شماره  13بهمن 1395

16صفحه 10000ریال

No13 january-february 2017

16 Pages 10000 Rls

ِ
تخت خاکی گورخوابان همدانی گزارش میدهد؛
«اکباتان» از

شبنشینی زیر سقف مرگ

مراسم باشكوه
جشنبزرگ
کارگری

ا
از با کباتان را
ه
ف
ت
ه
ا
و
جه های روزنامه ل هر ماه
فروش
ی
ب
خ
و
ا
ه
ید

حرفهای تلخ و شیرین هنرمند برنامه لیموترش:

یارانهام را قطع کنند به کما میروم

چرا ازدواج نمیکنی؟
جزیره خاموش آتش در میدان مرکزی همدان

ایمنی َپـــر

یکساله شدیم

]

2

EKBATAN

سرآغـــاز
شماره 13
بهمن 1395
No13
jan-feb
2017

سرمقاله

]

پرتو خورشید

علی ثقفی  /مدیرمسئول

انتخاب
افراد متخصص
از الزامات
مدیریت شهری

مدیریت شهری عبارتی است که این روزها با نزدیک
شــدن انتخابات شوراها بیشتر از قبل دهان به دهان
میچرخد و هــر فردی که داعیــه کاندیداتوری در
انتخابات پیش رو را دارد به ســادگی و به تکرار این
عبارت را در ســخنرانیها و ایراد بیانات خود به کار
میبرد اما اینکه چه مدیریت شــهری در جامعه ما و
در نزد ســخنوران معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا
کرده ،جای بحث و بررسی دارد.
ترکیب مدیریت و شــهر ،مفهوم ساماندهی به امور
مربوط به برنامهریزی ،ســازماندهی ،بسیج منابع و
امکانات ،هدایت و کنترل ،در محدوده شهر را تداعی
مینماید؛ مفهومی که در کشورهای مختلف به دلیل
ساختارهای سیاسی و رویکردهای اقتصادی ،نهادهای
متفاوتی را با الگوهای متفاوتی در خود درگیر دارد.
مدیریت شــهری را میتــوان در یک تعریف کلی به
عنوان اعمال مدیریــت جامع و یکپارچه بر کل امور
شهری و ارائه خدمات مختلف به شهروندان خالصه
کرد که در این راه ارتقای شــرایط زندگی برای همه
قسمتهای مختلف شهر ،توسعه فرهنگی و اجتماعی،
حفاظت از شــهر به ویژه در بافتهای سنتی ،ارتقای
رفاه و ســامت اجتماعی و همچنین توجه خاص به
مدرنیته و امکانات باالی شهری قطعا بخش اعظمی
از این مسئولیت را در بر میگیرد.
بیتردید دســتیابی به این اهــداف و وظایف محقق
نخواهد شــد مگر با حضــور و بهرهمنــدی از توان
افراد متخصــص در این حوزه که امکان تبلور و بروز
قابلیتهای خود را با هماندیشی و همبستگی با سایر
اعضا در فضایی چون شــورای اســامی شهر داشته
باشند.
مهندســی ترافیک ،مهندســی عمران ،مهندســی
شهرسازی ،مدیریت و برنامهریزی ،مهندسی فناوری
اطالعات ،کارشــناس امــور اجتماعی ،کارشــناس
امور فرهنگی ،کارشــناس امور ورزشی و از این نوع
تخصصها ،نیازهای اصلی شــکلگیری یک شورای
شهر قوی و موثر در رفع مشکالت ترافیکی ،ساخت و
ساز و نوسازی شهر ،ایجاد شهر الکترونیک و ارتقای
فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی جامعه خواهد بود.
بــاال رفتــن ســطح نگــرش جامعــه در خصوص
انتخابهــای برتر و موثر و دوری از تن دادن به غلبه
برخی از نامزدها بر افکار عمومی با روشهای مسموم
و غیراخالقی تبلیغاتی در جمع کردن آرای تا رسیدن
به یک صندلی بــرای هیچ و ناتوانی نهایی در بهبود
شــرایط و رفع مشکالت شــهری ،ازجمله معضالتی
است که در میادین پیرامون انتخابات چرخ میزند.
اخیرا حادثه پالســکو ثابت کرد که چقدر تخصصی
بودن شــورای اسالمی هر شــهر میتواند در نتایج
حاصله و برونریز این جمع موثر باشد؛ نبود تخصص
کافی در افراد و تصمیمگیری در خصوص شهر با نگاه
به معروفیت یا شناخته شده بودن صرف از سوی یک
کاندیدا و تقدیم آرای به ایشــان را به نوعی میتوان
خیانتی آشکار در حق شهر و سایر شهروندان قلمداد
کرد.
فارغ از میزان دلســوزی و سالمت برخی افراد ،نگاه
در ترکیب ادوار مختلف شورای اسالمی شهر همدان
نیــز این نکته را در ذهن متبــادر میکند که چقدر
در انتخابهایمان به تخصص افراد در حوزههای کاری
مورد نیاز مدیریت شــهری توجــه کردهایم؟ چقدر
با توجــه به تخصص و توانمــان در این عرصه ورود
کردهایــم؟ چقدر با خود و مردم در این زمینه صادق
بودهایم؟
اکنون وقت آن رســیده که رایهــای تقدیمی با
اهــدای قوت روزانه ،ســیمکارت و مواردی از این
قبیــل را منتفی کرده و با نگاهی توســعهگرایانه،
خیرخواهانــه و جامعالمنافعانه به ســمتی حرکت
کنیم که زمینههای توســعه همدان با راهی شدن
افــراد اصلح ،توانا و متخصص در شــورای شــهر
هموارتر از گذشته شود.

یک دستگاه اداری سالم ،چه وقت میتواند کارآیی بیشتری داشته باشد؟ وقتی
که عناصر مؤمن ،عناصر خالص ،عناصری که به معنای حقیقی کلمه حزبالّلهی
متخصصین
هستند ،در آنجا مؤثّر باشــند .مدیران خوب ،مسؤولین خوب و
ّ
خوب ،بر س ِر کار باشند.
بیانات در دیدار جمعی از روحانیون1371/۰۵/07-

آنفلوانزا بیماری ویروســی حاد دستگاه تنفسی
است که با تب ،ســردرد ،درد عضالنی ،تعریق،
آبریزش بینی ،گلودرد و سرفه تظاهر میکند.
ســرفهها اغلب شــدید و برای مــدت طوالنی
ادامه مییابد ولی ســایر نشــانههای بیماری
پــس از  ۲تــا  7روز خود به خــود بهبود پیدا
میکند .شناســایی بیماری معموالً بر اســاس
مشــخصات اپیدمیولوژیک آن صورت گرفته و
مــوارد تکگیر آن را فقــط با کمک روشهای
آزمایشگاهی میتوان تشخیص داد .آنفلوانزا در
افراد مختلف ممکن است از سایر بیماریهای
ویروســی دســتگاه تنفــس قابل تشــخیص
نباشد .اشــکال بالینی بیماری متفاوت است و
ممکن است نشــانههایی مثل سرماخوردگی،
برونشــیت ،پنومونی ویروســی و بیماریهای
حاد غیر قابل افتراق دســتگاه تنفسی را نشان
میدهد .اختالالت دستگاه گوارش شامل تهوع،
استفراع و اسهال هم بروز میکند و در کودکان
ممکن اســت همراه با نشــانههای ریوی باشد.
در همهگیــری آنفلوانزا با ســوشهای ویروس
( A (H1N1و  Bحــدود  25درصد کودکان
در مدرسهها مبتال به عوارض گوارشی شدهاند.

آنفلوانزای بدون عارضه

آنفلوانزای بدون عارضه به طور مشخص با حمله
ناگهانی عالئم پس از یک دورۀ کمون یک تا ۳
روزه آغاز میشود و بسیاری از بیماران میتوانند
زمان آغاز عالئم را بیان کنند.
عالئم عمومی غالب و شــامل تب ،لرز ،سردرد،
بیحالی و بیاشــتهایی اســت و
درد عضالنی ،
معموالً درد عضالنی یا سردرد بیشترین عالمت
مشکلســاز است و شدت آن مرتبط با اوج تب
است.
درد عضالنی ممکن است در اندامها و یا عضالت
ناحیه پشت دیده شود .در کودکان ،درد عضالت

جناب آقای

چاروســایی

مدیر محترم روابط عمومی
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

آشنایی با بیماری آنفلوانزا

ساق پا ممکن است به طور واضحی وجود داشته
باشــد .درد شدید در عضالت چشم میتواند به
وسیله نگاه کردن به اطراف تشدید شود و عالئم
چشــمی دیگر شامل اشــک ریزش و سوزش
چشم اســت .عالئم عمومی معموالً به مدت ۳
روز باقی میمانند.
عالئم تنفســی شامل سرفه خشک ،درد شدید
گلو ،انسداد و ترشــح بینی است .این عالئم به
طــور معمول در آغاز بیمــاری وجود دارند که
تحت تأثیر عالئم عمومی پوشــانده میشوند؛
همچنین خشونت صدا و خشکی یا ناراحتی گلو
ممکن است وجود داشــته باشد که این عالئم
وقتی که عالئم عمومی کمرنگ میشوند ظاهر
شــده و  ۳تا  ۴روز پــس از فروكش کردن تب
یماند .سرفه در بیشتر مواقع وجود دارد و
باقی م 
سختترین عالمت است که ممکن است همراه
با ناراحتی یا سوزش زیر جناق سینه باشد.
بالغان مسن ممکن است فقط با تب باال ،سستی
و گیجی و بدون شــکایات تنفســی مشخص
باشــند؛ به عالوه طیف گستردهای از عالئم در
بالغان سالم شــامل عالئم کالسیک آنفلوانزا تا
بیماری خفیف یا عفونت بدون عالئم وجود دارد.
تب ،یافته بالینی بسیار مهمی است که به سرعت
تا  37/8تا  ۴۰درجه ســانتیگراد باال میرود که
در آغــاز بیماری به  ۴۱درجه ســانتیگراد هم
میرسد و همراه با افزایش عالئم عمومی است.
تب معموال ً مداوم است؛ ا ّما میتواند منقطع باشد
بخصوص اگر داروهای ضد تب تجویز شده باشد.
در روز د ّوم یــا ســ ّوم بیمــاری ،افزایش درجه
حرارت معموالً 0/5تا یــک درجه کمتر از روز
نخست بیماری اســت و عالئم عمومی کاهش
مییابد .عموماً دوره تب سه روز است ،ا ّما ممکن
است  ۴تا  ۸روز هم طول بکشد .در تعداد اندکی
از بیماران ،پیک د ّوم تب در روز س ّوم یا چهارم
اتفاق میافتد.

بدینوســیله کسب عنوان برتر
در بین دســتگاههای ورزش
کشــور را بــرای هشــتمین
ســال متوالی خدمت شما و
همکاران محترم تبریک عرض
نموده و از درگاه الهی توفیق
روزافزون شما را خواستاریم.

ماهنامهاکباتان

و بیشتر

بیماری آنفلوانزای نوع  Bممکن است تا اندازهای
خفیفتر از بیماری آنفلوانزای نوع  Aباشــد و
عفونت آنفلوانزای نوع  Cبه شکل سرماخوردگی
بدون تب دیده میشود.
در دو انتهــای طیف ســنی ،تفاوتهای عمده
در بروز آنفلوانزا وجود دارد .خروســک همراه با
عفونت ویــروس آنفلوانزا فقط در کودکان روی
میدهــد .در میان بالغان مســن ،تب ،یافتهای
بسیار شایع اســت؛ اگرچه شدت پاسخ به تب
ممکن اســت کمتر از کــودکان و بالغان جوان
باشــد .عوارض ریوی در بالغان مســن بسیار
شایعتر از هر گروه سنی دیگر است.
بیمــاری آنفلوانزای بــدون عارضه به طورکلی
یک بیماری خود به خود محدود شونده است.
بهبودی به سرعت ایجاد میشود ا ّما بسیاری از
بیماران کاهش قوای جسمانی یا انرژی را برای
یک هفته یا بیشتر دارند.

