر كشیده می شود، چگونه 
شــکل می گیرد از طرح تا عمل را توضیح 

بفرمایید؟
سارینا در زمینه کارهایش می گوید موضوعی را 
که برایم مهم است درنظر می گیرم و سعی در به 
عمــل رســاندش دارم. مثــالً موضــوع حقوق 
شــهروندی و تدریس آن در مدارس نظرم را خیلی به 
خود جلب کرد تصمیم برای عملیاتی شدنش گرفتم. 
یک روز به مجلس رفتم و نظرم را با حاج محمدکاظمی 
نماینده مردم مالیر در مجلس در میان گذاشتم، او هم 
با مهربانی مرا پذیرفت و قول داد در کمیسیون مربوطه 

آن را به تصویب برساند.
 سارینا در چه انجمن های عضویت دارد و 
مهم ترین هدفی كــه برای تحقق آن تالش 
می كند، چیست؟ دوســت دارد در 10 سال 
آینده و 20 سال آینده كجا بایستد و چه كند؟

ســارینا در انجمن های علمی مثل بنیاد نخبگان، 
انجمن نخبگان ایران، مجلس مشــورتی نخبگان، 
پویندگان سالمت ایران و نهادهای دیگری عضو است و 

سخنرانی داشته است.
دوست دارد در 1۰ سال آینده به ساخت کلیه مصنوعی 
دســت پیدا کند و آن همان الگویابی از همشهری اش 

پروفسور موسیوند است.
البته "کودکان کار" هم دیگر وجود نداشــته باشــد و 
پیشــنهادی هم در زمینه توجه ویژه به کودکان کار به 
مجلس شورای اســالمی برده است تا شاید قدمی در 
راه ممنوعیت به کارگیری این کودکان و رهاشــدن از 

خستگی کار این کودکان مظلوم و معصوم بردارد.
 لطفاً در مورد تســت هوش ساخته شده 
از نگاه یک كــودک و میزان كاربردی بودن 
آن توضیح بفرمایید؟ و اینکه هوش مهم تر 
است یا پشتکار؟ و از چه زمانی متوجه هوش 

سرشار سارینای عزیز شدید؟
تســت هوش ساخته شده توسط ســارینا نظر 
روانشناســان را به خودش جلب کرده است؛ من 
خــودم که تخصصم تعلیم و تربیت اســت واقعاً 
شگفت زده شــدم چون کار زیبا و علمی بود و سارینا 
معتقد اســت می تواند ضریب هوشی خیلی باال راهم 
بسنجد و با گویه های سخت این تست یقیناً سازنده خود 
باید، آن نمره آخر و باالترین را بدست آورد و بازهم مهر 
تأییدی بر عظمت خداوند و لطف بیکرانش به من و مادر 

سارینا و دریک نگاه به انسانیت شد.
این تســت درصورت بدســت آوردن روایــی و اعتبار 
در آزمایــش بزرگ میدانی، می توانــد جایگزین تمام 

تست های موجود باشد که همگی ساخت خارج است.
 با توجه به عالقه منــدی به نگارش كتاب 
در خصوص عناوین كتاب ها و شیوه نگارش 
آن توضیح دهید؟ منظور از مرحله مطالعات 
كتابخانه ای تا دیگــر مراحل نهایی نگارش 

است.
ســارینا در حال حاضر بیشــتر بــه عملیاتی کردن 
نظریاتش می پردازد مثل همان تدریس درس، آشنایی 
با حقوق شهروندی در مدارس و یا کودکان کار، معموالً 
نویسندگی را در رده های بعدی قرار می دهد شاید این 
نشان از رسیدن به سطح باالی انتزاع باشد ولی در کل 
می گوید اگر موضوعی که ذهنم را به خود مشغول بکند 
با طراحی یا نویسندگی و یا طرح آن با مقامات به حل 
آن می پردازم چون رؤیاپردازی دردی از جامعه و ذهن 

من دوا نخواهد کرد.
 با توجه بــه قرارگیری در ایــام اربعین 
حسینی ایشان ســخنرانی هایی با موضوع 
اربعین داشتند. نگاه سارینای عزیز به دین 
و واقعه كربال و اهمیت آشــنایی كودكان با 
مناســبت های مذهبی و ترویج دین و دیگر 
مسائل اعتقادی را در صورت امکان بفرماید؟

اســطوره ها و انســان های بزرگ می تواند در تسکین 
ناآرامی های درون بسیارمفید باشند.

امام حســین)ع( نشان می دهد شــجاعت و ایثار برای 
رســیدن به آزادی و آزادگی بســیارمهم و الزم است، 
زندگی بزرگان دینی ما که به دوراز مادیات بوده اســت 
می تواند ســارینای عزیز را بهتر به هدفش برســاند. 
سرگذشت این عزیزان نقشه راه خوبی برای این کودك 
است.سخنرانی های سارینا در دانشگاه های بزرگ تهران 

و حضور مداوم در صداوســیما و تشــویق عزیزان 
دوســتدار علم و دانایی اعتمادبه نفس سارینا را 

به جایی رسانده که ما می توانیم را به معنای 
واقعی اش عملیاتی می کند.

و  اعتمادبه نفس  تقویت  برای   
خودباوری كودكتان چه كردید؟ 

خود  موفقیت  برای  سارینا  و 
در برنامه ها ازجمله مدیریت 
زمــان و مطالعــه چگونه 

برنامه ریزی می كند؟
 سارینا می گوید عامل مهم در 
موفقیت توکل به خدای مهربان 
و برنامه ریزی علمی اســت و من 
تمام کارهایم با برنامه پیش می رود 

کنترل زمان و ساعت مطالعه و دیگر 
کارهایم برایم بسیارمهم است 

از  بیشتر  کاش شبانه روز 
2۴ ساعت بود.

خاطــره   
ین  شــیر
احیانًا  و 

تلخی 
ر  د

مسیر طی شده كه مایل هستید با خوانندگان 
به اشتراک بگذارید؛ بیان بفرمایید؟

 سارینا می گوید دخترعمویم آیناز را بسیار دوست 
دارم و اغلب زمانی که در مالیر اقامت داریم با این 

دختر مهربان سپری می شود.
در آخرین ســفرم به مالیر بهترین خاطره ام رقم خورد 
و آن زمانــی بود که حاج محمدکاظمی نماینده مردم 
مالیــر در مجلس تمام شــرایط را فراهم کرد تا من از 
نقاط تاریخی این شهر دیدن کنم، دیدن شهر زیرزمینی 
سامن که هنوز برای عموم مردم آزاد نیست برای من 
باز شد و شگفت زده شدم آنچه دیدم فرهنگ و تمدن 

چندین هزارساله بود.
تلخ ترین خاطره ها هم از نگاه سارینا دیدن کودکان کار 
است که رفتنش به خیابان و دیدن آن ها و یا این که در 

کارگاه ها کارمی کنند روحش را آزار می دهد.
 توصیه ســارینا جان و پدر و مادر وی به 
و  ما در گروه های سنی مختلف  خوانندگان 

كالم پایانی شما؟
 سارینا به خوانندگان این مصاحبه توصیه می کند، 
بدانند خدای مهربان در هر فردی استعداد خاصی 
قرار داده اســت و باید تالش و پشتکار داشته باشد تا 
شکوفا شود و همچنین تنها نباید خودمان را ببینیم، 

سرنوشت همه باید برایمان مهم باشد.
پدر سارینا هم رمز موفقیت در زندگی را صداقت 
و پرهیز از دروغگویی می داند. مادر ســارینا هم 
نهادینه شدن انسانیت در هر شخصی را رسیدن 
به سعادت می داند. فریدون بابایی، سمیه فرهاد و سارینا 
بابایی هم در پایان بســیار خوشحال هستند که مورد 
لطف و مهربانی هم استانی هایشان قرار دارند و افتخار 
می کنند متولد مهــد و تمــدن ایران زمین هگمتانه 

هستند.
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 ســارینا
نشانه ای از عظمت خداوند

ســارینا بابایی كه آبان ماه امســال 10 ساله شد كودک فرانخبه ای اســت كه از سه تا چهارسالگی به 
زبان فارسی، سپس زبان انگليسی مسلط شد و تا امروز 19 جلد كتاب نوشته است. قرآن را به زبان 
انگليسی می خواند، باالتر از 900 طرح با موضوعات اجتماعی به تصویر كشيده است و در مراسم ها 

و جمع های مختلف سخنرانی می كند.
حدود سه سالگی سارینا بود كه پدر و مادرش به ضریب هوشی بسيار باالی او پی بردند و از همان 

زمــان آموزش ســارینا به گونه ای كه بچگی اش هم پابرجا باشــد را آغاز كردند طوری كه او در ســن 
شش ســالگی اولين كتاب خود را به نگارش درآورد. فریدون بابایی، پدر سارینا متولد مالیر است و 

زمان كودكی، نوجوانی و قسمتی از جوانی اش در این شهر زیبا سپری شده است.
شــما را به خوانــدن این گفتگوی خانوادگی و خــاص كه با صحبت های ابتدایی پدر ســارینا آغاز و با 

مشاركت فعاالنه همه اعضای این خانواده سه نفره همراه شد، دعوت می كنيم.

 همــه بــه من می گویند بچگی كردی؟ البته این ســؤال هم از پدر و مادرم پرســيده می شــود. یــک روز از معاون 
وزیرعلوم پرسيدم »باالخره ما نفهميدیم بچگی كردن چی است. آقای دكتر شما به من بگيد؟« پاسخ داد: »سارینا، 
وقتی ما بزرگسال ها خودمان نيستيم و درواقع فيلم بازی می كنيم بچگی نمی كنيم ولی اگر خودت باشی و نقش بازی 

نكنی، درواقع داری بچگی می كنی«.
 اگرهم منظور از بچگی بازی كردن اســت كه من حســابی به بازی می پردازم مخصوصاً با عروسک كه خيلی دوست 

دارم.
 جمله فيلســوفان را دوســت دارم، فنی و كاربردی است. جمله سقراط كه گفت: »من داناتر از شما هستم، چون من 
می دانم که نمی دانم ولی شما نمی دانید که نمی دانید« را بسيار دوست دارم چون وقتی بدانيم كه نمی دانيم برای 

دانستن تالش خواهيم كرد.
 برادر و خواهری ندارم و خيلی دوست دارم داشته باشم شاید باهم یک كار بزرگ انجام دادیم، كاش داشتم.