واکســنهایی که از سوشهای شــایع همان
ســال تهیه شــدهاند در افراد ســالم ۷۰تا ۹۰
درصد در پیشــگیری از بیماری مؤثر هستند؛
همچنین موارد بستری ناشــی از آنفلوانزا را تا
 ۵۰درصد کاهش میدهــد .زمان ایدهآل برای
واکسیناســیون در نیمکره شمالی از شهریور تا
نیمه مهرماه است (ایران در نیم کره شمالی قرار
دارد) و در نیمکره جنوبی از نیمه خرداد تا نیمه
مهرماه اســت و به طور متوسط حدود دو هفته
یبادی پس
طول میکشد تا پاسخ محافظتی آنت 
از واکسیناســیون در بدن فرد حاصل شود .به
طور کلی واکســن آنفلوانزا برای گروههای در
معرض خطر کــه ابتال به آنفلوانــزا در آنان با
عواقب سنگینتری همراه است و گروههای در
معرض تماس که به دلیل مشاغل خاص ،بیشتر
در معــرض ابتالی به بیماری قرار دارند ،تجویز
میشود.

واکســن آنفلوانزا بیش از  ۶۰سال است که در
دسترس است و تجربیات گسترده در این مدت،
ایمنی و اثربخشی آن را بخوبی نشان داده است.
جمعیتی که در معرض خطر عوارض شدید
در
ّ
بیماری آنفلوانزا هســتند ،اثر واکسیناسیون در
کاهش بســتری و مرگ شــناخته شده است.
آنتیبادی تولید شده در بدن در مقابل یک نوع
از زیرگونه آنفلوانزا اثر محافظتي دارد و در مقابل
سایر انواع و زیرگونهها اثر محافظتی ندارد.
واکسن سالیانه این بیماری بر اساس سوشهای
غالب شناخته شــده ویروسی آنفلوانزای همان
سال تهیه میشــود و بر این اســاس ،ذخیره
واکســن برای چند ســال منطقی نیست .دو
نوع واکسن شــامل ویروسهای کشته شده یا
غیرفعال به شــکل تزریقی و ویروسهای زنده
ضعیف شده به شکل اسپری به منظور استفاده
از راه بینی هم اکنون در دسترس است.

 1بیماران ضعیف و ناتوان.
 .2سالمندان شامل افراد باالی  ۵۰سال.
 .3ساکنان آسایشگاهها و کارکنان آن.
یهای مزمن شــامل
 .4بیمــاران مبتال به بیمار 
بیماران ریوی ،قلبی -عروقی ،کلیوی و متابولیک.
 .5کارکنان حرفههای پزشــکی و بهداشــتی
بخصوص افراد در تماس مستقیم با بیمار.
 .6خانمهای بارداری که ســه ماهه دوم و سوم
حاملگی آنان مقارن با فصل شیوع آنفلوانزا باشد.
 .7کودکان و نوجوانان شــش ماهه تا ۱۸ساله
که تحت درمان طوالنی مدت با آسپرین باشند.
 .8مراقبان و سایر اعضای خانواده بیمارانی که
جزو گروه در معرض خطر به حساب میآیند.
 .9کودکان  ۵۰تا  ۵۹ماهه.

واکسن آنفلوانزا

افراد “در معرض خطر”
بیماری آنفلوانزا

معاونت امور بهداشتی دانشگاه
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

همکار گرامی

جناب آقای حسامی

درگذشــت پدر بزرگوار همسرتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان
برای آن مرحوم ،غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شــکیبایی مسئلت
مینماییم.

همکاران شما در ماهنامه اکباتان

با ما بهتر دیده شوید
جهت اطالعات بیشتر و سفارش آگهی
با واحد بازرگانی تماس حاصل نمایید.

38311155

09183114900
پرتیراژترین نشریه اسستان همدان

دستاوردهای ورزشی استان طی سالهای  94و 95

اداره کل ورزش و جوانان
پیشرو در اجرای
اقتصادمقاومتی

کسب رتبه سوم کشوری در تحقق یک درصد از
اعتبارات دستگاههای اجرایی به امر ورزش

وی در ادامه با اشــاره به اجرای ماده  53قانون الحاق 2موضوع
اختصاص یک درصــد از اعتبارات دســتگاههای اجرایی به امر
ورزش تصریح کرد :در همین راستا مبلغ دو هزار و  900میلیون
ریال ســهم  30درصد ادارهکل ورزش و جوانان اســتان همدان
شــد ،که بابت تکمیل  4پروژه شهری و روستایی هزینه گردید
که خوشــبختانه ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان در بین
استانهای کشور رتبه سوم تا پایان شش ماهه سال جاری را در
اجرای این ماده قانونی احراز نموده است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همــدان در ادامه به واگذاری
طرحهای تملک دارایی سرمایهای به بخش خصوصی اشاره کرد و
افزود :به استناد تبصره  6ذیل ماده 2دستورالعمل ماده  ،27تعداد
 9پروژه ورزشی این ادارهکل که توجیه فنی
و اقتصادی دارند در لیست واگذاری قرار
گرفتن.

رشدوتوسعهشاخصهای
ورزشــی در ســایه
حمایتهای مدیریت
ارشد استان

با حمایــت اســتاندار
اســتان
محتــرم
دســتاوردهای مطلوبــی
در عرصــه ورزش قهرمانی و
همگانی در  9ماهه نخست سال
 1395موفقیتهای خوبی بدست
آمده است اظهار داشت :کسب عنوان
برتر در جشنواره شهید رجایی در بین
دستگاههای اجرایی استان ،کسب عنوان
برتر در بخش آموزش و عملکرد مراکز علمی کاربردی در
بین ادارات کل ،کسب عنوان برتر حوزه پژوهش ادارهکل در
بین ادارات کل ورزش و جوانان کشــور ،کسب عنوان برتر
ادارهکل در حوزه نماز در بین دســتگاههای اجرایی استان
همدان ،کسب عنوان ســوم ادارهکل در حوزه فرهنگی در
ارزیابی وزارت متبوع و کســب رتبه برتر ادارهکل در حوزه
ستاد ســاماندهی امور جوانان در بین ادارات کل ورزش و
جوانان استانها از مهمترین آنها بوده است.
وی در ادامه از موفقیت ورزش استان در میادین بینالمللی
خبــر داد :عضویت  5نفر از قهرمانان ،یک داور و یک مربی
اســتان در لیســت کاروان اعزامی به المپیک و پارالمپیک
 2016برزیل بسیار ارزنده بود.
منعم تصریح کرد :در بخش ورزش بانــوان نیز رویکرد ادارهکل
ورزش و جوانان استان همدان توسعه ورزش قهرمانی دربین بانوان
و در اختیار قرار دادن امکانات الزم برای پیشرفت هرچه بهتر این
قشر عظیم جامعه ورزش است.
وی اضافه کرد :بانوان همدانی نیز طی سه سال گذشته با حفظ
شئونات اسالمی در عرصههای ملی و بین المللی حضور پررنگی
داشتهاند که نمونه آن حضور خانم جامهبزرگ و خانم خدابندهلو
در المپیک و خانم زهرا نجاتی عارف در پاراالمپیک بود.
وی با بیان اینکه همواره به دنبال تجلیل و تکریم قهرمانان بودهایم
افزود :خوشبختانه مراســم تجلیل از قهرمانان ورزشی فراملی و
بدرقه قهرمانان اعزامی استان به مسابقات المپیک و پاراالمپیک
 2016با حضور استاندار محترم استان ،نماینده محترم ولی فقیه

EKBATAN

در استان و امام جمعه همدان و مسئولین استانی به نحو احسن
برگزار شد.

ورزش و جوانان

مدیرکل ورزش و جوانان استان در خصوص اقدامات و فعالیتهای
صورت گرفته در اداره کل ورزش و جوانان همدان طی ســالهای
 94و  95سخن گفت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ابتدا با اشاره به اقدامات
ادارهکل ورزش و جوانان در راستای تحقق شعار سال جاری مبنی
بر «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» اظهار کرد :برگزاری همایش
اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران اقتصادی ،اصحاب رسانه و فعالین
بخش خصوصــی و دولتی ،نظارت به موقع بر عملکرد هیات ها
و امکان ورزشی ،کاهش پرسنل تحت حمایت در مجموعههای
ورزشــی ،نظارت ماهانه بر عملکرد فضاهای ورزشــی در جهت
بهرهبرداری مطلــوب از مجموعهها ،صرفهجویــی در هزینهها،
بهکارگیری افراد دلســوز و کارآمد در مدیریت اماکن ورزشی و
تشــویق و ترغیب کارکنان با هدف افزایش توان کاری را از دیگر
برنامههای این ادارهکل در اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
وی ادامه داد :در راســتای اجرای ماده  88قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت در ســال جــاری و تأمین بخشهایی از
هزینههای حفظ و نگهــداری اماکن ورزش و هزینههای مرتبط
هیات های ورزشی از طریق واگذاری یکساله اماکن ورزشی 110
مکان ورزشی به بخش خصوصی واگذار گردید.
وی با اشاره به اینکه اجرایی شدن این مصوبه گام مهم دیگری در
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است ،بیان داشت :سال گذشته
نیز  73فضای ورزشی در سطح استان همدان به بخش خصوصی
واگذار شد.
منعم با اشاره به اجرای ماده  10قانون الحاق  2واگذاری پروژههای
نیمه تمام به خیرین گفت :پروژه سالن ورزشی روستای پرلوک از
طریق مشارکت خیرین به مبلغ یکهزار و  800میلیون ریال در
حال تکمیل است.
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تشکیل کمیته حمایت از مستعدین حضور
در مسابقات آسیایی  2018جاکارتا و المپیک
 2020توکیو

منعم تشــکیل کمیته حمایت از مستعدین حضور در مسابقات
آسیایی  2018جاکارتا و المپیک  2020توکیو را گامی مؤثر در
شناسایی و شکوفایی قهرمانان دانست و افزود :امیدواریم با اجرای
موفق این طرح بتوانیم گامی مؤثر در حمایت از قهرمانان برداریم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان از کســب عنوان برتر  7هیات
ورزشی استان در بین هیاتهای ورزشی کشور گفت :بیش از 450
هیات ورزشی در مرکز استان و شهرستانها فعالیت میکنند.

برگزاری  17مجمع انتخاباتی و سالیانه با هدف
ساماندهی هیات های ورزشی با حضور روسای
فدراسیونهای ورزشی از ابتدای سال تاکنون
در همدان

وی با بیان اینکه  17مجمع انتخاباتی و ســالیانه از ابتدای سال
تاکنون برگزار شــده است گفت 5 :مجمع انتخاباتی نیز تا پایان
امسال برگزار میشود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری مجامع سالیانه هیات های ورزشی
نیز گفت :توجه ویژه ای به برگزاری مجامع ســالیانه هیات های
ورزشــی داریم و از هیات ها خواستهایم نسبت به برگزاری این
مجامع اهتمام جدی داشته باشند.
منعم گفــت :برگزاری مجمــع از مفاد اساســنامه هیات های
ورزشی است و هر ســال حداقل یک بار باید برگزار شود که در
گذشــته شاهد کوتاهی برخی رشتهها در برگزاری آن بودیم که
خوشبختانه امسال  7هیات ورزشــی اقدام به برگزاری مجامع
سالیانه خود نمودند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان گفت :قطعاً حضور  19رئیس
فدراسیونهای ورزشی کشــور به منظور شرکت در نشستهای
مجامع انتخاباتی ،ســالیانه و سرکشــی از هیاتهای ورزشی و
پیگیری امور مربوطه به رشتههای تحت پوشش استان قطعاً برای
ورزش استان مفید و اثرگذار خواهد بود.