 بهتراست خانواده ها، زیاد اجازه ندهند، بچه ها از فضای مجازی استفاده كنند و البته خود بچه ها باید به این نكته 
پی ببرند كه كتاب ها بهترین دوست و همراه آن هاست، فضای مجازی آن ها را از اهدافشان بسيار دورمی كند و حتی 
مشكالت جسمی هم پيدا می كنند؛ خود پدر و مادرها الگوی بچه ها هستند اول خودشان سعی كنند به بچه ها اهميت 

بدهند، حرف آن ها را بشنوند و به جای فضای مجازی در فضای واقعی باشند.

 مهم ترین دغدغه پدر و مادرم، غذا خوردن من اســت؛ آن ها عقيده دارند چون زیاد فعاليت می كنم ممكن اســت 
ضعيف و ناتوان بشوم، اميدوارم یک روز بتوانم خواسته آن ها را برآورده كنم و حسابی غذا بخورم.

 جمالت منفی را دوست ندارم، روحيه افراد را خراب می كند، بهتراست هميشه از جمالت مثبت و زیبا استفاده كنيم 
من خودم هميشه ميگویم می شود و می توانم و واقعاً انجام می شود.

 یک روز كه در یک بازدید روبروی آقای دكتر نعمت زاده بودم و صحبت می كردم ناگهان در ميان صحبت های من، 
مرا به روی دست گرفت تا همه مرا ببينند كه یک لحظه جا خوردم، كه وزیر صنعت و معدن مرا به روی دست گرفته 

و همه در حال عكس گرفتن بودند.
 دوست دارم همه دنيا صلح باشد و هيچ كودكی شب با استرس نخوابد.

 معلمان واقعاً، یكی از پاک ترین و بهترین انســان ها هســتند و انگيزه عالی برای پيشرفت دانش آموزان محسوب 
می شوند، دست همه آن ها را به نشانه احترام می بوسم. هيچ گونه مشكلی برای پيشرفت من وجود ندارد، اميدوارم 

بتوانم زحمات آن ها را جبران كنم.
 یكی از خاطرات زیبای من در زمينه كتاب خوانی، طرح "كتابت را جا بگذار" بود. با دعوت شدن به نشست كتاب خوان، 
با ایجاد شــرایط، این طرح كشــوری را به مرحله اجرا گذاشتيم تا تشویقی باشد، برای مردم تا به خواندن كتاب روی 

بياورند.
 زمانی كه برای حمایت از كودكان كار در البرز سخنرانی كردم، در حين سخنرانی من بسياری گریه می كردند و پایان 

آن سخنرانی آقای استاندار به همه اعالم كرد بلند شوید و همه ایستاده مرا تشویق كردند.
 به زودی به مالقات معاون وزیرعلوم می روم حتماً نشــریه شــما رو می برم نشــان ایشان می دهم البته هميشه به 

ایشان می گویم » همدان، تمدن آریایی دارد«.

ه 
شی

حا
ه 

ن ب
مت

از 

 اصوالً هم كالم شدن با كودكی فرانخبه  تجربه جالبی بود با مالحظاتی نانوشته. 
 بااین همه و از روی خوش شانسی در مقابل فردی قرار داشتم كه حرف های 

 بسياری برای گفتن داشت و چه چيزی بهتر از این برای من مصاحبه شونده.  
در اینجا پرانتزی باز می كنم برای بيشتر خواندن از سارینا.

معصومه علیزاده
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هادی بلوری: محروميت و مصدوميت بازیكنان باعث سقوط شهرداری در جدول شد سيد جمال معصومی: عامل سقوط پاس به ليگ دست های پشت پرده بود   

سید جمال معصومی از معدود بازیکنان بومی فوتبال همدان است که در چند سال اخیر عالوه بر حفظ روند روبه رشد 
خود مورد توجه مربیان غیربومی و بومی پاس بوده است و در لیست همه مربیان حضور داشته است.

 از روند فوتبال خود در این سال ها بگویید و این كه چه مربیانی در پیشرفت فوتبال شما نقش داشته اند؟
من متولد 1362 هستم و 33 سال سن دارم. فوتبالم را از مدرسه فوتبال فجر و زیر نظر شهید شمسی پور آغاز کردم و 
در این سال ها در تیم فوتسال علیصدر و تیم های فوتبال الوند، شهرداری و پاس همدان توپ زدم. آقایان بابک صمدیان، 
محمد به گندم، رضا طالیی، امیر مرشدلو هم از مربیانی بودند که در این سال ها دانش و علم فوتبال را به من آموختند.

 آیا برای ادامه فوتبالتان تاكنون پیشنهادی هم خارج از  همدان داشتید؟ 
من نیم فصل در لیگ یک برای تیم گیتی پسند اصفهان بازی کردم. ضمن این که در طول این سال ها پیشنهادهای زیاد 
دیگری هم از ســایر استان ها داشتم، اما همیشه ترجیح دادم برای شهرم بازی کنم. هرچند متأسفانه مسووالن در این 

سال ها به بازیکنان بومی اهمیت ندادند و به نوعی غریبه پسند بودند.
 بسیاری از بازیکنان بومی همدان هم به این نکته كه در پاس به بازیکنان بومی بها داده نمی شد معترض 

بودند، پس شما هم این موضوع را تأیید می كنید؟ 
بله؛ واقعاً به بازیکنان بومی توجه نمی شــد و باوجود بازیکنان مســتعد در همدان مدیران و مربیان باشگاه با بازیکنان 
غیربومی قرارداد می بســتند که بعضاً رباطشــان پاره بود و یا دوران فوتبالشــان تمام شده بود و هر چقدر هم اعتراض 
می کردیم گوش شــنوا نبود. البته این موضوع فقط در مورد پاس صادق نبود و در تیم الوند هم  چنین اتفاقی افتاد و 
در حالی که بازیکنان بومی قرارداد 2۰ میلیونی داشــتند با بازیکنان ناکارآمد غیربومی قرارداد 9۰ میلیونی بســتند و 

تیم را نابود کردند. 
 دلیل سیر نزولی تیم پاس را در چند سال اخیر چه می دانید؟

به نظر من دلیل افت پاس مدیران ســابق این تیم بودند که با تصمیمات اشــتباه بدهی های سنگینی بر دوش این تیم 
گذاشتند و اآلن همه تالش آقای رحیمی صرف پرداخت این بدهی ها می شود. اگر در گذشته مسووالن به این موضوع 
توجه می کردند که پول های تزریق شــده به باشــگاه چگونه هزینه می شود اآلن با این مشکالت روبرو نبودیم. در حال 

حاضر هرکسی را که می بینید از پاس طلب دارد و همه مربیان و بازیکنان سابق باشگاه از این تیم شکایت کرده اند.
 وضعیت باشگاه را امسال چگونه ارزیابی می كنید؟ 

آقای رحیمی به عنوان مدیرعامل همه تالش خود را برای موفقیت پاس به کار گرفته اســت. ایشــان با بازیکنان صادق 
هســتند و به هر قولی که دادند تاکنون عمل کرده اند. البته آقای رحیمی دســت تنها است و نیاز به حمایت مسووالن 
استان دارد. سال های گذشته و حتی سال گذشته مسووالن بیشتر کمک می کردند و امکانات خوبی برای باشگاه فراهم 
بود، اما امسال از آقای رحیمی حمایت نمی کنند. ما حتی یک دست گرمکن هم نداریم که در سرمای استادیوم مفتح 

بر تن کنیم و بازیکنان برای در امان ماندن از سرما از گرمکن های سال های قبل استفاده می کنند.
 فکر می كنید با این شرایط پاس به لیگ یک صعود خواهد كرد؟

همان طــور که گفتم در حال حاضر از آقای رحیمی حمایت نمی شــود، اما اگر حمایت صورت بگیرد تیم نتایج خوبی 
خواهــد گرفت. ضمن این که در بخش تهاجمی، تیم نیز نیاز بــه ترمیم دارد و اگر دو مهاجم خوب در نیم فصل جذب 
تیم شــوند تا زحمات بازیکنان در خط جلو به ثمر برســانند مطمئناً در پایان فصل می توانیم از تیم های صعود کننده 

به لیگ برتر باشیم. 
 شــما با مربیان مطرحی در تیم پاس كار كرده اید كه همگی در فوتبال كشور شناخته شده بودند؛ آیا 

از لحاظ دانش مربیگری تفاوت زیادی بین این مربیان با رضا طالیی به عنوان یک مربی بومی وجود دارد؟
امســال سال چهارمی هســت که من با آقای طالیی کار می کنم. ایشان یکی از بهترین مربیانی هست که تابه حال 
با آن ها کار کرده ام. پارســال بعد از برکناری آقای مهابادی، آقای طالیی به عنوان مربی موقت انتخاب شــد و در 
آن چند هفته ای که ایشــان ســرمربی تیم بود ما نتایج خیلی خوبی گرفتیم و همه بازیکنان معتقد بود با حضور 
آقای طالیی تیم ســقوط نمی کند، اما دســت های پشت پرده با آوردن آقای عزیزی به عنوان مدیرعامل و برکناری 
آقای طالیی باعث ســقوط پاس به لیگ دو شــدند. به نظر من مدیران باشــگاه با برکناری آقای طالیی اشــتباه 
بزرگی مرتکب شــدند. پس از آن هم آقای محمدی را آوردند که ایشــان هم یک جلسه کنار تیم بود و بقیه روزها 

در تهران استراحت می کرد.
 و حرف پایانی؟

 مسووالن استان نه تنها از تیم پاس بلکه از تیم شهرداری، دیگر نماینده استان در لیگ دو باید حمایت کنند. مدیرعامل، 
کادر فنــی و بازیکنــان تیم همه تالش خــود را برای صعود پاس به لیگ یک به کار گرفته انــد و تنها نیاز به حمایت 

مسووالن داریم تا بتوانیم دوباره به لیگ یک برگردیم و شاهد روزهای خوب پاس در فوتبال کشور باشیم .

هادی بلوری سال هاســت که در فوتبال همدان درخشان ظاهر شــده و امسال هم در لیگ 2 برای تیم شهرداری یک وزنه قابل 
اتکا محسوب می شود.

 چند سال دارید ؟ در چه تیم هایی تاكنون بازی كردید و چه مربیانی در پیشرفت فوتبال شما نقش داشته اند؟
29 سال از عمر من می گذرد و در طول دوران فوتبالم در تیم های فجر سپاه، پاس، الوند و شهرداری بازی کردم. مربیان زیادی 
هم در پیشرفت فوتبالی من در این سال ها نقش داشته اند که در ابتدا می توانم از شهید شمسی پور یاد کنم. آقایان مهدی امینی، 
باقر جنتی، بگوویچ، اصغر مدیرروستا، علی منصوریان و هادی گلمحمدی از دیگر مربیانی بودند که در این سال ها برای من بسیار 

زحمت کشیدند و باعث پیشرفتم در فوتبال شدند.
 تیم پاس یک تیم اسم و رسم دار در فوتبال ایران است؛ چرا فوتبال را در این تیم ادامه ندادید؟

من 6 ســال ســابقه بازی در تیم پاس را دارم و هم در لیگ برتر و هم در لیگ یک برای این تیم بازی کردم. بگوویچ از مربیانی 
بود که به اســتعدادهای جوان اهمیت می داد و من را برای بازی در پاس انتخاب کرد؛ با این حال در این ســال ها در پاس بیشتر 

نگاه ها به بازیکنان غیربومی بود و بازیکنان بومی شرایط خوبی نداشتند.
 آیا پیشنهادی برای بازی در تیم هایی خارج از همدان داشتید؟

زمانــی که در تیــم پاس و الوند بازی می کردم پیشــنهادهایی از تیم های لیگ برتری و لیگ یکی داشــتم، اما از آنجا که همه 
قراردادهای من با تیم های همدانی 2 ســاله و 3 ساله بود برای جدایی نیاز به رضایت نامه بود. مدیران باشگاه هم به دلیل این که 
من یک بازیکن بومی بودم و به چنین بازیکنی نیاز داشتند اجازه جدایی نمی دادند. از سوی دیگر هم مسائل خانوادگی در میان 

بود و به خاطر همین ترجیح دادم که فوتبالم را در شهر خودم دنبال کنم. 
 تیم شهرداری در دو سه سال اخیر با توجه به نتایج خوبی كه گرفته به یک برند در فوتبال همدان تبدیل شده 

است؛ دالیل موفقیت شهرداری را در سال های اخیر چطور ارزیابی می كنید؟
رمز موفقیت تیم شهرداری در سال گذشته همدلی و اتحادی بود که بین مدیران رده باالی باشگاه تا کادر فنی و بازیکنان پیش 
آمد. از شهردار محترم همدان گرفته تا مدیرعامل باشگاه، اعضای هیئت مدیره، کادر فنی و بازیکنان همه یکدل و متحد به صعود 
شــهرداری کمک کردند. ضمن این که آقای صوفی به عنوان فردی فوتبالی و مدیری آگاه در هیئت مدیره باشگاه نقش زیادی در 
این موفقیت داشــتند. وجود بازیکنان بومی و همچنین تدابیر فنی و مســائل روحی روانی که کادر فنی برای تیم در نظر گرفته 

بودند هم از عمده دالیل موفقیت تیم ما بود.
 از گوشه و كنار خبرهایی در مورد وجود مشکالت مالی در باشگاه شهرداری به گوش می رسد؛ آیا چنین اخباری 

را تأیید می كنید و آیا این مشکالت مالی در نتایج این روزهای شهرداری دخیل است؟
شهرداری از معدود باشگاه های فوتبال است که بدهی به بازیکنان خود از فصول قبل ندارد و در انتهای هر فصل با بازیکنان خود 
تســویه می کند. امسال هم طلب بازیکنان از فصل قبل پرداخت شد و 1۰ درصد هم از قرارداد سال جدید تسویه شده است. در 
مورد پرداخت بخش دیگری از قراردادها هم آقای شــهردار و آقای صوفی قول دادند که حل شود. اما دلیل نتایج بدی که در دو 
سه بازی گذشته گرفتیم و باعث شد  شهرداری در جدول سقوط کند بیشتر به خاطر مصدومیت و محرومیت چند تن از بازیکنان 

تیم بود که با بازگشت آن ها به شرایط مسابقه در هفته های آتی نتایج خوبی خواهیم گرفت.
 فکر می كنید امسال تیم شهرداری به لیگ یک صعود كند؟

ما همه تالش خود را می کنیم در ابتدا یک نماینده خوب برای شهرمان در لیگ دو باشیم. امیدوارم مسوولین و همچنین هواداران عزیز 
هم حمایت کنند تا تیم شرایط خوبی داشته باشد و بتوانیم مانند سال گذشته مردم شهرمان را با صعود به لیگ یک خوشحال کنیم.

 شما با مربیان زیادی در این سال ها كار كرده اید؛ اگر بخواهید هادی گلمحمدی را با آن ها مقایسه كنید چه وجه 
تشابه یا تفاوتی بین او با سایر مربیان قبلی خود وجود دارد؟ 

هادی گلمحمدی بسیار مربی با دانش و خوبی است، اما او یک تفاوت عمده با سایر مربیانی که پیش تر با آن ها کار کردم دارد و 
آن هم این است که بیش از حد تالش می کند و برای تیم اش وقت می گذارد. آقای گلمحمدی همیشه در کنار تیم و در حال حل 

مشکالت باشگاه است و ما گاهی از خودمان می پرسیم که ایشان آیا وقت می کند به کارهای شخصی خود برسد.
 انتخابات هیئت فوتبال همدان نزدیک اســت؛ به نظر شما رییس بعدی هیئت فوتبال همدان چه ویژگی مهمی 

باید داشته باشد؟
به نظر من رییس هیئت فوتبال همدان باید در ابتدا از درد فوتبال همدان آگاه باشــد و همه تالش خود را برای برطرف کردن 

مشکالت فوتبال استان به کار گیرد و سعی کند فوتبال همدان را از این رکود بیرون بیاورد.
 و سخن پایانی شما؟

ابتدا از رســانه های اســتان به ویژه ماهنامه اکباتان به خاطر انعکاس اخبار و مشکالت فوتبال همدان قدردانی می کنم. همچنین 
از شهردار محترم همدان، آقای صوفی عضو هیئت مدیره باشگاه و آقای اسکندری مدیرعامل و آقای گلمحمدی سرمربی تیم به 

خاطر زحماتی که برای سربلندی تیم شهرداری متحمل می شوند تشکر می کنم.

گفت وگوی اکباتان با دو نام آور فوتبال همدان
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با آنكه فوتبال همدان به دليل عدم برنامه ریزی صحيح، اســتفاده 
نكــردن از مدیــران بومــی و كار بلــد و همچنين نبــود حامی مالی 
قدرتمند هيچ گاه نتوانســته اســت خود را به عنــوان یک مدعی در 
ســطح اول فوتبال كشور معرفی كند، اما همواره تک ستاره هایی از 

آن در آسمان فوتبال ایران درخشيده اند.
از محمــد به گنــدم و محمدرضا حجتی گرفته كــه در دهه 50 و 60  
یكی در وسط زمين با دریبل های ریزش جادو می كرد و دیگری قفل 
محكمی بود بر هر دروازه ای تا علی اصغر عاشوری و مرتضی تبریزی 

كه در دهه 90 ســابقه قهرمانی در ليگ برتر كشور و جام حذفی را 
در كارنامه خود دارند همگی از وجود استعدادهای ناب فوتبالی در 
همدان حكایت می كنند؛ اســتعدادهایی كه تعدادشــان كم نيست 
اما به دليل مشــكالت نرم افزاری و سخت افزاری موجود در ورزش 
اســتان یا دیر به ســطح اول فوتبال كشــور معرفی می شــوند و یا 
مجبورند در لباس باشگاه هایی خارج از همدان به فعاليت حرفه ای 

خود ادامه دهند.
ســيد جمال معصومی بازیكن تيم پاس و هــادی بلوری بازیكن تيم 

شهرداری نيز از آن دست استعدادهای ناب فوتبال استان همدان 
هســتند كه باوجود مشــكالت زیاد با اتكا به همــت و توانایی ذاتی 
خــود نامــی در فوتبال بــرای خود دســت و پا كردند، امــا هنوز به 
جایگاه واقعی خود در فوتبال كشــور دســت نيافته اند. اكباتان در 
گفت وگویی با این دو فوتباليســت نامی استان به بررسی وضعيت 
فوتبــال همــدان، شــرایط دو تيــم پــاس و شــهرداری و همچنين 
شــرایط آمادگی آن ها در این فصل از رقابت های ليگ دســته دوم 

باشگاه های كشور پرداخته است.
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 معرفی دو نمایش تولیدی ایران 
با هنرمندان آلمان و ایتالیا

دو نمایش مشترك از هنرمندان ایران و هنرمندان مطرح آلمان و ایتالیا 
به بخش بین الملل بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودك و 
نوجوان راه یافته اند و در همدان به روی صحنه خواهند رفت. در بخش 
بین الملل این رویداد هنری که در شــهر همدان برگزار خواهد شد دو 
تولید نمایشی مشترك، کاری از هنرمندان شناخته شده تئاتر کودك و 
نوجوان ایران با همکاری هنرمندان مطرح آلمانی و ایتالیا اجرا می شود. 
نمایش »1+1« محصول مشــترك ایران و ایتالیا نوشته و کار امید نیاز 
و گوگیلموپاپا درباره رابطه دو انســان از سرزمین های مختلف است که 

سعی دارند با هم رابطه برقرار کنند.
این نمایش تاکنون در چند کشور مختلف چون ایتالیا و آلمان و ایران 
اجرا شــده و در بخش بین الملل بیست و سومین جشنواره بین المللی 