افزایش  12درصدی آمار بیمه ورزشی در 9
ماههسالجاری

وی از افزایش  12درصدی آمار بیمه ورزشی در  9ماهه سالجاری
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود :هدف ما توسعه
ورزش همگانــی در بین آحاد
مــردم اســت و در حال
حاضــر  23درصد
جمعیــت
استان در

بیشتر ورزشی؛ برنامههای فراملی و ملی و توجه به حضور قهرمانان
در المپیک آینده برزیل از دیگر اولویتهای این اداره میباشد.

برگزاری جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی
هجدهم تا بیستم اسفند ماه در استان همدان

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با اشــاره به برگزاری
جشنواره استعدادیابی همگانی در همدان گفت :جشنواره همگانی
استعدادیابی ورزشی هجدهم تا بیستم اسفند ماه به میزبانی استان
همدان برگزار میشود.
وی گفت :بدون تردید اجرای چنین رویدادی با توجه به کشــف
استعدادها میتواند موجبات گسترش روز افزون فرهنگ همگانی
شدن ورزش در کشور و کسب افتخار و ارتقا غرور ملی از طریق
شناسایی استعدادها را در آینده و در میادین بین المللی المپیک،
جهانی و آسیایی فراهم آورد.
رسول منعم تصریح کرد :استان همدان بر اساس این زمانبندی
در شش رشته ورزشی کشتی ،پینگ پنگ ،اسکیت ،جودو ،کبدی
و دوومیدانی میزبان جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی است.

حمایت از مجامع و تشکلهای ورزش استان

وی حمایت از تشکیل انجمن پیشکسوتان استان را مهم ارزیابی
کرد و افزود :در همین راســتا یک مکان مناســب در مجموعه
ورزشی شهید شمســیپور به عنوان دفتر به این انجمن واگذار
گردید و کانون بازنشستگان ادارهکل نیز تأسیس و مکانی نیز برای
اجرای امور بازنشستگان به این کانون اختصاص یافت.
وی حمایت از برنامههای مجمع خیرین ورزشی یار استان را گامی
مؤثر در پیشرفت ورزش دانست و اظهار کرد :برای بهبود بخشیدن
به فضای کاری این مجمع یک دفتر کار به این مجمع اختصاص
دادیم چرا که نیاز است که بتوانیم بخش خیرین را فعال و توجه
آنان را به حمایت از ورزش چه در ســطح زیر ســاختها چه در
بخش حمایت از تیمهای ورزشــی نهادینه
کنیم.
وی از اختصاص یک مکان جهت سمن
سرا جوانان در دو شهر همدان و مالیر
خبر داد و افزود :به زودی یک مکان
در مجموعه ورزشــی شهدای
قدس همدان به سمن سرای
جوانان همــدان اختصاص
مییابد.
در راســتای حمایــت از
ســازمانهای مردم نهــاد 30
دبیر سمن جهت دریافت وام 70
میلیون ریالی وام قرض الحســنه به
صندوق کارآفرین امید اســتان معرفی
شدند.

افتتاح  11پروژه ورزشی
طی دو سال اخیر

فعا لیتهــا ی
ورزش همگانی فعالیت
میکنند که نســبت بــه آمار
کشــوری که  21/7درصد است ،وضعیت مطلوب تری را استان
همدان شاهد هستیم.
منعم افزایش مشــارکت بخش خصوصی و خیران در توســعه
فضاهای آموزشی ،افزایش اعزام ورزشکاران همدانی به مسابقات
بین المللی و افزایش دورهها و کارگاههای آموزشی برای مدیران
و ورزشکاران را از دیگر اقدامات انجام شده این ادارهکل طی سه
سال گذشته در استان عنوان کرد.
وی اضافه کرد :توجه به شناســایی استعدادها و توانمندیهای
استان ،ســازماندهی هیئتهای ورزشــی ،اولویت بندی به این
هیئتها ،توجه به نخبههای ورزشی به منظور کسب موفقیتهای

وی از افتتاح  11پروژه ورزشی در طی دو سال اخیر خبر داد و
افزود :طی دو سال اخیر 22هزار و  667متر مربع به فضاهای
ورزشی استان اضافه شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان از افتتاح سه پروژه
در دهه مبارکه فجر خبر داد و افزود :ســالن سرپوشیده کوی
محمدیه همدان ،سالن سرپوشیده پرلوک و سالن سرپوشیده
اصله سه پروژه ورزش استان است که در ایام دهه فجر افتتاح و
به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشــاره به اینکه در اســتان  72پروژه نیمــه تمام داریم،
اظهارکرد :قســمتی از این طرحهــا را به بخش خصوصی برای
تکمیل و بخش دیگر را با توجه به بودجه دولتی که اختصاص داده
میشودتکمیلمینماییم.

اقدامات شاخص ادارهکل ورزش و جوانان در
حوزه جوانان

تهیه  70جهیزیه برای نوعروسان توسط مجمع خیرین ازدواج
وی در ادامه در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ازدواج افزود:
مجمع خیرین ازدواج از یک سال پیش کار خود را در شهرهای
همدان و نهاوند آغاز کرده است و در این مدت موفق به جمعآوری
 300میلیون تومان در جشنهای گلریزان شده که این رقم صرف
تهیه  70جهیزیه برای نوعروسان شده است.
وی از برگزاری  16جلسه با شورای شهر ،مدیران استان ،انجمنها
و اصناف در راســتای حمایت خیرین از ازدواج جوانان خبر داد و
افزود :دریافت  500میلیون ریال کمک نقدی در اولین جشــن

گلریــزان در زورخانه مرکز اســتان و دریافت  150میلیون ریال
کمک غیر نقدی در اولین جشــن گلریزان ،اختصاص  20عدد
فرش و یخچال و یک واحد آپارتمان وکمک  700میلیون ریالی
به مجمع خیرین در دومین جشــن گلریزان در هتل باباطاهر از
کارهای مهم مجمع خیرین ازدواج بوده است.
منعم با اشــاره به برگزاری جشنهای ازدواج برای زوجین جوان
گفت :برگزاری  28مورد همایش ازدواج ،برگزاری جشنواره پیوند
آســمانی و تقدیر از فعالین عرصه ازدواج ،برگزاری جشن ازدواج
 100زوج جوان و تقدیــر از زوجهای نخبه با همکاری صندوق
کارآفرین از جشنهای برگزار شده برای زوجین جوان بوده است.
وی از اجــرای طرح کارت خدمات ازدواج آســان و اعطای 150
میلیون وام به زوجین خبــر داد و افزود 17 :مورد کارگاه جهت
زوجهای جوان برگزار شده است.
منعم گفت :با پیگیری صورت گرفته شاهد افزایش  40درصدی
وام ازدواج از سوی بانکهای استان بودهایم.
وی از معرفی  76نفر زوج به بانکها جهت وام قرض الحسنه خبر
داد و افزود :در راســتای حمایت از ازدواج زوجین جوان  26زوج
جهت اســتفاده از واحدهای مسکونی از سوی مجمع خیرین به
اوقاف و امور خیریه استان معرفی شدند.
وی افزود :جلســه با مراکز مشــاوره ازدواج و معاونین فرهنگی
دانشــگاهها با موضوع ازدواج ،تشکیل کمیته تخصصی ازدواج با
حضور کارشناسان و مشاورین ،برگزاری نشستها و کارگاههای
حوزه ازدواج و خانواده با همکاری ســمنها ،حمایت از طرحهای
پژوهشــی و پایان نامههای حوزه ازدواج ،خانواده و سبک زندگی
اسالمی و برگزاری اولین نمایشگاه جهیزیه و خدمات ازدواج در
محل نمایشگاه بینالمللی ،همکاری با جهاد دانشگاهی در راستای
طرح پژوهشی موضوع کارمندان مجرد ،اعزام زوجهای جوان به
مشهد مقدس ،برگزاری نشســت کتابخوان با موضوع ازدواج با
همکاری کتابخانهها از دیگر برنامههای اجرا شده توسط ادارهکل
ورزش و جوانان در حوزه ازدواج بوده است.
مدیرکل ورزش وجوانان اســتان همدان با بیان اینکه در راستای
کاهش طالق در جامعه اقداماتی صورت گرفته است ،افزود :بنیاد
صیانت از خانواده از سوی آیتاله محمدی راه اندازی شد که اقدام
خوبی در زمینه ازدواج اســت که ما با این امر شاهد کاهش امر
طالق در نه ماه امسال در همدان بودیم.
وی در رابطه با بحــث آموزش زوجهای جوان بیان کرد :آموزش
زوجهای جوان نیازمندآموزش کارشناســانه است که این امر از
سوی استانداری ،دادگستری و اداره کل ورزش و جوانان در حال
اجرا است.
وی مجمع خیرین شهرستان نهاوند را بسیار فعال ارزیابی کرد و
افزود :برگزاری  11جشن ازدواج به مناسبتهای مختلف ،دریافت
 450میلیون ریال کمک نقدی طی  2جشن گلریزان و برگزاری
 5کارگاه آموزشی اخالق در خانواده و سبک زندگی از مهمترین
برنامههای مجمع خیرین ازدواج در شهرستان نهاوند بوده است.

کسب رتبه سوم کشوری درارزیابی
وزارت ورزش وجوانان درحوزه سمنها

مدیرکل ورزش و جوانان همدان با اشــاره به کســب رتبه سوم
کشوری در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان در حوزه سمنها گفت:
توانســتیم با همکاری سازمانهای مردم نهاد از رتبه  21به رتبه
سوم کشوری صعود کنیم.
منعم افزایش تعداد ســمنهای کشــور در حوزه جوانان یکی از
برنامههای مهم دولت تدبیر و امید دانســت و افزود :طی دو سال
اخیر  40سازمان مردم نهاد در استان مجوز گرفته و فعالیت خود
را آغاز کردهاند.
وی از برگزاری  30جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست
استاندار محترم و در شهرستانها به ریاست فرمانداران با مصوبات
قابل توجــه از جمله تخصیص یک میلیارد ریال اعتبار به حوزه
جوانان خبر داد و افزود :خوشبختانه توانستم رتبه برتر برگزاری
جلســات ستاد ســاماندهی در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان را
کسب کنیم.
وی با اشاره به تقدیر استاندار از  7نفر از شورای مرکزی سمنهای
جوانان در ستادساماندهی امورجوانان استان همدان گفت :تشکیل
منظم جلسات ستاد به ریاست اســتاندار و فرمانداران ،دعوت از
معاونین و مدیران ستادی وزارت جهت حضور در ستاد ،ارزیابی
عملکرد دستگاههای عضو ستاد در حوزههای مختلف و تقدیر از
دستگاههای فعال و دعوت از جوانان نخبه و دبیران سمنها و در
ستاد ساماندهی استان جهت حضور در ستاد از دیگر برنامههای
ادارهکل در برپایی ستاد ساماندهی امور جوانان بوده است.
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شبنشینی زیر سقف مرگ
اینقدر این قصه پرغصه است که نمیدانم از کجا
باید شــروع کنم؟ از کدام جراحــت آغاز کنم؟
تشــریح این بیماری صعبالعالج اما سهلالشفا
را که اگر متولیان امر برای آن نســخهای اساسی
بپیچند ،درمانش دور از دسترس نخواهد بود.
امروز تا جایی زندگیها تحتالشــعاع مشکالت
خرد و کالن و متعدد قــرار گرفته که دیگر برای
مــردم یارای عیــادت از بیمــاران ،دلجویی از
همسایگان ،صلهرحم و رفت و آمد با خویشان و
آشنایان باقی نمانده است ،چه برسد به پیگیری
شرایط زندگی غریب غربا و افرادی که آشنائیت
و شناختی از آنها نیست اما این دلیل نمیشود
که به این بهانهها و با این توجیهات در برابر شرایط
ســخت و اســفبار همنوعان خویش بیتفاوت
باشــیم؛ ما ایرانیان که از بروز بحران و مشکالت
متنوع و متعدد سایر همنوعانمان در کشورهای
دیگر دلمان به درد میآید ،چگونه میتوانیم در
برابر درد عمیقی که در وجود هموطن و همشهری
خودمان ریشه عمیقی دوانده ،بیتفاوت باشیم.
چندی پیش «روزنامه شهروند» با انتشار مطلب
تحت عنوان «زندگی در گور» موج جدیدی را در
فضای رسانهای کشور ایجاد کرد و موجب ایجاد
تحرکاتی هرچند بعض ًا ناصحیح در سطوح مختلف
جامعه شد که در مجموع میتوان از این حرکت به
عنوان یک کار خوب رسانهای یاد کرد.
«اکباتان» نیز در همین راســتا در استان همدان
دست به کار شد و به بررسی این معضل در شهر
همدان اقدام نمود که در ادامه گزارش مربوطه را
تشریح خواهیم کرد.

اگر یک
شب یکی از
این کارتن
خوابها از
سرمای شدید،
گرسنگی،
ضعف جسمانی
و مواردی دیگر
جان خود را
از دست دهد،
چه کسی در
عمق چالههای
یک و یک نیم
متری حوالی
تپه پیسا او را
تا قبل از کشت
مجدد یا شخم
زدن بهاره
زمینهای
منطقه خواهد
یافت؟

پس از کمی صحبت با او برنامه را در این شــب
خاتمه دادم اما قطع ًا اینها تنها کارتنخوابهای
همدان نبوده و نیســتند و این قصه سر درازی
دارد و در چرایی و راهکارهای رفع این ناهنجاری
بزرگ اجتماعی یا عدم استقبال آنها از گرمخانه
شــهرداری حرفهای زیادی وجود دارد؛ اعتیاد،
اختالفات خانوادگی ،فقر ،بیکاری و شــاید عدم
تربیت صحیح خانوادگی میتواند از جمله عوامل
بروز این معضل در جامعه و محدوده مورد بحث ما
یعنی همدان باشد.

نقش آفرینی مراکز ماده  15و 16
بهزیستی در هاله ای از ابهام

مراکز ماده  16که مراکــز ترک اعتیاد اجباری به
شمار میآیند و مراکز ماده  15که مراکز خود معرف
ترک اعتیاد هســتند نیز در این حوزه یا اقدامی
انجام ندادهاند یا اگر کاری انجام شده دربرگیرنده
کل افراد دارای شرایط نبوده است.
از طرفی طبق گزارشات واصله و پیگیریها منوال
در این مراکز چنین است که درمان با متادون در
دســتور کار قرار گرفته و پس از مدتی بیماران
مرخص و به حال خود رها میشــوند که به علت
نرسیدن به موقع متادون به آنها ،این افراد دچار
اختالالت روانی میشوند.
جمع آوری معتادان قطع ًا نیازمند همکاری نیروی
انتظامی است که طبق اظهارات کارتنخوابها و
متولیان امر این همکاری به شکل مناسب و توأم با
احترام صورت گرفته است اما واقع ًا باید پرسید که
چرا در شهری مثل همدان باید کسانی باشند که
در چنین شرایطی شب خود را صبح کنند؟

آرامگاهی به ارزش یک پرس خواب
ســاعت  -23:00اینجا بلــوار آیتاله نجفی در
مسیر تپه پیسا و در امتداد آن حرکت تا انتهای
منطقه دیزج؛ حرکت از زمینهای شخم خورده
کشاورزی آغاز شد تا رسیدن به اولین جانپناه
کارتنخوابها و مواجهه با نخستین بازمانده از
الفبای تمدن که در اعماق تنگدســتی و فالکت
به خوابی عمیق فرو رفته بود؛ یااله گویان ،دربی
را که تکه تخته ای بــود و بر دیوارههای خاکی
چالــهای تکیه داده بود تا مانــع ورود حیوانات
موزی و وحوش به داخل سرای محقرش شود را
نوازش کردم و از او اجازه ورود گرفتم .به گرمی
پذیرفت و رخصت همنشــینی و همصحبتی را
صادر کرد .شــهرتش مخدومی بود و از استان
همسایه ،کردستان؛ چند سالی بود که در همدان
ســکنی گزیده بود .درون سرایش هیچ نداشت
جز یک پتوی مســتهلک که بــر پیکر خویش
انداخته و در زیر آن آرام گرفته بود ،ســرد بود
و سخت اما آرامشش مانند کسی بود که در یکی
از لوکسترین هتلها بر تختی که تشــکی از پَر
قو بر آن تعبیه شــده در حال استراحت است
اما قطع ًا این آرامش ظاهری با آشــوب درونی و
پریشانحالیاش هیچ ارتباطی نداشت.
بلند شد و نشست تا راحتتر شرایط و مشکالتش
را برایم تشریح کند؛ تنها هستم و اینجا هم تنها
زندگی میکنم ،شغلم جمع آوری ضایعات است
و مدت زیادی است که اینجا را برای استراحت و
خواب انتخاب کردهام .با کسی کاری ندارم و کسی
هم با من کاری ندارد.
این چند جمله کوتاه را گفت و دوباره بر بســتر
خود آرامید .مزاحمش نشدم ،پس از خروج درب
عاریتی منزلش را بستم و به سمت خانه بعدی (!)
گام برداشتم؛ قدری جلوتر نور کمی ناشی از روشن
بودن باقیمانده آتش یا زغالهای داغ چشمم را
خیره کرد .آرام آرام جلو رفتم .چند نفری بودند
که تا نور چــراغ قوه تلفن همراهــم را دیدند،
متواری شدند .سریع خودم را به آنها رساندم و
درخواست کردم که بمانند؛ من خبرنگار هستم
و خطری شما را تهدید نمیکند ،لطف ًا بایستید تا
دقایقی همصحبت شویم .برگشتند و به داخل
سرای ایشان رفتیم .نمای داخل و خارجش
مثل قبلی بود ،با این تفاوت که قدری
بزرگتر بود 5 .نفر بودند که  4نفر
خود را میهمان محفل میزبان که
شهرتش جعفری بود معرفی کردند
و گفتند که خود منزل دارند و
در آن مکان مستقر نیستند و
صرف ًا گاهی اوقــات میآیند که

علی ثقفی

یک جوالدوز به دیگران

به دوستشان سری بزنند و اوقاتی را با هم خوش
بگذرانند .خوش گذرانی در گوردخمه(!) بحث ماده
 15و  16بهزیستی را میکردند و از اجرای ناصحیح
آن گالیه داشتند.

در خاموشی مدیران،
چراغ خانه امیر روشن بود

یکی از آنها ســاکن دیزج بود و در بین حرفها
صحبت از منزلی کرد که صاحــب آن فردی به
نام امیر اســت و به بیپناهان ســرپناه میدهد.
از او خواســتم که تا آنجا من را راهنمایی کند که
پذیرفت و مسیری نیمساعته را با هم پیمودیم تا
به منزل امیر رسیدیم؛ ورودی منزل مثل محلهای
نگهداری و جمع آوری ضایعات بود و تنها یک اتاق
از این خانه به گرمخانه تبدیل شده بود و با اینکه
به گفته خودش چندین بار گاز منزلش امسال قطع

شده و در فقر و نداری غوطه ور بود ،مأمن آوارگان
شده و به آنها پناه میداد.
دیشب نیز دو میهمان داشت و میگفت :هر کس
به من مراجعه کند در همین مکانی که دارم پناهش
میدهم ،مگر او را نشناسم که در این حالت یک
شب میهمان من است و فردا اگر از حالش با خبر
نشوم او را به پاسگاه نیروی انتظامی منطقه معرفی
خواهم کرد که برای خودم دردسر نشود چون مرتب ًا
به ما سر میزنند و از حال و روز من و پناهگرفتگان
مطلع میشوند.
از دیزج خارج شدیم و در مسیر بلوار اسدآبادی و
جنب سازمان پایانهها سازهای مخروبه قرار داشت
که به محل زندگی و اسکان فردی به نام «صنعتی»
تبدیل شــده بود .او که از مشکالت کبدی رنج
میبرد ،با همسرش در این مکان زندگی میکرد؛ از
صدایش ناله برمیخاست و از نگاهش تمنای مدد
موج میزد.

مسئولیت و بار ناشی از این معضل چیزی نیست
که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت؛ کسی که
توانایی پذیرش مســئولیتی را ندارد یا از شرح
وظایفی که به سبب آن مسئولیت عهدهدار شده
ناآگاه اســت ،باید بداند که قطع ًا حقوق زیادی از
دیگران بر گــردن وی خواهد افتاد که نه تنها در
آخرت ،بلکه شاید در دنیا نیز گریبانگیر او شود.
در مبحث جــاری نیز دو حالت بیشــتر وجود
ندارد؛ مســئولین مرتبط با وضعیت مشــروحه
کارتنخوابهای همدان از شــرایط آنها ناآگاه
هستند که این کوتاهی بیشترشان در انجام امور
محوله و وظایف خویش را میرساند و یا اینکه از
موارد اطالع دارنــد و اقدامی نمیکنند که در دو
حالت محکوم به کمکاری هستند.
در همین راستا جا دارد اشارتی داشته باشیم به
حکومت سراســر عدل موالی متقیان؛ بیشترین
سفارشات و توصیههای حضرت علی علیه السالم
به کارگزاران خود دربــاره رعایت حقوق طبقات
پایین و اقشــار محروم جامعه بوده است .وصیت
امام علی علیه السالم به مالک درباره طبقه فروتر
جامعه از حیث منزلت اجتماعی و اقتصادی چنین
است :ثم الطبقة السفلی من اهل الحاجة والمسکنة،
الذین یحق رفدهم ،و معونتهم( .سپس طبقه اهل
حاجت و مسکنتاند ،که الزم است عطایا و اعانت
و یاری ایشان).
اگر یک شب یکی از این کارتن خوابها از سرمای
شدید ،گرسنگی ،ضعف جسمانی و مواردی دیگر
جان خود را از دســت دهد ،چه کسی در عمق
چالههای یک و یک نیم متری حوالی تپه پیسا او را
تا قبل از کشت مجدد یا شخم زدن بهاره زمینهای
منطقه خواهد یافت؟ مســئولیت این زندگی که
دارد با کمترین امید و نشــاطی سپری میشود با
چه کسی است؟ مســئولین دستگاههای متولی
و مدیرانی با فیشهای حقوقی آنچنانی چقدر به
عمق این چالههای موجود در زندگی اجتماعی این
طبقات ضعیف فکر کردهاند؟
آیا استاندار همدان ،فرماندار ،شهردار ،مدیرکل
بهزیستی و سایر مســئولین تاکنون این چالهها
و شــرایط زندگی کارتنخوابها را دیدهاند که
بخواهند درک کاملی از شرایط آنها داشته و به
فکر راهکار برای رفع مشکالت آنها باشند؟
در خاتمه باید خطاب به برخی مدیران به یک بیت
از اشعار حافظ اشارتی داشته باشم:
دائم گل این بستان شاداب نمیماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

در این سالها که جایگاه تلویزیون و برنامههایش در بین خانوادههای ایرانی کمرنگ
شده و به گفته برخی منتقدین صداوسیما بهویژه در همدان چندان در تولید محتوا
و جذب مخاطب موفق نبوده اســت ،برنامههایی معدود ساخته و پخش میشوند که
رضایت جمعی از عموم مردم را به دنبال دارد.
برنامه طنز «لیموترش» چند سالی است که در شبکه استانی همدان پخش میشود،
موفق شــده جای خود را در بین جمع قابلتوجهی از مخاطبان تلویزیون در همدان
باز کند.
حسن رمضانی یکی از هنرمندان این برنامه تلویزیونی است که در نشاندن لبخند بر
لبان مردم و بیان دغدغهها و مشکالت روزمره در استان با زبان طنز ،موفق ظاهرشده
و به گفته خود ایدههای بزرگتری دارد که موانع موجود اجازه بیان آن را نمیدهد.