تئاتر کودك و نوجوان روی صحنه می رود.
همچنین نمایش »مرز« محصول مشترك ایران، آلمان و کمپانی تئاتر 
نیونر پالتس و گروه تئاتر زندگی نوشته و کار بریتا شرام و جعفر مهیاری 

که به این بخش راه یافته است نمایشی درباره صلح و دوستی است.
این نمایش با حضور ســعید ابک، آناهیتا صفی خانی، محمد رحمانی و 
کریستینا فوستر به عنوان بازیگر اجرا خواهد شد. نمایش مرز در تابستان 
گذشته در ایران و آلمان اجرا شده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته 
اســت. همچنین بعد از اجرای نمایش مرز در بخش بین الملل بیست و 
سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودك و نوجوان این نمایش در کشور 

فرانسه اجرا می رود.
 نمایش »سرناد« در جشنواره بین المللی 

تئاتر کودک و نوجوان همدان 
سرپرســت گروه نمایشــی »چهره نما« گفت: نمایش »ِسِرناد« کاری 
از گروه نمایشــی »چهره نما« همدان در بیســت و سومین جشنواره 

بین المللی تئاتر کودك و نوجوان به روی صحنه خواهد رفت
نمایش »ِسِرناد« کاری از گروه نمایشی »چهره نما« همدان به سرپرستی 
و کارگردانی رضا روان، به عنوان یکی از نمایش های بخش مسابقه تئاتر 
نوجوان بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودك و نوجوان 

معرفی شده و در این جشنواره به روی صحنه خواهد رفت.
کلمه »ســرناد« به معنای آواز شــبانه عشــاق و دارای پیام هایی برای 
مخاطب اســت، ولــی در عین حال در این نمایش بــه مخاطب اجازه 

برداشت آزاد نیز داده می شود.
کارگــردان نمایش »ســرناد« اظهار کرد: نمایش نامه ایــن کار در ژانر 
نوجوان، حاوی نکات و مسائل آموزشی و بیان برخی از معضالت جامعه 

امروز بوده که با زبان حیوانات بیان شده است.
رضا روان بیان کرد: این نمایش در واقع یکی از نمایشــنامه های کوتاه 
اسالومیر مروژك نویسنده لهستانی است که به زبانی ساده، نمادین و با 

طنزی تلخ به نقد جامعه امروز می پردازد. 
وی ادامه داد: موضوع نمایش نوایی عاشقانه و داستان روباهی است که 
با حمله به یک مرغداری درصدد شــکار مرغ ها برآمده که با واکنش و 

دخالت های خروس مرغداری مواجه می شود.
کارگردان نمایش »ســرناد« با بیان اینکه نمایش »ِســِرناد« از معدود 
نمایشنامه هایی است که برای نوجوانان نوشته شده است، گفت: »ِسِرناد« 
از نظر تحلیل متن و از لحاظ نوشتاری و حرکاتی، بومی سازی شده، اما 
نوع کار از نظر تکنیک نمایش به آن شــکلی اجرا می شود که نویسنده 

این نمایش در نظر داشته است.
وی خاطرنشان کرد: کلمه »سرناد« به معنای آواز شبانه عشاق و دارای 
پیام هایــی برای مخاطب اســت ولی در عین حــال در این نمایش به 

مخاطب اجازه برداشت آزاد نیز داده می شود. 
روان یادآور شد: بازیگران این نمایش منیژه احمدی، نادیا میری، بهروز 
ناصر شریعتی، ســیما الهوتی، فرنوش فراهانی و فرشید مالمیر بوده و 

طراحی صحنه و گریم آن را زهره اسماعیلی بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: نمایش »ســرناد« که پس از اجرای موفق اوایل امسال 
خود در همدان، در فرهنگســرای نیــاوران تهران نیز روی صحنه رفت 
در مــدت زمان اجرای 5۰ دقیقه و همراه با موســیقی زنده اســت که 

آهنگســازی آن را علیرضا ســتاری انجام داده و محمد خان محمدی 
سلوی ویولن آن را اجرا می کند.   

بیســت و سومین جشــنواره بین المللی تئاتر کودك و نوجوان آذرماه 
امسال به میزبانی همدان برگزار خواهد شد.

 »سورپرایز« مالیری ها 
برای تئاتر کودک و نوجوان

تئاتر خیابانی »سورپرایز« کاری از گروه نمایشی »سپید و سیاه« مالیر 
است که در بخش مسابقه خیابانی بیست و سومین جشنواره بین المللی 
تئاتر کودك و نوجوان پذیرفته شــده اســت سرپرست گروه نمایشی 
»سپید و ســیاه« مالیر درخصوص این نمایش اظهار کرد: »سورپرایز« 
یکی از 6 نمایش منتخب اســتان همدان است که در این جشنواره به 

نمایش درخواهد آمد. 
مهدی حبیبی افزود: داستان این نمایش، قصه خواهر و برادر دوقلویی 

اســت که از زندگی یکنواخت خود خسته شده و در پی کشف اتفاقات 
جدیدی هستند و در این بین مشکالتی برای ایشان پیش می آید.

وی که ســال گذشــته نیز با نمایش »خانواده کارفینــگل« و »خوان 
چندم؟« در بخش خیابانی این جشنواره حضور داشت؛ گفت: در این کار 
عالوه بر خودم، نرگس خاك کار، میالد زنگنه، سعید حسین پور، محدثه 

فرهادی و علی حسینی نیز به عنوان بازیگر حضور دارند.
برنده جایزه اول طراحی صحنه و دوم کارگردانی از نوزدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر کودك و نوجوان افزود: امید خاك کار به عنوان دستیار 
کارگردان و آرمان اکبری و میالد جعفرپور هم دیگر عوامل این نمایش 

هستند.
گروه نمایشی »سپید و ســیاه« مالیر از جمله گروه های فعال تئاتری 
کشــور بوده که در طی ســال های اخیر توانســته اند در جشنواره های 
مختلف داخلی و خارجی معتبر برای این شهرستان افتخارآفرینی کند 
که از جمله آن ها می توان به کســب عنوان بهترین کارگردان در بخش 
تئاتر خیابانی سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، جایزه اول 
نویسندگی، اول کارگردانی و اول بازیگری زن از بیست و یکمین و جایزه 

دوم بازیگری زن از بیســت و دومین جشــنواره تئاتر کودك و نوجوان 
اشاره کرد. 

بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودك و نوجوان آذرماه 
امسال در شهر همدان برگزار خواهد شد.

 قصه های مادربزرگ، ماجراهای ننه سرما 
در جشنواره بین المللی تئاتر کودک

نمایش »یک روز و دو فصل« با الهام از قصه های مادربزرگ ها در بخش 
خردسال جشنواره بین المللی تئاتر کودك و نوجوان همدان به صحنه 
می رود ، این نمایش نوشــته نوشین ســیفی و کار رامین کهن است و 
در خالصه داســتان آن آمده: »وقتی بچه بــودم، مادربزرگ برایم قصه 
می گفت. قصه ننه سرما و خونه ابرها. مادربزرگ می گفت آدم برفی ها، 

نوه های قد و نیم قد ننه سرما هستند...«
کهن با اشــاره به عالقه اش برای فعالیت در حوزه تئاتر خردسال افزود: 

کار کردن برای مخاطب خردسال بســیار متفاوت است چون تقاضا و 
درك و دریافت خردســاالن با کودکان خیلی متفاوت است و هنرمند 
باید در فرم و محتوای اثرش به این موضوع توجه داشــته باشــد. برای 
مخاطب خردسال باید موضوعاتی مانند طبیعت، هوا و ... را تعریف کنید 
و نمی توانید به صورت مستقیم پیام دهید. خردسالی، دوره ای است ویژه 

شهود و تجربه.
او با اشاره به رده سنی مخاطبان خردسال ادامه داد: این رده سنی، بی 
حوصله ترین و بی تعارف ترین گروه سنی است که اگر از کاری خوشش 
نیاید، خیلی زود پس می زند و در نشــان دادن عواطف و احساســاتش 
خیلی رك اســت.  به همین دلیل در این اجرا ســعی کرده ام با حضور 
بازیگران کودك روی صحنه، جذابیت بیشــتری برای مخاطبان ایجاد 

کنم.
کهن با بیان این که در طراحی دکور تالش کرده است از موادی استفاده 
کند که برای خردســاالن جذاب باشــد گفت: بــه همین دلیل از نمد 
استفاده کرده ام که هم رنگ های چشمگیری دارد و هم اشکال انتزاعی و 
ساده ای دارد که شبیه نقاشی های خود بچه هاست. در کنار آن موسیقی 

زنده هم داریم و نوازنده ای که چند ساز را با هم می نوازد و فکر می کنم 
این موضوع هم برای بچه های جالب باشد.  

او همچنین خواستار توجه بیشتر به تئاتر خردسال شد و گفت: متأسفانه 
بخش خردسال را خیلی خرد می بینند!

این کارگردان جوان تئاتر ادامه داد: هیچ تعریف درســتی درباره تئاتر 
خردسال وجود ندارد و هیچ گونه کارشناسی درستی هم در این زمینه 

صورت نمی گیرد.
او با اشــاره به برخی از موارد مندرج در فراخوان جشنواره تئاتر کودك 
و نوجوان درباره بخش خردســال اضافه کرد: گفته شده آثار این بخش 
امکانات ویژه ای نداشته باشند که این سخن نشان می دهد تئاتر خردسال 

را خیلی خرد می بینند.
عوامل اجرایی نمایش »یک روز و دو فصل« عبارتند از : نویسنده: نوشین 
سیفی، کارگردان: رامین کهن، موســیقی: امین پرور، بازی دهندگان 
عروســک: پرستو آریا کیا، امیر عباســیان، طراحی و ساخت عروسک: 

رامین کهن، پرســتو آریا کیا، مهال صفری، طراح لباس: نسرین خرمی، 
تولید شده در کمپانی تئاتر سایه.