این هنرمند که عالوه بر اجرا در تلویزیون و رادیو ،سرپرســتی تیم فوتبال
هنرمندان همدان را نیز بر عهده دارد ،ماههاســت که کفش آهنین به پا
کرده و عزم خود را به کار گرفته تا همدان میزبان جام جهانی هنرمندان
شود .میزبانی مسابقاتی که او را سه بار تا مرز سکته نیز برده است.
حســن رمضانی هنرمند همدانی میهمان اکباتان شد تا از وضعیت
کاری خود در تلویزیــون و دغدغههایش بگوید که همچون برنامه
لیموترش ،طنز را چاشــنی سخنانش کرد و اینگونه با مردم سخن
گفت.
حرفهای خواندنی این هنرمنــد در گفتگو با ماهنامه اکباتان را در
ادامه میخوانیم:

حرفهای تلخ و شیرین هنرمند برنامه لیموترش:

فرشته اکبری

اکباتان :خودتان را معرفی میکنید؟
من برای اولین بار در ســال  1356در روستایی از توابع شهرستان
بهار متولد شــدم و دلیل به دنیا آمدن من هــم  45هزار و 500
تومان یارانهای اســت که راهگشای زندگی ما بوده و اگر نبود اآلن
اوضاعمان قمر در عقرب میشد .در خانه ما صندوق ذخیره ارزی
یارانه تشکیلشــده .یکسوم یارانه هزینه میشود بخش عمدهای
هم در صندوق ارزی خانواده میماند و بودجه عظیمی میشود که
کمک بزرگی به تحصیل فرزندان و ازدواجشان خواهد کرد .بهنوعی
بنگاه اشتغال زودبازده و دیربازده در خانه حاکم است.
اکباتان :حاال شــما برخالف کسانی که یارانه دادن به
مردم را کار درستی نمیدانند ،موافق با یارانه هستید؟
مگر میتوانم موافق نباشــم و جرأت دارم مخالفت کنم؟ من اگر
روزی بفهمــم یارانهام قطع شــده چهار روز به کمــا میروم .این
یارانهای که دادند باعث رفاه حال مردم شــد و خیلی عالی است.
(با خنده)
اکباتان :کار هنری را از چه زمانی شروع کردید؟
یادم میآید سهســاله بودم که در میهمانیها ســکو و بلندگویی
درست میکردند و من باال میرفتم و ریشسفیدان از خنده اشک
از چشمانشان جاری میشد .اینکه به تقلید از چه کسی هنرنمایی
میکردم ،بماند اما از جایی که یاد دارم بازیگر بودم و حیطه کاری
من هم طنز بوده است.
اکباتان :تحصیالت دانشــگاهی هــم در این زمینه
داشتید؟
بله .در دانشکده صداوســیمای دانشگاه آزاد اراک ،بازیگری قبول
شــدم اما انصراف قطعی دادم .در ســال  77خرید خدمت وجود
نداشت .من شــش ماه تالش کردم و تمام مراحل عملی را برای
پذیرش در دانشگاه با موفقیت انجام دادم اما برای تکمیل پرونده که
رفتم ،گفتند مشمول سربازی هستم و ازاینجا رانده و ازآنجا مانده
شدم .همین شد که انصراف دادم
اکباتان :اولین تجربه جدی شما در عرصه هنر به چه
سالی برمیگردد؟
ســال  86وارد رادیو همدان شدم و یک سال در رادیو و در برنامه
شبانه طنز فعالیت کردم .اوایل سال  88با حمیدرضا شفیعی کار
طنز را در تلویزیون با لیموترش شروع کردیم.
اکباتان :در تئاتر هم فعالیتی داشتید؟
در تهران و در خدمت سربازی کارنمایشی انجام میدادم و پیشنهاد
میدادند که آنجا استخدام شوم و کارهای نمایش را انجام دهم اما
چون محیط نظامی با روحیاتم سازگار نبود نماندم .در کمیته امداد
کارهای فرهنگی را در فصل تابســتان انجــام میدادم و حاال هم
در تلویزیون و برنامههای فرهنگی که از سوی بخشهای مختلف
برگزار میشود ،اجرا میکنم.
اکباتان :قصد فعالیت در حوزه نمایش را ندارید؟
متأسفانه بستر برای کارنمایشی ما در همدان فراهم نیست .سال
گذشــته با پیشنهاد رئیس فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان
همدان قرار شد وارد حوزه نمایشی شویم و این پیشنهاد را قبول
کردیم اما ایشان گفتند که بودجه سالیانه شهرستان در بخش تئاتر
دو میلیون تومان است .با اسپانسر صحبت کردم که با  30میلیون
وارد کار شود اما با تنگنظری برخی افراد و سنگ اندازیهایشان،
کار به نتیجه نرسید .گویا دوستان گفته بودند که مگر تلویزیونیها
دنبــال ما آمده بودند که یک پالن برای آنها بازی کنیم که حاال
آمدهاند نمایش کار کنند.
اکباتان :در میان مخاطبان اندک صداوسیما بهویژه در
همدان ،دلیل جذب مخاطب لیموترش چه بود؟
شــاد بودن برنامه و بیان مسائل انتقادی و ضربالمثل «سخن کز
دل برآید الجرم بر دل نشیند» از دالیل محبوبیت برنامه لیموترش
در بین مردم همدان بوده است .جای شادی در استان خالی است.
لبخند روی لبان مردم فراموش شــده که بخش عمدهای از آن به
دلیل مشکالت اقتصادی است که همه با آن درگیر هستند.
اکباتان :در این زمینه مســئوالن کمکاری کردند و یا
هنرمندان توجهی به شادی آفرینی ندارند؟
هر دو .متأســفانه عادت بدی وجــود دارد آن هم اینکه در همه
ارگانها کارهای تیمی بلد نیستیم و گروهی کار انجام نمیدهیم.
به هر قیمتی منیت و منفعتطلبی شخصی برایمان مهم است که
این موضوع به اســتان ضربه زده است .بارها گفتیم اجازه بدهید
همه هنرمندان بیایند و باهــم کار کنند .هیچکس جای دیگری
را تنگ نمیکند .خود ما در برنامه لیموترش به ســراغ آقای ناصر
صفا که در فیلم «مکتبخانه» بازی میکرد رفتیم .هنرمندی که
فراموش شده بود .نباید شرایط اینگونه باشد و وقتی این هنرمندان
را از دست دادیم بگوییم وامصیبتا .هنرمندانی مثل مرحوم علیاکبر
محموی وثاق و مظاهر هندی تا وقتی بودند استفاده خاصی از آنها
نشد درحالیکه هریک گنجینهای برای استان بودند .بها دادن به
هنرمندان در صداوسیما یا هرجای دیگری بازی برد برد است که
هم از هنر هنرمند استفاده میشود و هم مردم منتفع میشوند.
اکباتان :صداوسیما از برنامه انتقادی حمایت میکند؟
دوســت داریم نقدپذیر باشیم اما آســتانه نقد بسیار پایین است.
میتوان کارهای بسیار بزرگتری انجام داد و ایده وجود دارد اما در
همدان شرایط مهیا نیست .برای جام جهانی هنرمندان شش ماه
پیگیری کردیم با دستخالی رفتیم و آمدیم .سه بار به مرز سکته

رســیدم .کار فرهنگی در همدان مصیبت است .دوستان هنرمند
من در تهران چهار سال است که میگویند همدان را رها کن و به
تهران بیا .هرکســی مانده وقت و زمان را تلفکرده و ازلحاظ مالی
ضرر کرده و هرکســی از همدان خارج شده موفق شده است .ما
ماندیم تا ببینیم موفق میشویم یا نه که هنوز بهجایی نرسیدیم.
قرار بود در سریال علیالبدل سیروس مقدم بازی کنم .پیشنهادهایی
مطرح شد اما چون به پیشکسوتان هنرمند استان توهینی شده بود
به دلیل جلوگیری از حواشــی ،در تیم حاضر نشدم و بازی نکردم.
اگر از این کار حمایت میشد و به هنرمندان توهین نمیشد ،اتفاق
خوبی میافتاد و همدان و هنرمندان این استان نیز دیده میشدند.
اکباتان :با این تفاسیر قصد رفتن از همدان را دارید؟
صد در صد به فکر این هستیم که این اتفاق بیفتد و از همدان برویم.
اکباتان :پس بااینحال پخــش لیموترش هم متوقف
میشود؟
(بــا اندکی تفکر) برای برنامه لیموترش بــا رضایت کار نکردیم و
این برنامه دو سال متوقف بود .چیزی به نام شعور مخاطب داریم
و نظــر ما این بود که در پخش مجدد برنامــه باید ازلحاظ فرم و
محتوا تغییراتی داده شــود که دیدیم این موضوع در صداوسیما
مهم نیســت .امیدوارم ابزار نباشیم و از ما استفاده ابزاری نشود به
طوری که تا وقتی هستیم و کار راه میاندازیم ،ما را بخواهند و بعد
بهعنوان دستمال کاغذی از ما استفاده نشود .البته حاال شرایط به
این شکل هم نیست اما عاقالن دانند...
اکباتان :با توجه به شــرایط خاصی که در صداوسیما
وجود دارد ،چگونه پخش اثر انتقادی را پذیرفتند؟
این برنامه از جایی شروع شد و مورد حمایت قرار گرفت و مردم هم
استقبال کردند .این دو سالی که لیموترش نبود مدیران و یا مردم
میگفتند که لیموترش کی پخش میشــود و به ضربوزور مردم
پخش دوباره آغاز شد .میشد که از هنرمندان بیش از این استفاده
شود چراکه میتوانند کارهای بزرگتری را انجام دهند .ما حمایت
شدیم (با لبخند) و امیدواریم بیشتر حمایت شویم.
اکباتان :مسئوالن از برنامه شما استقبال میکنند؟
واکنش خوبی نســبت به مسئوالن ندارم .من آدم سیاسی نیستم
و زیر پرچم و بیرق هیچکســی هم نرفتم اما تنها کســی که از ما
حمایت کرد معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان بود.
اکباتان :مدیران انتقادات شما در برنامه را میشنوند و
میپذیرند؟
زمانه طوری است که انتقاد دیگر اثرگذار نیست .مسئوالن بیتفاوت
شدند .برایشان چندان مهم نیست .انتخابات که میرسد مردم عزیز

میشــوند و وقتی تمام شد مردم دیگر کیستند .رسانهها وظایف
خود را انجام میدهند هرچند به رســانه هم نقد وارد است .تنها
کسانی که ضرر میکنند مردم هستند .جنگ ،جنگ قدرت است و
حتی جناحها به فکر مردم نیستند .آمار بیکاری ،طالق و اعتیاد را
ببینید .چه اتفاقی برای آینده ایران خواهد افتاد؟
اکباتان :مواردی را که مطرح کردید ،برایتان مشکلی
ایجاد کرده است؟
اجازه بدهید در این خصوص زیاد توضیح ندهم.
اکباتان :چرا؟
چهار ســال پیش ما برنامهای اجرا کردیم و مردم یک شهر طومار
نوشــتند و میخواستند به صداوســیما آمده و اعتراض کنند که
لیموترش به خون شــهدا توهین کرده است در حالی که چنین
چیزی نبود و ما هرچه داریم از خون شهداســت .امیدوارم همین
مسئول به خاطر همین خون شهدا هم که شده کمی به فکر مردم
باشند .برنامه به این پرداخته بود که تنها به یک شهر توجه نشود و
نگاه انحصاری نباشد و به همهجا توجه شود.
اکباتان :از ســوی مسئولین چطور؟ تا به حال تذکری
بوده است؟
پیشآمده که از سوی مدیران تهدید شدم.
اکباتان :این تهدیدها تأثیری در روند کاری شما داشته
و باعث شده انتقادات کمرنگ شود؟
بههیچوجه .تهدید در کارم تأثیری ندارد و اگر غیرازاین بود به کارم
شک میکردم .من به کاری که میکنم ایماندارم و از کارم راضی
هستم چون مردم رضایت دارند .حق مردم بیشتر از این است و ما
درجایی که هستیم میتوانیم بیش از این خدمتگزار باشیم.
اکباتــان :انتقادات برنامه لیموترش در این ســالها
کارگشا هم بوده است؟
صد در صد .یکی چهارراه بینالمللی میدان بار همدان (میخندد).
خیلی از همشــهریان را که میبینم ،میگویند هر وقت شــما را
میبینیم یاد پل میدان بار میافتیم و یا هر وقت پل را میبینیم یاد
شما میافتیم .پل عابر پیاده مقابل بیمارستان ارتش همدان هم به
لطف برنامه لیموترش راهاندازی شد.
کسی بوده که یک ماه بعد از برنامه لیموترش تماس گرفته و گفته
من به خاطر برنامه شما اعتیاد را ترک کردم .برخی مباحث مطرح
شــده در فرهنگ رانندگی هم اثرگذار بود و آستانه تحمل برخی
رانندگان به گفته خودشان باالتر رفت.
اکباتان :برخورد مردم در ســطح شهر با شما چگونه
است؟