بیســت و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودك و نوجوان همدان با 
دبیری شــهرام کرمی 21 تا 27 آذرماه در شهر تاریخی همدان برگزار 

می شود.
 بهناز مهدی خواه »با خیمه قمر خانم« 

به همدان می آید 
بهناز مهدی خواه با نمایش خیمه قمرخانم در بخش مسابقه تئاتر کودك 

جشنواره بیست و سوم حضور دارد
این کارگردان و بازیگر تئاتر گفت: کار جدیدم، با موضوع محیط زیست 
خواهد بود. قرار است تحت پروژه کتاب تئاتر مدرسه در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان تولید شود و از اواخر آبان تمرینات این نمایش  

را شروع خواهیم کرد.
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا اجرای نمایــش خیمه قمر خانم 
در جشــنواره  با اجــرای عمومی تفاوت خواهد داشــت، تصریح کرد: 

بلــه، قطعاً اجراهای جشــنواره ای، تفاوت هایی با اجــرای عموم دارند. 
در اجرای جشــنواره قرار اســت با گروه های دیگر رقابت داشته داشته 
باشید و تماشــاگران اثر، نیز یا ایرانیان هم وطن هستند یا تماشاگران 
خارجــی،  پس قطعاً باید اجراها با بهترین کیفیت ارائه شــوند، ضمن 
اینکه نمایش های منتخب از هر شهری قطعاً نماینده ی آن شهر هستند 
و می توانند نشانگر سطح کیفی و هنری تئاتر آن دیار باشند. پس گروه 

باید بهترین اجرایش را در جشنواره برگزار کند.
این هنرمند تئاتر کودك و نوجوان گفت: جشنواره تئاتر کودك و  نوجوان 
قدمت زیادی دارد و یک رویداد مهم بین المللی است و امیدوارم که بیش 
از این مورد توجه دولتمردان باشــد البته در این راستا بودجه هم یک 

موضوع بسیار مهم است.
وی در پایان تصریح کرد: من به عنوان بازیگر، عروســک گردان و طراح 
عروسک و لباس در پنج دوره این جشنواره در سال های متوالی شرکت 
کرده ام و امسال به عنوان کارگردان و بازیگر در نمایش خیمه قمر خانم 
در جشنواره حضور دارم. قطعاً هر سال انتظار می رود، جشنواره پربارتر 
برگزار شود و کیفیت کارهای ایرانی و خارجی بهتر و خالقانه تر باشد و 

امیدوارم امسال نیز جشنواره خوبی را شاهد باشیم.

گرد هم آیی 
 هنرمندان در

 صد سالگی تئاتر 
کودک و نوجوان

بيست و سومين جشنواره بين المللی تئاتر كودک و نوجوان با دبيری شهرام كرمی آذرماه و با حضور هنرمندان و گروه های منتخب ایرانی و خارجی در شهر تاریخی همدان برگزار می شود.
 جشنواره بين المللی تئاتر كودک و نوجوان یكی از مهم ترین رویدادهای هنری است كه هر سال در شهر همدان برگزار می شود. 

شهرام كرمی دبير این دوره از جشنواره در گفت وگویی كوتاه توضيحاتی را ارائه كرد كه می خوانيد:

 مهم ترین رویکردهای بیست و سومین دوره جشنواره كودک و نوجوان چیست؟
بیست و سومین دوره جشنواره کودك و نوجوان از 2۰ تا 27 آذر در شهر همدان برگزار خواهد شد. ما آثار بخش های مختلف را انتخاب 
کردیم، آخرین مرحله آن آثار بخش صحنه ای بود که هفته پیش اعالم شد. در این جشنواره 18 نمایش از شهرهای مختلف ایران به روی 
صحنه خواهد رفت و انتخاب 1۰ گروه بخش بین الملل نیز هفته آینده قطعی می شود. این جشنواره با حضور ۴۰ گروه نمایشی، در 6 روز 

برگزار خواهد شد.
جشنواره امسال در چند حوزه دچار تغییر و تحول شده است. اتفاق ویژه ما در این دوره، اضافه شدن بخش جالبی با عنوان صد سالگی تئاتر 
کودك ایران اســت. از اولین اجرای تئاتری که آقای باغچه بان در ســال 1298 در تبریز داشتند، نزدیک به 97 سال می گذرد. ما جشنواره 
امسال را به پیشنهاد بنیاد نمایشی کودك و نوجوان، ویژه صد سالگی این نوع از تئاتر قرار دادیم. ما هم بزرگداشت آقای باغچه بان را با حضور 
دخترشان خواهیم داشت و هم یک سری از آثار آقای باغچه بان را چاپ خواهیم کرد. همچنین مجموعه مقاالت علمی و پژوهشی در مورد 

صد سالگی تئاتر ایران را نیز چاپ می نماییم.
در حوزه کتاب، جایزه های ادبی زیادی به رمان  و نمایش نامه های برتر داده می شود ولی در حوزه نمایش کودك و نوجوان همیشه یک خأل 
احساس می شد و توجهی به این حوزه نبود. ما امسال یک بخش آثار چاپ شده را به بخش نمایشنامه نویسی اضافه کرده ایم و برگزیدگان 

نمایش نامه های پنج سال اخیر را معرفی خواهیم کرد.
 همچنین بخش مسابقه عکس و پوستر را به شکلی بین المللی برگزار می کنیم، یعنی آثار عکس و پوستر گروه های خارجی هم مورد داوری 
قرار خواهد گرفت. آنچه که گفته شــد، اهم اتفاقاتی بود که در جشــنواره سال جاری رخ می دهد و امیدوارم که گردهمایی بزرگ امسال 

هنرمندان تئاتر کودك و نوجوان، یک گام جلوتر از جشنواره سال گذشته باشد.
 در جشن صد سالگی تئاتر كودک به جز بزرگداشت آقای باغچه بان چه اتفاقات خاص دیگری رخ می دهد؟

 ما این جشــنواره را با هدف گردهمایی هنرمندان و اجرای آثار مناســب برای مخاطبان مردمی برگزار می کنیم. این جشنواره یک رویداد 
تخصصی است و ما همیشه سعی کرده ایم که یک حالت تخصصی بگیرد و به رشد علمی تئاتر کودك و نوجوان کمک کند. از این رو ما 
فقط به برگزاری جشنواره اکتفا نمی کنیم. گردهمایی هنرمندان، تعامل هنرمندان ایرانی و خارجی، معرفی هنر ایرانی و خارجی در عرصه 
تئاتر کودك و نوجوان، چاپ آثار پژوهشی، برگزاری کارگاه های علمی و نشست های تخصصی از مهم ترین اتفاقاتی است که در جشنواره 
تئاتر کودك و نوجوان دنبال می کنیم. در واقع می توانیم بگوییم که هدف این جشنواره، نگاه تخصصی به تئاتر کودك و نوجوان است چون 
تئاتر کودك و نوجوان با همه ژانرهای دیگر این تفاوت را دارد که می تواند یک موزه تربیتی و آموزشی باشد. از این رو این جشنواره خیلی 

اهمیت دارد و باید نگاه علمی در آن غنی تر باشد.
 صحبت از صد سالگی تئاتر كودک و نوجوان به همراه خود یک تاریخچه ای می آورد كه این تاریخچه نیازمند ثبت و ضبط 

است. آیا شما برای ثبت و ضبط تاریخچه تئاتر كودک و نوجوان و ارائه اقدامی كرده اید؟
ما می خواهیم مســابقه مقاله نویســی صد سال تئاتر کودك و نوجوان را برگزار تا مرور کنیم که در طول صد سال تئاتر ما چه اتفاقاتی رخ 
داده است. در واقع از این طریق به دنبال پیدا کردن گام های مثبت و غلط تاریخ تئاتر کودك هستیم تا ببینیم چه اقدامی می شود برای آن 
انجام داد. ما آگاهانه این مسائل را دنبال می کنیم تا بتوانیم تئاتر کودك و نوجوان را ارتقاء دهیم و به درجه ای برسانیم که اصولی، علمی 

و آموزشی باشد.
 به لحاظ كیفی آثار امسال جشنواره كودک و نوجوان را مخصوصاً در بخش بین الملل چگونه ارزیابی می كنید؟

در بخش بین الملل همیشه سعی  کرده ایم آثاری را انتخاب کنیم که بتوانند به رشد تئاترمان کمک کنند. در بخش آثار داخلی هم اگر دقت 
کرده باشید، امسال شورای انتخاب برای نخستین بار یک بیانیه صادر کرد و از کیفیت بسیار خوب آثار به خصوص در بخش نوجوان تقدیر 

کرد. به نظرم تئاتر ما روز به روز رشد می کند و قدم های بلندتری برمی دارد.
 وضعیت بودجه امسال جشنواره تئاتر كودک و نوجوان چگونه است؟

 اعتبار جشنواره هر سال به میزان 5 تا 1۰ درصد افزایش پیدا می کند. امسال نیز با وجود این که بخش های جشنواره گسترش پیدا کرد، 
باز هم 1۰ درصد بر بودجه مان افزوده شد. البته هنوز یک مقدار دچار مشکل اعتبار هستیم ولی سعی می کنیم که آن را از طرق مختلف 

حل کنیم.
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رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان 
گفت: در اســتان همدان 355 نفر تا پایان مهرماه سال جاری در 

تصادفات، جان خود را از دست دادند.
دکتر حبیب معصومی در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشــت 
3۰ آبان ماه روز یادبود جان باختگان حوادث ترافیکی کشــور، 
با بیان اینکه 87۰ نفر در همدان در ســال 138۴ جان خود را 
از دســت دادند، یادآور شد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
آمار مرگ  و میر در اســتان در ســال های اخیر روند کاهشی 

داشته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال 93 تعداد فوتی ها در استان 

همدان 556 نفر و سال قبل 516 نفر بوده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان 
با تأکید بر اینکه کاهش حوادث ترافیکی و فوتی ها و مصدومین 
ناشی از آن نیاز به همکاری 2۰ وزارت خانه و سازمان دارد، اظهار 
داشــت: نمی توان حوادث و دالیل حوادث را به یک بخش نسبت 
داد و تا زمانی که رانندگی را به عنوان یک کار پیش پا افتاده تصور 