برخورد مردم عالی اســت و انرژی را از مردم میگیریم وگرنه در
دیگر بخشها انرژی منفی است.
اکباتان :سوژه برنامه را از مردم میگیرید یا تیمی برای
سوژه یابی دارید؟
درگذشته مردم و خودمان سوژه یابی میکردیم اما امروز متأسفانه
سفارشــی اســت و باید کار تأیید شــود و کار کنیم .در مواردی
پیشآمده که موضوعی مطرح شــده اما اجازه ســاخت برنامه را
ندادند .برای مثال میخواستیم در مورد مدیران بومی برنامه بسازیم
و گفتند کار نکنید.
اکباتان :یعنی فضا بستهتر شده است؟
تقریباً .میشود گفت.
اکباتان :در خصوص روش و منش کاری خود در عرصه
هنر توضیح دهید.
من هنرمند نیستم اما هنرمندان را دوست دارم و اعتقاد دارم که
باید بین مردم بود .شعار من بین مردم ،عین مردم است .من وسیله
شخصی ندارم و با تاکسی و اتوبوس رفتوآمد میکنم و بین مردم
هســتم تا مثل خودشان حرف بزنم و از آنها جدا نباشم .مواردی
که از سوی مردم مطرح میشود با گوشت و پوستواستخوان درک
میکنم .خود من در  40ســالگی بیمه نیستم و آدمی هم نیستم
که التماس کنم مرا بیمه کنید و کسی هم برای بیمه من و دیگر
هنرمندان پیشقدم نبوده اســت .این مشکلی است که خیلی از
هنرمندان با آن روبهرو هستند.
اکباتان :منبع درآمد دیگری بهجز کار هنری دارید؟
کار اصلی من هنر است و هیچ شغل دیگری ندارم .اگر یارانه نبود
نمیتوانستیم زندگی را بچرخانیم (با خنده) .از صندوق ارزی یارانه
استفاده میکنیم .مجبوریم بسازیم.
اکباتان :اســتانهای دیگر هم از کار شــما استقبال
میکنند؟
کارهای هنری از دیگر استانهای مجاور سفارش میدهند که مورد
استقبال است و خیلی بیشتر از استان همدان جواب میدهد اما در
همدان داستان «مرغ همسایه غاز است» جریان دارد.
اکباتان :در خصــوص جام جهانی فوتبال هنرمندان و
پیگیری برای میزبانی همدان توضیح دهید.
اواخــر مردادماه برای بــازی خیریه با تیم ملی هنرمنــدان ایران
رایزنیهایی انجام دادیم و بازی هم برگزار شــد .پذیرایی و فضایی
که ایجاد شــد موردپســند هنرمندان تیم قرار گرفت و به اذعان
دوستان حاضر که به استانهای زیادی سفرکرده بودند در همدان
بیشــتر از هر جا به آنها خوش گذشت .کیش ،سمنان و همدان
متقاضی میزبانی بودند و کیش با هیئت بازاری خود به تهران آمده و
خواستار میزبانیشده بود اما به اذعان مسئوالن برگزاری جام جهانی
هنرمندان ،کیش ظرفیت طبیعی چندانی ندارد و دستساز است اما
همدان با پنج هزار سال قدمت و ظرفیتهای گردشگری مغفول واقع
شده و جام جهانی میتواند قدم اول برای دیده شدن باشد .همدان به
کارهای بزرگ نیاز دارد .در این رویداد هنرمندان درجهیک  10کشور
شامل برزیل ،آلمان ،سوئد ،مجارستان ،رومانی ،یونان ،ژاپن ،ترکیه،
آذربایجان و ایران میآیند .بازیها از شبکه ورزش و سه پخش خواهد
شد و  45شبکه خارجی آن را پوشش میدهند.
برخی هنرمندان سرشناس تیمهای خارجی هرکدام در اینستاگرام
 50میلیون فالوور دارند که در تبلیغات اثرگذار است .این ظرفیت
میتواند هشت روز همدان را روی آنتن ببرد که اتفاق بزرگی است.
پیشبینی اعتبار برای جام جهانی فوتبال هنرمندان یک میلیارد
و  750میلیون تومان بود که به عهده میزبان گذاشــته شد اما در
همدان گفتند پول نداریم اما آقای حسین یاریار مدیرعامل باشگاه
هنرمندان ایران گفت چون میخواهیم این اتفاق فرهنگی در همدان
باشد استان تنها هزینه اقامت را به مبلغ  400میلیون تومان بپردازد
که هتل باباطاهر با ارائه تخفیف  250میلیون تومان را پذیرفت .در
اســتانداری گفتیم که هزینه اقامت را بپذیرند .معاون سیاسی و
امنیتی اســتقبال خوبی کرد اما تأکید او بر این بود که اســتان با
مشکل اعتباری و بیپولی روبهرو است .با سرمایهگذاری به نام آقای
رستمی کیا که فعال اقتصادی بومی است و برای سرمایهگذاری در
همدان با مشکالتی هم روبهرو شده ،صحبت کردیم که با استقبال
بســیار خوبی حمایت از برگزاری این مسابقات را پذیرفت و بهجز
هزینه اقامت ،هزینه بازدید هنرمندان از ظرفیتهای گردشگری را
نیز بر عهده گرفت .باید از این ســرمایهگذاران حمایت شود .فقط
شعار حمایت از ســرمایهگذاری ندهیم .این آقا دو سال به دنبال
ســرمایهگذاری در همدان است اما مشکالت فراوانی داشته است.
البتــه ما هم قصد داریم در روزهــای آینده برنامهای در خصوص
سرمایهگذاری در لیموترش داشته باشیم.
دوســت داریم از کار حمایت شود .چون همدان به کار بزرگ نیاز
دارد .همه باید متحد شوند .چپ و راست را باید رها کرد وقت این
چیزها نیست .باید یار هم باشیم نه بار هم.
اکباتان :سخن آخر؟
مــا در زندگی خیلی غم داریم و زمانه غمناک و تراژدیک شــده
اســت .غم مردم غم من اســت در برخی موارد پیشآمده که غم
خودم را فراموش میکنم .وقتی بچههای طالق را میبینم ساعتها
گریه میکنم .اینکه میگویم شو و تبلیغات نیست و هرکسی هر
طور میخواهد فکر کند .امیدوارم مشکالت مردم بهویژه مشکالت
اقتصادی حل شود.
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از همدان
میروم
فکر نکنید
با رضایت
در لیموترش
کار میکنیم

برای برنامه
لیموترش
با رضایت
کار نکردیم.
امیدوارم ابزار
نباشیم و از
ما استفاده
ابزاری نشود

با حضور بيش از  2هزار و  500نفر از كارگران
و خانواده هاي آنان برگزار می شود
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مراسم باشكوه
جشنبزرگکارگری
مراســم جشــن بزرگ کارگری روز دوشنبه  18بهمنماه
با تــاش اعضای کمیته و حضورکارگــران ،کارفرمایان و
خانوادههای محترمشان در محل سالن مجموعه فرهنگی
ورزشی کارگران واقع در فلکه مدرس از ساعت  15لغایت
 17/30برگزار میشود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان و رئیس
کمیته کارگری و کارفرمایی گفت :در تاریخ هر کشــوری
روزهایی درخشــان و سرنوشتساز وجود دارد که موجب
بالندگی و افتخار آن سرزمین به شمار میآید.
دکتر احمد توصیفیان افزود :برای همه ما ایرانیان روز ۲۲
بهمن یکی از روزهای مهم و ماندگار و حماســه ســاز و
غرورآفرین است که در تاریخ کشور ثبت شده است.
دکتر توصیفیان یادآورشــد :جشــنهای سی وهشتمین
سالگرد پیروزی انقالب اســامی ایران امروز در شرایطی
در جای جای کشــور برگزار میشــود که تمام تجهیزات
و امکانــات مادی و نیروی انســانی اســتکبار در مقابله با
پیشرفت و توسعه ایران اسالمی به کار گرفته شده است.
رئیس کمیته کارگری و کارفرمایی دهه مبارک فجر استان
همدان افزود :این ملت ایســتادگی و شرف خود را مرهون
بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسالمی و رهبر معظم
انقالب و همچنین خون پاک شهیدان میداند و با حضور
گســترده خود در راهپیمایی  ۲۲بهمن مشت محکمی بر
دهان یاوه گویان خواهد زد.
وی تاکیــد کرد :دهه مبارک فجــر دهه تجدید میثاق با
آرمانهــای حضرت امام خمینــی (ره) و ادای احترام به
مقام شامخ شهدای سرافراز و همه ایثارگرانی است که در
پیروزی انقالب اســامی و حفظ دستاوردهای آن ،با نثار
جان خود ایفای نقش کردند.

تشریح برنامه های ویژه گرامیداشت
دهه مبارک فجر

مدیر کل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان با
تشــریح برنامه های ویژه گرامیداشــت دهه مبارک فجر
انقالب اسالمی کمیته کارگری وکارفرمایی از تالش برای
برگزاری هر چه شایسته برنامه های این دهه خبر داد.
دکتر احمــد توصیفیان با اشــاره به برگزاری جلســات
هماهنگی کمیته کارگری ســتاد دهه فجر استان همدان

جشن بزرگ
کارگری؛
روز دوشنبه
 18بهمنماه

مراسم
گرامیداشت
دهه فجر در
واحدهای
تولیدی،
شركتها و
کارخانجات
استان و
نیروگاه انجام
می شود

اظهار کرد :تاکنون تعداد سه جلسه كميته كارگري ستاد
دهه فجر اســتان با حضور اعضاي كميته برگزار شــده و
با همفکری و تبادل نظر اعضــا ،برنامه ریزی الزم در این
زمینه انجام شده است.
وی دعوت از مقامات و مســئوالن اســتاني و كشوري به
منظور حضور در مراسم های گراميداشت دهه مبارك فجر
را ازجمله اقدامات انجام شده دانست و گفت :از مديران و
كارگران شــركتها به همراه خانواده هاي آنان برای حضور
در مراسم های دهه مبارک فجر دعوت می شود.
مدیــر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان به
مكاتبه با شــركتها و واحدهــاي توليدي و صنعتي جهت
آذين بندي شركت  ،نصب پالكارد و  ...اشاره کرد و اظهار
کرد :از همــه ظرفیتهای موجود برای برگزاری مناســب
برنامه های دهه فجر استفاده شده است.
وی خاطرنشان کرد که جلسات هماهنگي برگزاري مراسم
دهه فجر با حضور مســئوالن دســتگاه های اجرایی زیر
مجموعــه وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی برگزار شــده
است .توصیفیان با بیان اینکه مراسم باشكوه جشن بزرگ
کارگــری در محــل مجموعه فرهنگی ورزشــی کارگران
همدان واقع در فلکه مدرس انجام می شود ،عنوان داشت:
در این مراســم تجلیل از نوآوران و استعدادهاي درخشان
عرصه كار و تولید و تالش با حضور بيش از  2هزار و 500
نفر از كارگــران و خانوادههاي آنان همراه با اجراي برنامه
هاي فرهنگي و هنري صورت می گیرد.
وی تقدیر شدگان در مراسم جشن بزرگ کارگری را شامل
کارگران نمونه (مبتکر و خالق) ،گروه کار نمونه ،واحدهای
نمونه ،کارگــران نمونه در بخش فرهنگی و قرآنی و مدال
آوران عرصه های ورزش کارگری دانست.
مدیر کل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان از
برنامه ریــزی برای برگزاری مراســم گرامیداشــت دهه
فجر در واحدهای تولیدی خبر داد و افزود :مراســم ويژه
گراميداشت دهه فجردر شــركتها و کارخانجات استان و
نیروگاه انجام می شود.
وی برگزاری مســابقه های ورزشــی را طی ایام دهه فجر
دستور کار دانست و ازجمله این برنامه ها را شامل صعود
كارگران کشور به قله الوند ،برگزاري مسابقات تنيس روي

ميز کارگری آقايان ،برگزاري مسابقات چند جانبه واليبال
بانوان كارگرواحدهاي توليدي -صنعتي و خدماتي استان
و برگزاري مسابقات فوتسال کارگری آقايان عنوان داشت.
توصیفیــان بر حضــور پرشــور جامعه کارگران اســتان
همدان در مراســم راهپیمایی  22بهمن ماه برای تجدید
میثاق بــا آرمان هــای بنیانگذار کبیر انقالب اســامی
تحــت رهبری راهیانه مقــام معظم رهبــری تأکید کرد
و گفــت :اعضاي تیم های ورزشــي كارگران اســتان در
راهپيمایي یوم ا 22 ...بهمن شــرکت مــی کنند .وی به
تشــریح مراســم ها و برنامــه های فرهنگــی پرداخت و
اظهار کرد :زنگ انقالب همزمان با ســالروز ورود حضرت
امام خميني (ره) به ميهمن اســامي راس ساعت 9/33
صبح در شــرکت همدســت روســتای گنج تپه نواخته
می شــود .مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
همدان ديدار اعضای كميته كارگري و نمايندگان تشکل
هاي كارگــري و كارفرمايي با حضــرت آیت ا ...محمدی
نماینده ولی فقیه و امام جمعه معزز وتجدید عهد و میثاق
با والیت فقیــه را از دیگر برنامه های دهه فجر دانســت

و گفت :مراســم پر فيض زیارت عاشــورا در شــرکتها و
کارخانجات اســتان در طول ایــام ا ...دهه مبارک فجر با
حضور کارگران برگزار می شــود .وی با بیان اینکه مراسم
زیــارت وغبارروبــی مزار مطهر شــهدا و تجدید میثاق با
آرمانهای متعالی این عزیزان برگزار میشود ،افزود :مراسم
حضور در منزل خانواده شهدای کارگر و تفقد و دلجویی از
آنان جزو برنامه های دهه فجر است.

نقش کارگران درپیروزی انقالب اسالمی
برجسته و ممتاز است

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان با بیان
اینکه نقش کارگران در پیروزی انقالب اســامی برجسته
و ممتاز اســت ،گفت :باید تمام مســئوالن در راســتای
سربلندی نظام قدم بردارند.
وی با بیان اینکه هر چه داریم از پیروزی انقالب اســامی
است ،گفت :مردم حامی و نگهدار این انقالب بوده و هستند
و وظیفه ما مسئولین در حفظ ارزشها بسیار سنگین است.
توصیفیان عنوان کرد :اســتقالل ،آزادی و عزت مسلمانان
مرهــون درایت رهبــر فرزانه انقــاب و آرمانهــای امام
خمینی(ره) است که در مقابل تمامی استکبار ایستادند.
وی گفت ۳۸ :ســال از پیــروزی انقالب اســامی ایران
میگذرد و هر روز شــاهد وحدت ،همدلی و تعامل بیشتر
میان مسئولین و مردم هســتیم و پیشرفت های حاصله
مدیون این وحــدت و همدلی اســت.وی در ادامه اظهار
داشــت :دهه فجر امسال کارگران و کارفرمایان با تاسی از
فرمایشــات مقام معظم رهبری و بهره گیری از اقدامات و
برنامهریزی های مناسب دولت تدبیر و امید ،توانمندیهای
خود را به خوبی نشان می دهند.
توصیفیان با بیان اینکه باید همه مســئولین در راســتای
ســربلندی نظام قدم بردارند ،گفت :انقالب اسالمی ایران
یک انقالب فرهنگی اســت و حکومت تنها بهانهای برای
خدمت به مردم است.
وی بــا بیان اینکه توجه به مســائل فرهنگــی از اهمیت
زیادی برخوردار است ،افزود :باید توجه بیشتری به مسائل
فرهنگی در اجرای مراسم دهه فجر داشت چرا که سیاست،
اقتصاد و همه مسائل ما ذیل مسائل فرهنگی است.
توصیفیان با قدردانی از تعامل رســانه های استان با اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان خاطرنشان کرد
که انعكاس مراســم و فعاليتهاي صــورت گرفته در طول
دهه فجر در جرايد و رســانه های محلی و سراسری انجام
می شود.
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جشن تولد یکسالگی اکباتان در آستانه ورود به دهه مبارکه فجر با حضور جمعی از مسئوالن ،هنرمندان ،ورزشکاران ،خبرنگاران
و عکاسان این رسانه در دفتر این مجموعه برگزار شد.
این مراسم با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ،هنرمندان مجموعه
طنز لیموترش ،سیاوش برفان مرد آهنین استان همدان ،سید جمال معصومی کاپیتان تیم فوتبال پاس همدان و هادی بلوری
نوین کاپیتان تیم شهرداری همدان ،مشاوره رسانه ای استاندار همدان ،خبرنگاران و عکاسان این رسانه انجام شد.

موفقیتهای ورزش استان مرهون تالش های رسانهها است

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با حضور در جشن تولد یک سالگی اکباتان با تبریک به عوامل ماهنامه اکباتان؛ جامع
و کامل بودن را از مزیتهای مهم این نشــریه دانست و گفت :انتشــار این ماهنامه استقبال دوستداران ورزشی را برانگیخت و
موفقیتهای ورزش استان مدیون تالشهای نشریات استان است.
رسول منعم با آرزوی موفقیت روزافزون برای این نشریه ،ارائه گزارشهای فصلی هیاتهای ورزشی را گامی مؤثر در بهبود امور
دانست.
وی با قدردانی از اینکه گزارش توفیقات ورزش و انعکاس افتخارآفرینی ورزشــکاران در اولویت چاپ اکباتان قرار گرفته است،
گفت :مجموعه ورزش وجوانان استان از انتقادهای سازنده رسانهها بدون نگاه تخریبی استقبال میکند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان کمبود نقدینگی را ازجمله مشکالت این دستگاه عنوان کرد و ازجمله مهمترین اقدامات
انجام شده در دوران مسئولیت خود را جامعنگری و پرهیز از نگاه انحصاری به مرکز استان ،تخصیص منابع بر اساس اولویتها،
ارتباط مناسب با هیئتهای ورزشی و سمنها و انضباط مالی و هزینهای دانست.

اکباتان؛ جای خالی نشریات تخصصی را پر کرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز با تبریک به مناسبت گذشت یک سال از انتشار نشریه اکباتان ،گفت :تقارن
این برنامه با آغاز دهه فجر را به فال نیک میگیریم و امیدواریم چراغهای این رسانه پرنورتر ازهرروز باشد.
سید ناصر محمودی با اشاره به عالقمندی خود به جوانان به ویژه فعاالن رسانهای استان به عنوان چشمان بیدار جامعه گفت:
جای نشریات تخصصی در حوزه فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در میان دیگر رسانههای استان بسیار خالی بود و امید است این
مجموعه بیش از پیش در راستای اطالع رسانی واقعی پیگیر مطالبات مردمی باشد .وی با اشاره به نقش ارزشمند رسانههای
استان به عنوان حلقه واسط بدنه اجتماع و دولت افزود :ماهنامه اکباتان باید به سمت گفتمان سازی درست حرکت کند تا ضمن
معرفی ظرفیتهای ارزشمند استان ،این ظرفیت بالقوه ،بالفعل شود و مطالبات زمین مانده آن به نتیجه برسد .وی در پایان ابراز
امیدواری کرد که ماهنامه اکباتان در قدمهای بعدی به هفته نامه و روزنامه تبدیل شود.

موفقیت اکباتان و برگزاری توردوفرانس در همدان آرزوی من است

هنرمند مجموعه طنز لیموترش که در این شماره نشریه گفتگوی تفضیلی اکباتان با این هنرمند را میخوانید با آرزوی موفقیت
برای مجموعه رسانهای اکباتان ،از نگاه ویژه خبرنگاران و عکاسان ماهنامه اکباتان به حوزه های هنر و ورزش قدردانی کرد.
وی با تبریک پیشاپیش فرارسیدن سال  96که با نام خروس از آن یاد میشود ابراز امیدواری کرد که سال  96سال بیداری مردم
و انتخاب افراد شایسته در انتخابات پیش رو باشد.
حسن رمضانی خطاب به مدیر مسئول ماهنامه اکباتان که به عنوان رئیس هیات دوچرخهسواری استان مشغول فعالیت است
گفت :امید میرود که به زودی شاهد برگزاری توردوفرانس در استان همدان باشیم.

لزوم فرهنگسازی برای مصرف نکردن دارو و مکملهای دارویی

سیاوش برفان مرد آهنین استان همدان که از مهمانان جشن یکسالگی اکباتان بود ،با تشکر از راهاندازی ماهنامه اکباتان و آرزوی
موفقیت در مسیر پیش رو ،توجه هر چه بیشتر ماهنامه اکباتان برای فرهنگسازی در خصوص مصرف نکردن دارو و مکملهای
دارویی توسط ورزشکاران را خواستار شد.

به عنوان ورزشکار از مطالب اکباتان لذت میبریم

سید جمال معصومی کاپیتان تیم فوتبال پاس همدان و هادی بلوری نوین کاپیتان تیم شهرداری همدان نیز با بیان اینکه با
حضور در مراسم جشن تولد یک سالگی اکباتان ،قدردانی خود را از این مجموعه رسانهای اعالم کردند ،به عنوان ورزشکاران
حرفهای مراتب رضایتمندی خود را از مطالعه ماهنامه اکباتان عنوان داشتند.

در بیتوجهی و عدم حمایت برخی مسئوالن؛

کودک یکسالهام! به مرز بالندگی رسید

ماهنامه اجتماعی ،ورزشی اکباتان یکساله شد

فرزندم از آب و گل درآمد و خیلی زودتر از آنچه انتظار میرفت به ثمر نشست و جایگاه خود را پیدا کرد.
آری ســال پیش همین روزها بود که نخســتین شماره از ماهنامه اکباتان را برای مطالعه مردم پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین روانه
گیشههای روزنامه فروشی کردیم و امروز به خود میبالیم که این طفل یکساله به شکلی رشد کرد که حتی در جمع کیفیترین رسانهها از
دیدگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خوش درخشید.
همان گونه که رشد و نمو یک نوزاد مرهون زحمات افراد مختلفی از جمله پدر ،مادر ،پرستار و غیره است ،رشد و تبلور اکباتان بیشک
مدیون دلسوزیها و تالشهای صادقانه ،همراهی ،همدلی و یکرنگی جمعی از همکاران و عزیزانی بود که از ابتدای راه هر کدام گوشهای از
کار را گرفته و این طفل تازه متولد شده را به موقعیت فعلی رساندند که جا دارد از همه ایشان سپاسگزاری کنم.
ادامه این راه قطعا ســخت و دشــوارتر از قبل خواهد بود ،چرا که ما در سال پیش رو باید گامی پیشتر و فراتر از سال گذشته برداشته و
کیفیتی باالتر را پیش روی مخاطبان عزیزمان قرار دهیم که در این راه راهنماییها ،انتقادها و پیشنهادهای شما میتواند راهگشای ما باشد.