کنیم، نمی توان از تصادفات جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکی در پیشگیری از حوادث 
باید دوره های آموزشــی برگزار کند، خاطرنشان کرد: دانشگاه در 
بخش پیش بیمارستانی نیز اقداماتی را برای جلوگیری از فوت و 
معلولیت انجام می دهد و با انتقال به موقع مصدومین به بیمارستان 
و ارائه خدمات به کیفیت به آن ها، ســعی در جلوگیری از مرگ 

این افراد دارد.
دکتر معصومــی با بیان اینکــه تعداد پایگاه های اســتان در 

ســال138۴، 16 پایگاه بود، یادآور شــد: پایگاه های استان در 
سال جاری به 5۰ پایگاه شهری، جاده ای و هوایی افزایش یافته 
کــه با افزایش پایگاه ها، دسترســی مردم به خدمات اورژانس 

افزایش پیدا می کند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان 
با بیان اینکه در شــهرها به ازای هر 6۰ هزار نفر جمعیت شهری 
باید یک پایگاه وجود داشــته باشد، خاطرنشــان کرد: همدان با 
جمعیت 6۰۰ هزار نفر جمعیت به 1۰ پایگاه نیاز دارد که دهمین 

پایگاه در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد.
وی با اشــاره به برنامه ریزی برای راه انــدازی 1۴ پایگاه در 
اســتان در طول برنامه ششم توســعه، یادآور شد: بر اساس 
برنامه بایــد به ازای هر ۴۰ کیلومتر یک پایگاه در اســتان 

راه اندازی شود.
دکتر معصومی گفت: 7۰  درصد از آمبوالنس های استان بازسازی 
و 2۰ دستگاه آمبوالنس جدید نیز به مرکز حوادث و فوریت های 

پزشکی استان اضافه شده است.
وی با اشــاره به خدمات رسانی 83 دستگاه آمبوالنس در استان، 
تصریح کرد: در شــش ماه ابتدایی امسال شش هزار نفر مصدوم 
حوادث ترافیکی به مراکز درمانی استان منتقل و به صورت رایگان 

درمان شدند.
دکتر معصومی با بیان این که ماهانه سه هزار تا سه هزار و 5۰۰ 
مأموریت در استان انجام می شود، گفت: بین 2۰ تا 3۰ درصد از 

مأموریت ها به حوادث ترافیکی اختصاص دارد.

 انجام 117 مأموریت هوایی در همدان
وی به راه اندازی پد فرود بالگرد در بیمارســتان های استان اشاره 
کرد و افزود: 117 مأموریت هوایی در استان از مردادماه سال93 

تا کنون انجام و 16۰  نفر با بالگرد به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
همدان گفت: در حال حاضر بیمارســتان بعثت، آتیه، فرشچیان 
و ارتش همدان دارای پد فرود هستند و در بیمارستان های کوثر 
نهاوند، امام حسین)ع( مالیر و بیمارســتان قائم اسدآباد، پد در 
حال راه اندازی است بنابراین در حال حاضر تنها بیمارستان های 

شهرستان های رزن، فامنین و تویسرکان فاقد پد هستند.
دکتر معصومی با بیان اینکه سالیانه در فروردین و شهریورماه به 
دلیل افزایش حجم تردد، تصادفات افزایش می یابد، خاطرنشــان 
کرد: امسال، مهرماه نیز به ماه های پرحادثه اضافه شده است؛ عالوه 
بر این با توجه به تردد زائرین کربال از همدان در سه سال گذشته، 

حوادث ترافیکی در این ماه نیز با افزایش روبه رو بوده است.

 نیمی از زائرین اربعین 
از همدان عبور کردند

وی افزود: دو میلیون نفر از مرزهای کشور برای ورود به کربال عبور 
کردند که نیمی از این افراد از همدان به سمت مرزها رفته اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان 
با بیان اینکه آمار فوتی ها در هفت ماه ابتدایی سال جاری نسبت 
به سال گذشته تا حدودی مشــابه است، اظهار داشت: در هفت 

ماه ابتدایی ســال جاری 355  نفر جان خود را از دست دادند که 
مشابه سال قبل است؛ هرچند در برخی ماه ها، آمار با کاهش روبه 
رو بوده اســت. دکتر معصومی اظهار داشت: در نیمه اول امسال، 
تعداد فوتی های حوادث ترافیکی شش تا هفت درصد کاهش یافته 
بود اما در مهرماه به دلیل افزایش تصادفات، تعداد فوتی ها به آمار 

سال گذشته رسید.
 مسیر آورزمان - نهاوند 

جاده حوادث ویژه
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان 
با اشاره به حوادث ویژه در استان، یادآور شد: این حوادث، بیشتر 
در بخش آورزمان نهاوند اتفاق افتاده که در فروردین و شــهریور 
ماه با بیشــترین حجم فوتی روبه رو بوده اما امسال در مهرماه نیز 

تصادفات فوتی در این محور به وقوع پیوسته است.
وی اظهار داشت: استفاده از تلفن همراه از سوی رانندگان، رانندگی 
بین خطوط، عدم رعایت فاصله با اتومبیل جلویی، نبستن کمربند 
ایمنی، رانندگی با سرعت غیرمجاز، تغییر ناگهانی مسیر، انحراف 
به چپ و عصبانیت، خستگی و خواب آلودگی در هنگام رانندگی 

از جمله رفتارهای پرخطر هستند که باید به آن ها توجه شود.
دکتر حبیب معصومی با اشاره به اینکه جاده های دارای عوارضی 
با توجه به مســدود بودن مسیر برای جلوگیری از عدم پرداخت 
عوارض، مشکالتی را برای آمبوالنس ها ایجاد کرده است، تصریح 
کرد: این موضوع مدت زمان رسیدن به بالین مصدوم در جاده ها 

را افزایش داده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت  های پزشکی استان همدان 
افــزود: در آزادراه همدان- ســاوه چنین مشــکلی وجود دارد و 
میانگین رسیدن آمبوالنس به محل حادثه در این جاده افزایش 

یافته و مشکالتی را ایجاد کرده است.
وی میانگین رسیدن آمبوالنس به بالین بیمار را شش دقیقه عنوان 
کرد و افزود: در جاده ها نیز میانگین رسیدن به محل حادثه هشت 
دقیقه است و اگر غیر از این باشد و مردم اطالع دهند، رسیدگی 

خواهد شد.

 8 درصد مصدومین حوادث ترافیکی 
در حال انتقال می میرند

دکتر معصومی گفت: 5۰ درصــد از فوتی های حوادث ترافیکی 
در محل حادثه جان خود را از دســت می دهند، هشــت نفر در 
حال انتقال می میرند، ۴۰ درصد در بیمارســتان فوت می کنند و 
دو درصد نیز پس از ترخیص از بیمارستان به کام مرگ می روند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان 
با بیان اینکه در مجموع 15 نفر در ایام منتهی به اربعین جان خود 
را از دست دادند، گفت: 28 آذر ماه یک حادثه ویژه زائران اربعین 

در مالیر اتفاق افتاد که منجر به مصدومیت پنج نفر شد.
دکتر معصومی خاطرنشان کرد: روزانه به طور میانگین 33  نفر در 

بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت درمان قرار می گیرند.

رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی همدان مطرح كرد:

حوادث ترافیکی اولین علت بار بیماری ها در ایران

AMBULANCE
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»بازار کساد« که همیشه ورد زبان بازاریان است و تا از وضع اقتصادشان 
می پرسیدی، آهی می کشند و می گویند: »بازار کساد است«. این بهانه ای 
شــده تا فروشندگان برای سرپا نگه داشتن خود و برخی نیز برای کسب 
درآمد بیشــتر چه به صورت قانونی و یا غیرقانونــی، اجناس و کاالهای 
خود را با کمترین ســود بفروشــند تا مشتری جذب کنند و یا با ابزاری 
به نام »زبان« چنان کاالی خود را  تبلیغ کنند که مشتری با میل خود، 

هزینه های فراتر از سود را نیز بپردازد.
در این میان خریداران هســتند که در بازار کســاد فروشــندگان دچار 
سردرگمی می شوند و اطمینان به افراد به یک ریسک برای آن ها تبدیل 

می شود.
تفاوت قیمت اجناس در عرضه کاالهای خرد و دارای قیمت درج شــده 
بر روی آن ها در مراکز عرضه چندان به چشم نمی خورد و قیمت مصوب 
و مشــخص، کار مشتری و خریدار را برای اعتماد به فروشندگان راحت 
می کند اما در خصوص کاالهایی که قیمت مشخصی روی آن درج نشده، 
فروشــنده است که باید با سود منطقی، مشــتری را راضی نگه داشته و 

اعتماد او را جلب کند.
لوازم خانگی به ویژه لوازم خانگی برقی ازجمله کاالهایی هستند که قیمت 
درج شده ندارند و همین مسئله باعث شده که فروشندگان و بازاریان با 
میزان سودی که خود تشخیص می دهند، اجناس را به فروش برسانند؛ 

خواه میزان سود آن ها کم و یا زیاد باشد.
تفاوت قیمت و عرضه کاال با قیمت ســلیقه ای در فروشــگاه های لوازم 
خانگی باعث شــده که خریداران برای پیدا کردن کاالی مورد نظر خود 
با قیمت مناسب تر، وقت زیادی را صرف کرده و به فروشگاه های مختلف 
برای سنجش قیمت مراجعه کنند، هرچند مراجعه آن ها به فروشگاه های 
متعدد نیز درد چندانی را دوا نمی کند و چه بسا سردرگمی را هم افزایش 

می دهد.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی قیمت یک کاال و یا لوازم 
خانگی خرد با برند مشــخص را از یک فروشگاه پرسیده باشید و برای 
مقایسه قیمت به فروشگاهی در همان منطقه بروید و با تفاوتی چند ده 
هزار تومانی مواجه شــوید و وقتی علت را از فروشنده می پرسید، چنین 
پاسخی می شنوید: مطمئن باشید کاالیی که من به شما معرفی می کنم 
اصل است و کیفیت آن قابل مقایسه با کاالیی که به احتمال زیاد تقبلی 

است و در سایر فروشگاه دیده اید، نیست.
این پاسخ گاهی شما را قانع می کند و ترجیح می دهید کاالیی با کیفیت 
با قیمتی کمی بیشتر بخرید و گاهی نیز به این فکر می کنید که چطور 
تفــاوت چند ده هزار تومانی کاالی اصل را از تقلبی تفکیک می کند در 

حالی که در شکل ظاهری کاال و برند آن هیچ تفاوتی دیده نمی شود.
تبلیغ اجناس از ســوی فروشندگان طبیعتی است که بازاریان با آن خو 
گرفته اند و به قول خودشان کسی نمی گوید: »ماست من ترش است« اما 
در این شرایط مردم چگونه می توانند نسبت به خرید خود اطمینان داشته 
باشند و یا با پرداخت مبلغ اضافی، کاالیی با کیفیت کاالی فروشگاه ارزان 

فروش تر را خریداری نکنند؟ 
در اینجا تنها مباحث اقتصادی و میزان سودی که فروشندگان بر اساس 
سلیقه و میل خود دریافت می کنند، نیست بلکه بیشتر مشتری مداری و 
تزریق اعتماد و اطمینان به جامعه مورد نظر است؛ اعتمادی که متأسفانه 
در برخی موارد رنگ و بوی تردید به خود می گیرد و اطمینانی که روز به 

روز در جامعه و اقشار مختلف مردم کمرنگ می شود.
با وجود اینکه دستگاه های نظارتی و قضایی برای برخورد با تخلفات ایجاد 
شــده اند و بازرسی ها نیز بر حسب وظیفه صورت می گیرد اما هرج ومرج 
و بی نظمی عرضه کاال و قیمت آن ها در فروشــگاه های لوازم خانگی به 
جریانی تبدیل شــده که به گفته خود فروشندگان چندان قابل کنترل 
نیست هرچند اگر نظارت جدی صورت بگیرد، شدنی است. البته در این 
میان نباید رقابت را نیز نادیده گرفت و به طور قطع برخی بازاریان برای 
فروش اجناس خود از سود بیشتر صرف نظر می کنند اما وقتی نظمی در 
دریافت ســود از سوی فروشندگان وجود نداشته باشد زمینه تخلف نیز 
فراهم می شود و در مواردی هزینه های سربار فروشندگان نیز که از لحاظ 

قانونی سندیتی ندارد، به مشتری تحمیل می شود.
برخی بازاریــان نیز بر فروش کاالهای خود با قیمت ســلیقه ای صحه 
می گذارنــد و هرج ومرج و بی نظمی را تأیید می کنند اما می گویند تنها 
وجدان فروشنده اســت که می تواند به فروش کاالیی با کیفیت و سود 

منطقی منجر شود.
برای تهیه این گزارش به چند فروشــگاه لوازم خانگی در شــهر همدان 
مراجعه کردم تا نظر فروشــندگان را نیــز در خصوص تفاوت در قیمت 
کاالهای عرضه شده و سلیقه ای عمل کردن در این خصوص جویا شوم 
که واکنش تعدادی از این فروشندگان به موضوع گزارش قابل تأمل است.

آواز دهل از دور خوش است
آقای عنایتی فروشــنده نمایندگی لوازم خانگــی در همدان، می گوید: 
کاالهای عرضه شــده در فروشــگاه های نمایندگی و همچنین قیمت 
نشان های تجاری باید یکسان باشد اما در اجناس مختلف که هیچ شرکتی 

آن ها را پشتیبانی نمی کند، قیمت ها متفاوت است.
او معتقد است که چون در سایت ها و شبکه های مختلف فضای مجازی، 
قیمت اجناس کارخانه ای و نشان های تجاری درج می شود و شرکت ها نیز 
بازرسی می کنند به طور معمول کاالها در یک قیمت به فروش می رسند 
و قیمت ها مشــخص است اما بعضی فروشگاه ها نسبت به خرید خود و 
هزینه های کمتری که دارند و همچنین تمایل به ســود کمتر، ارزان تر 

می فروشند. 
عنایتی ادامه می دهد: قیمت کارخانه مشخص است و شرکت های بازرگانی 
ســود مجاز را بین پنج تا هفت درصد تعیین می کنند اما هر فروشگاه به 
فراخور تمایل خود ســود دریافت می کند. در مواردی فروشگاه هایی که 

اجاره باالیی می پردازند تمام هفت درصد سود را از مشتری می گیرند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا نظارتی در این خصوص انجام می شود و 
بازرسی ها در بهبود اوضاع مؤثر است یا خیر؟، می گوید: نظارت چندانی 
در این زمینه وجود ندارد؛ در مورد اینکه می گویند بازرسی می شود باید 

بگویم که آواز و دهل از دور خوش است.
این فروشنده لوازم خانگی تأکید می کند: اگر هم کاری در فروشگاه های 
لوازم خانگی انجام می شود از سوی اتحادیه است و حتی برخورد باعرضه 
کاالی قاچاق نیز از سوی اتحادیه صورت می گیرد البته این را هم اضافه 
کنم که از تولید داخلی حمایت نمی شــود و همه یا تعطیل می شوند یا 

نیمه تعطیل.
عنایتی به هزینه بارانداز و گمرك واردات لوازم خارجی اشــاره می کند و 
معتقد است در مواردی که برخوردی با ورود کاالی قاچاق وجود ندارد 7۰ 
تا 8۰ درصد کاالها یا قاچاق می شوند و یا افرادی گمرك را دور می زنند، 

کاالها را وارد بازار می کنند و ارزان تر می فروشند.
او به پرســش من در این خصوص که » آیا تفاوت چند ده هزار تومانی 
قیمت لوازم خانگی در فروشــگاه های مختلف دلیلی بر اصل و یا تقلبی 
بودن آن است؟«، این گونه پاسخ می دهد: در لوازم غیر برقی خانگی اصل 

یا فرع بودن وجود دارد اما در لوازم برقی اصالً چنین نیست.
کاالهای ساخت چین استاندارد هستند

این فروشــنده لوازم خانگی می گوید: کاالهای چینی یا هزینه گمرکی 
خیلی پایینی دارد و یا حتی ندارد و هزینه این کاالها تنها به هزینه بار 

انداز برمی گردد.
عنایتی تأکید می کند: کاال اگر چینی باشد و ساخت چین روی آن درج 
شود، به طورقطع اســتاندارد است اما کاالی چینی که روی آن ساخت 
دیگر کشــورها درج شده بود، اســتاندارد نیست؛ به طوری که چین در 
صورتی مهر اســتاندارد بر کاال می زند که روی آن ساخت چین خورده 
باشد و آزمون فنی، برق و کیفیت بر روی کاال را انجام می دهد و می توان 
اطمینان داد که کاال اســتاندارد کافی را دارد و می توان با خیال راحت 
آن را خریداری کرد اما کاالهای چینی دیگر که ســاخت آلمان، ایتالیا 
و یا نشــان های تجاری اروپایی روی آن درج شده، وقتی به بارانداز چین 

می رسد، رد شده و کنار گذاشته می شود و استاندارد کافی را ندارد.
او ادامه می دهد: فروشــنده ها دوست دارند جنسی را که دارند به فروش 
برود و در برخی موارد می گویند که جنس موردنظر اصل و دیگری چینی 
است. از تبلیغات منفی و ضد و نقیض بودن مباحث مطرح شده از سوی 

افراد می توان فهمید که اطالعات صحیح نیست.
این فروشنده لوازم خانگی به خریداران توصیه می کند که به سایت های 
تبلیغاتی و فضای مجازی راهنمای خرید مراجعه کرده و سپس برای خرید 
اقدام کنند. همچنین مردم می توانند از فروشگاه های معتبر و حتی االمکان 

نمایندگی و فروشگاه های دارای پیشینه خوب خریداری کنند.
نوسان قیمت لوازم خانگی در بازار

دیگر فروشنده لوازم خانگی که نخواست نام او فاش شود، از باال و پایین 
شدن روزانه قیمت ها خبر می دهد و در این خصوص می گوید: اختالف 
قیمت در فروشگاه ها وجود دارد و آن هم به این دلیل است که یکی ارزان 
می خرد و دیگری گران تر، یکی نسیه می گیرد و یکی نقد می خرد. برخی 
اجناس خرید قبل هستند و با تغییر قیمت، فروشگاه ها نیز با قیمت های 

جدید می فروشند. 
او معتقد اســت که قیمت ها باید به صورت مرکزی و سراسری مشخص 
باشد و بر اساس لیست قیمت گذاری شوند؛ هرچند اتحادیه نظارت کم و 
بیش دارد اما قیمت ها اصالً مشخص نیست و قیمت تعیین شده ای وجود 

ندارد و ثباتی دیده نمی شود.

این فروشنده اما بر خالف دیگری می گوید: 17 درصد سود برای فروش 
کاال مشخص شــده اما برخی فروشگاه ها، اجناس خود را به درصدهای 
مختلف به فروش می رســانند و گاهی فروشــگاه هایی با سود کمتری 

می فروشند تا مشتری خود را از دست دهند.
او به مشکالت ایجاد شده ناشی از عدم ثبات قیمت برای مردم، اشاره و 
اذعان می کند: این موضوع باعث ایجاد اختالف بین مردم می شود و همه 
به هم بدبین هستند. باید زمان زیادی گذاشته و تمام فروشگاه ها را بگردند 

تا ببینند کدام فروشگاه ارزان تر می فروشد.
داستان تبلیغات ضد و نقیض و ماست ترش

فروشنده دیگر نظر متفاوتی دارد و معتقد است چون بازار رقابتی است 
تمام قیمت ها یکسان است و شرایط ایجاب می کند که قیمت ها یکسان 

باشد تا بتوان مشتری جذب کرد.
او هم رقم دیگری در خصوص سود فروش لوازم خانگی مطرح می کند و 
می گوید: حداکثر سود لوازم شکستنی 18 درصد و لوازم برقی 12 درصد 
است که برخی فروشگاه ها با سود کمتر حتی به میزان دو تا سه درصد 

می فروشند تا مشتری جذب کنند.
این فروشنده ادامه می دهد: هیچ بقالی نمی گوید ماست من ترش است؛ 
جنس اصل و فرع وجود دارد اما عرضه کاالی با کیفیت با سود منطقی 
و قیمت مناسب به وجدان فروشنده برمی گردد. مشتری هم باید تحقیق 

کافی داشته باشد تا بتواند کاالی با کیفیت را تشخیص دهد.
آقای سعیدیان دیگر فروشنده لوازم خانگی است که پاسخگوی سؤاالت 
من می شــود و در خصوص تفاوت قیمــت در بازار لوازم خانگی توضیح 
می دهد: شکل فروش لوازم خانگی فرق دارد و برخی نقدی و برخی دیگر 
قســطی اجناس را تهیه می کنند؛ نوسانات قیمت زیاد است اما عمده و 

خرده فروشی در قیمت ها تأثیر دارد.
او دیگر عامل عدم ثبات قیمت را کسادی بازار می داند و می گوید: افرادی 
می خواهند کاالی خود را سریع به پول نقد تبدیل کنند و به همین دلیل 
به قیمت کمتر می فروشــند. عده ای می خواهند بازار دارای  نرخ یکسان 
باشــد و همین باعث کسادی می شود و هر فروشنده ای روی هر جنسی 

قیمتی تعیین می کند.
سعیدیان با تأکید بر اینکه نوسانات قیمتی نسبت به گذشته بیشتر شده 
اســت، مشکل تفاوت قیمت را همیشــگی عنوان می کند و به اعتقاد او 
قیمت کاالها پیرو  قاعده خاصی نیست و نمی توان راهکار مشخصی برای 

رفع مشکل مطرح کرد.
او ادامه می دهد: هرکســی تبلیغ جنس خود را می کند و مشتری باید 
اطالعات خود را افزایش دهد. اتحادیه لوازم خانگی هم بنا بر درخواست 
مشتریان، آن ها را برای خرید کاالی با کیفیت و قیمت مناسب راهنمایی 

می کند.
این فروشــنده لوازم خانگی معتقد است که انجام بازرسی ها و نظارت ها 
در یکسان سازی تقریبی قیمت ها چندان جوابگو نیست و با وجود اینکه 
اقداماتی انجام شــده اما فروش تا میزانی سلیقه ای است و هرج ومرج در 

فروش دیده می شود.
او تأکید می کند: اگر دولــت بخواهد می تواند نظارت کند و قیمت ها را 
یکسان کند. هرچند یکسان سازی برای فروشندگان سخت است و به نفع 

مصرف کنندگان خواهد بود اما اگر دولت بخواهد می تواند.
ســعیدیان قاچاق کاال را نیــز در تغییر قیمت ها تأثیرگــذار می داند و 
می گویــد: می توان از طریق مبارزه با قاچــاق با تفاوت قیمت ها به ویژه 
در فروشگاه های خرده فروشی برخورد کرد چون تفاوت قیمت بیشتر در 
خرده فروشی ها دیده می شــود و شرکت های پخش، کاالها را به قیمت 

یکسانی می فروشند.
جمالتی که از سوی چند فروشنده لوازم خانگی در همدان مطرح شد، بر 
هرج ومرج در عرضه کاال با قیمت مشخص صحه گذاشت و هریک دالیلی 
را برای این موضوع مطرح کردند اما رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و  تجارت استان همدان نیز مواردی را اضافه می کند که 

در ادامه به آن اشاره می شود.
علیرضا شجاعی در خصوص ضوابط تعیین قیمت لوازم خانگی می گوید: 
درصد ســود قانونی و مصوب از هیئت عالــی نظارت برای لوازم خانگی 

ابالغ شده است.
او ادامه می دهد: درصد سود لوازم خانگی مصرفی عمده با قیمت کمتر 
از یک میلیون ریال چهار درصد و لوازم خرد 1۰ درصد و همچنین سود 

کاالی با دوام عمده سه درصد و کاالی خرد هفت درصد است.
رئیس اداره نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان به دالیل تفاوت قیمت در فروشــگاه اشــاره می کند و می گوید: 
تفاوت ها را باید بررســی کرد چراکه دالیل مختلفــی دارد. در مواردی 
فروشندگان می توانند برای فروش کاالی اقساطی طبق قانون 1.5 درصد 

خواب سرمایه دریافت کنند و به این ترتیب کاال گران تر عرضه می شود.
او اضافــه می کند: نحوه خرید در بازار مرکزی نیز متفاوت اســت؛ یک 
فروشگاه کمتر از پنج دستگاه می خرد  و دیگری 2۰۰ دستگاه، یکی نقد 
می خرد و دیگری با چک، برخی از واردکننده به صورت حجمی و برخی 

دیگر از شرکت های پخش دسته دوم و سوم می خرند.
شجاعی می گوید: خود فروشــنده مادر هم ضریب سود دارد که هشت 
درصد ضریب قانونی است و وقتی حجم فروشی می کند چهار درصد از 
سود خود را به خریدار می دهد و تمام این ها باعث تفاوت قیمت در بازار 
می شود. از طرفی دیگر کاالهای وارداتی نیز در اظهارنامه گمرکی می تواند 

با قیمت های متفاوت وارد شده باشد.
او معتقد اســت که واقعیتی هم به نام تخلف در فروشگاه ها وجود دارد؛ 
عده ای متخلف هستند و سعی می کنند هر طور شده اضافه درآمد کسب 
کنند و عده ای هم هزینه های وارد شــده همچون هزینه حمل و نقل را 
که در قانون و محاسباتش پذیرفته نیست در هزینه ها محاسبه می کنند و 

متأسفانه این عامل هم در تفاوت هزینه ها اثرگذار است.
شجاعی ادامه می دهد: برخی فروشگاه ها درصد سود بیشتری می گیرند اما 
بعضی فروشگاه ها برای فروش کاالی خود سود کمتری دریافت می کنند. 
در مــواردی فرد اگر دو درصد از چهار درصد ســود خود را کاهش دهد 
می تواند ارزان تر از فروشگاه های مجاور به فروش برساند تا مشتری جذب 

کند.
رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأکید 
می کند: فروش کاالی اصل به تعهدات فروشــندگان برمی گردد و کلیه 
فروشندگان از نظر قانون ضامن کاالیی هستند که می فروشند به طوری 
که کاال هرگونه مشکلی داشته باشد این نیست که خریداران، کاال را به 
شرکت فروش بازگردانند و فروشندگان باید طبق ضوابط قانونی عین کاال 
را تحویل دهند. فروشــنده باید وقتی می گوید کاال چینی است چینی 
باشد و وقتی می گوید آلمانی است،آلمانی باشد. در برخی اجناس، برند 
غیر چینی نداریم اما در برخی موارد دیده می شــود که روی بسته بندی 
ساخت کشور اروپایی لحاظ می شــود و روی خود جنس ساخت چین 

لحاظ شده است.
او به مردم توصیه می کند که سعی کنند جنس را بشناسند و قیمت گذاری 
مشابه انجام دهند. قیمت عرف را بدانند و افزایش یا کاهش قیمت نسبت 

به قیمت عرف را بسنجند.
شجاعی اضافه می کند: مردم می توانند از نمایندگی های خدمات پس از 
فروش در خصوص کیفیت لوازم خانگی بپرسند چراکه این افراد شناخت 
دارند که دستگاه ها تا چه میزان از کیفیت قابل قبول برخوردار هستند و 
یا می توان از افراد با تجربه سؤال و سپس نسبت به خرید اقدام کرد. بازار 
سیال است و نشان های تجاری جدید وارد بازار می شود و امکان شناخت 
دقیق وجود ندارد اما شناخت تجربی می تواند کمک کند که خرید بهتری 

داشته باشند.
او از مردم می خواهد که شکایات خود را با سامانه 12۴ سازمان صنعت، 
معدن و تجارت در میان بگذارند و سازمان نیز شکایات را دریافت، بررسی 

و به اتاق اصناف جهت پیگیری ارسال می کند.
علیرضا شجاعی تعداد شکایات ارسال شده از سوی مردم از ابتدای امسال 
را ۴6 فقره عنوان می کند و می گوید: شکایات به ثبت رسیده در خصوص 
کاالهای وارداتی، یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و دیگر کاالها بوده 

است.
رئیس اداره نظارت و بازرســی صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان 
می افزاید: در خصوص کاالهای تولید داخلی نیز 39 شــکایت رسیدگی 

شده است.
او تعداد بازرســی ها از کاالهای وارداتی را نیز 293 فقره و در بخش 
تولید داخلی 3۴2 فقره عنــوان می کند و ادامه می دهد: پرونده های 
تشکیل شــده در بخش کاالهای وارداتی یک پرونده و تولید داخلی 
پنج پرونده بوده که ارزش ریالی کاالهای وارداتی 11 میلیون و ۴9۰ 
میلیون ریال است و عمده تخلفات فروشگاه های لوازم خانگی، گران 

فروشی بوده است.
حال با توضیحات مطرح شــده از ســوی رئیس اداره نظارت و بازرسی 
صنعت، معدن و تجارت و در شرایطی که بازاریان خود به این اذعان دارند 
که با نظارت و بازرسی، چندان نمی توان تفاوت در دریافت سود از سوی 
فروشگاه ها را سر و سامان داد، مردم چاره ای جز اعتماد همراه با ریسک 
و یا تحقیقات همراه با سردرگمی از فروشگاه های مختلف ندارند اما چرا 
باید اجازه داد که روحیه بی اعتمادی به یکدیگر جای خود را هرروز بیشتر 
از قبل در میان مردم باز کند و بازار اطمینان را کساد کرد؟ به قول خود 
فروشــندگان تنها وجدان است که می تواند در این میان راهگشا باشد و 

بس.

 بازار هزار قیمت 
لوازم خانگی در همدان
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15000نسخه شمــــــارگان: 

 مطالب منتشــره در این ماهنامه صرفا دیدگاه ها 
 و نقطه نظرات افراد حقيقی و حقوقی اســت 

و الزاما مورد تایيد اكباتان نمی باشــد.
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