علی ثقفی -صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه

برای تو

هدف از تحسین
در محیط کار ،افزایش دلگرمی
و کارایی است .تحسین افراد به
معنای تعارف کردن نیست.
هریک از اعضای خانواده اکباتان
چه به لحاظ رفتاری و چه به
لحاظ کاری ،حرفه ای و قابل
تحسین هستند.
جاللمحمدکریمی
مدیرهنـــری

«اکباتان» تولدت مبارک .یک سال پیش در موسم زمستان با جسارتی برگرفته از این فصل ،رو به آفتاب قدم نهادی .دلگرم به
تشویق بسیاری از مخاطبان و قدردان انتقادهای سازنده آنان .گاهی دلمان از سختی مسیر و افرادی که از زاویه دید ما به موضوع
نگاه نمیکردند ،گرفت اما تالش کردیم که با غلبه بر مشکالت این مسیر فرهنگی ،هم غرورمان حفظ شود و هم اکباتان حرف
دل خود و جامعه را بزند.
سالم بر تیم همیشه همراه «اکباتان» که بیتوقع و مهربانانه به همه نشان دادند که ممکن است افراد شما در حال مبارزه ببینند
اما تسلیم شدنتان را نخواهند دید .هر جا که باشم پذیرای گذشته ،پشتیبان امروز و مشوق فردای اکباتانی خواهم بود که پایههایش
محکم گذاشته شد و تجربهای متفاوت برای فعالیتم در دنیای رسانه و شاید پایانی خوب برای حضور در این عرصه بود.

معصومه علیزاده -سردبیر

الو؛ سالم آقای رحماندوست من خبرنگار ماهنامه اکباتان از استان همدان هستم .اولین شماره این نشریه قرار است تا چند روز
دیگر منتشر می شود .ما قصد داریم در هر شماره شنوای سخنان یکی از هنرمندان ارزشمند همدانی باشیم و شما اولین میهمان
ما هستید .مصطفی رحماندوست کمی گالیه کرد و از شیطنتهایی که او را از همدان دور کرد ،سخن گفت .حرفهای دلنشین
خالق «صد دانه یاقوت» اولین نوشتن من برای اکباتان بود .داستان از صدا دانه یاقوت شروع شد .به گریههای مادر مرحوم فؤاد
آزادیان قهرمانی که برای نجات جان عروس و داماد پا به دنیای مرگ گذاشت ،رسید .با حرفهای آرش معیریان کارگردان همدانی
ســینما و تلویزیون و ذوقش برای فیلمسازی در همدان ادامه پیدا کرد .یک سال گذشت و گفتگو با هنرمندانی همچون رسول
نجفیان ،پویا بیاتی ،میالد شیران ،لیلی رشیدی ،نادر فوقانی و امیرشهاب رضویان دست مایه قلم زدنهایم شد .یک ماه دویدنهایم
برای تهیه گزارش سریال «علی البدل» سیروس مقدم و گفتگو با این کارگردان هم اضافه میکنم؛ استرسی که داشتم نکند زودتر
از من کسی قلمی زده باشد و گفتگوی اکباتان با سیروس مقدم بکر نباشد .نقدهایی هم بود؛ تلخ و شیرین .دروغ سیزده جا نماند
البته عهد بر این بود که قلم نلغزد و دروغی به میان نیاید و نمیتوان شوخی اکباتان با استاندار را دروغ نام نهاد .شوخی با تیتر
«خداحافظی نیکبخت با همدان» که اتفاقا دلخوری آقای استاندار را هم به همراه داشت و حرفش این بود :این مطلب بدسلیقگی
بود .تمام تالش من به عنوان عضوی کوچک از خانواده اکباتان این بود که قلمم نلغزد و با تمام وجود قلم بر دست بگیرم .حاال
حرفهای من هم در اکباتان یک ساله شد و حرفهای چندماهه هم ممکن است با بدسلیقگی بر زبان جاری شود .امید است که
این کودک هم روزی بزرگ شود با کمترین نقص...

فرشته اکبری -خبرنگار
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سالها بود که در اســتان همدان نشریهای به وزینی و ساختاری حرفهای همانند ماهنامه اکباتان به چاپ نرسیده
بــود .این ماهنامه با رویکردی فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی بحق توانســته جای خــود را در بین مردم و مدیران
استان بازکند.
صفحات گوناگون این ماهنامه با هماهنگی تصویری زیبا و جذاب به پربار شــدن این ماهنامه وزین کمک میکند.
در یک ســال اخیر این ماهنامه سعی کرده است با مصاحبه با شخصیتهای برجسته ورزشی و فرهنگی عالوه بر بها
دادن به ورزش و فرهنگ بومی اســتان والبته کشور پای درد دل افرادی بنشیند که شاید کمتر کسی به دغدغهها
و درد دلهایشــان گوش داده اســت و بحق که توانسته ارتباط بســیارخوب و تنگاتنگی بین مخاطبان و این افراد
ایجاد کند .همچنین با اســتفاده از کادری مجرب و کار آزموده در تحریریه اکباتان ضعف نویسندگی و خبرنویسی
و گزارشنویســی که امروزه به یکی از معضالت جامعه رســانهای استان بدل شــده است ،کمتر دیده شده که این
خود عامل بالندگی این ماهنامه است.
به هرحال یکســال از انتشــار این ماهنامه گذشــت و امید اســت که بــا همکاری ،همدلــی و وفاق تمام
همــکاران ،این مجله روز به روز شــکوفاتر شــود و بــرای اعتالی فرهنگ و ورزش این اســتان کهن گام
بردارد.
عبدالرحمن رافتی -عکاس

رضا زنگنه  -عکاس

برای اکباتان یکی ازمعانی که در لغتنامهها سراغ داریم ،محل اجتماع است و حقیقتا نشریه اکباتان محل اجتماع دغدغهمندانی
است که روح ،گوشت ،پوست و استخوانشان برای توسعه دیار هگمتانه میتپد و با نگاهی فرهنگی در مسیری گام برداشتهاند
که رضای حضرت دوست را هدف متعالی خود درنظر گرفتهاند و بسی جای خرسندی است که این حقیر افتخار همکاری با
این نشریه وزین را که با همدلی و همکاری در مدت یکسال از فعالیت خود به فهرست برترینهای کشوری مطبوعات اضافه
شد را در رزومه کاری خود به همراه دارم.
برای همه عزیزانم در عرصه رســانه به خصوص همکاران نازنینم در نشــریه اکباتان آرزوی توفیق و موفقیت بیش از پیش را
دارم.

شکوفه رنجبر -خبرنگار

اکباتان ،تولد یک سالگی ات مبارک.
تا چشم روی هم گذاشتیم یک سال گذشت.
در میان حجم انبوه رسانهها در دنیای مجازی تو متولد شدی و نشان دادی که حرفهای بسیاری برای گفتن داری.
پا به پایت میآییم تا قد کشیدنت را شاهد باشیم.
و مــن آمدهام اينجا ،تا به نيابت از همه اهالي اکباتان بگويم :ســام اکباتان ،خدا قــوت .عمرت به بلندای نامت جاوید باد و
تولدت مبارك.

جواد همدانی -خبرنگار

ماهنامه اجتماعی ،ورزشی اکباتان یکساله شد

اکباتان؛ ماهنامهای که فقط یک ســال از عمر آن میگذرد با جمعی صمیمی و خبرنگارانی پرتالش و مسئولیتپذیر
در مدتی کوتاه جایگاه مناســبی در بین رســانههای مکتوب همدان به دست آورد و به عنوان نشریه برتر کیفی استان
برگزیده شد.
بیشــک دلیل برتری ماهنامه اکباتان نگاه مســتقل و خارج از بده و بســتانهای معمول به مســائل روز ورزشی و
فرهنگی اســتان است که در سالهای اخیر از رفتارهای سیاسی ،ســلیقهای و غیرکارشناسی به شدت آسیب دیده
اســت .امید اســت این ماهنامه در دومین سال فعالیت خود نیز بر اســاس همین دیدگاه حرکت کرده و توفیقات
بیشتری کسب کند.
محمد حسامی -خبرنگار

افتخار می کنم که در رســانه ای فعالیت دارم که با همدلی همه اعضا ،در مدت یکسال توانستیم با ماهنامه فرهنگی ،هنری،
ورزشــی «اکباتان» یکی از برترین های کشور باشیم .موفقیت های بیشــتر برای ماهنامه اکباتان را از درگاه خداوند متعال
خواستارم.
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ترس از زندگی
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ظاهرش نشــان میداد که سن و سال زیادی ندارد ،روی صندلی
نشسته و منتظر بود تا نوبت به او برسد .کنارش نشستم و پرسیدم:
«خانم میشه بپرسم چند سالتونه؟» گفت 13« :سالمه» .گفتم :چرا
میخوای ازدواج کنی؟ گفت :چرا؟ مگه چیه؟ خب همه باید ازدواج
کنن دیگه .گفتم :درســته ولی خب درس و مدرسه چی؟ گفت:
خانم همه هم سن و ســاالی من توی محله ازدواج میکنن .پدر
و مادرم میگن خوب نیســت همه ازدواج میکنن تو بمونی خونه.
میگن البد عیب و ایرادی داری .منم قبول کردم .پرسیدم :همسرت
چندسالشــه؟ گفت 21 :سالشه .گفتم :یعنی آمادگی برای ازدواج
دارین؟ گفت :خانم من نمیدونم .اصال چرا این سواالرو از من می
پرســین؟ گفتم :خبرنگارم .گفت :من مصاحبه نمیکنما .زنی که
کنارش نشسته بود با نگاهی همراه با اندکی خشم به چشم کسی
که آمده تا عروسش را منصرف کند ،به من خیره شده بود .با این
تفاسیر صحبت را خاتمه دادم.
حرفهایش در ذهنم مرور میشد .درک ازدواج در سن  13سالگی
در برابر حرفهای دخترانی که در سن ازدواج هستند و میگویند
آمادگی ندارند ،کمی سخت بود .اینکه چرا دختر  13ساله و پسر
 21ســاله برای ازدواج عجله دارند و بهراحتی بزرگترین تصمیم
زندگیشان را میگیرند اما برای دختران و پسران سن باالتر تصمیم
بسیار سختی است .همانطور که برخی متولدین مجرد دهه  50و
 60به قول خودشان نظاره گر ازدواج دهه هفتادیها هستند .البته
که نمیتوان تفاوت فرهنگها را در این میان نادیده گرفت و نقش
آداب و رسوم و سنن در خانوادهها و مهمتر از آن هیجانات جوانی
را فراموش کرد اما اینکه چرا در مقابل این تازه جوانان ،تصمیم به
ازدواج برای ســن باالترها سخت شده ،جای بحث دارد .به همین
دلیل پای حرفهای تعدادی از جوانان در مورد ازدواج نشستیم و
پاسخ هریک به پرســش «چرا ازدواج نمی کنی؟» را شنیدیم که
هریک پاسخی متفاوت داشتند.
مریم  27ساله به خبرنگار «اکباتان» میگوید :ازدواج خیلی سخته.
فکــر کن میخوای از پدر و مادرت که یک عمر با دلســوزی تکیه
گاهت بودن جدا شــی و با یک آدم غریبه زندگی جدید رو شروع
کنی .چطور میشه اعتماد کرد؟ انقدر خبر طالق این و اون رو آدم
میشنوه ترجیح میده اصال ازدواج نکنه .به نظرم در شرایط فعلی
که روابط مردم نســبت به قبل متفاوت شده و آزادی بیشتری در
ارتباطات هست ،خیلی سخت میشــه آدمی رو به عنوان شریک
زندگی انتخاب کنی.
فرانــک اما حرف دیگری دارد .او میگوید :من  25ســالمه و فکر
میکنم هنــوز وقت برای ازدواج دارم اما این موضوع رو که میگن
هرچی ســن آدم باالتر میره توقعات و سخت گیری ها هم بیشتر
میشــه رو قبول دارم .معیارهای من در چند سال گذشته خیلی
عوض شده .بدون تعارف بگم شاید  20سالگی فکر میکردم باید
یک همســر خوش تیپ و قیافه داشته باشــم و همین کافیه اما
بعدش دیدم چهره خوب کافی نیست و پول هم خیلی مهمه .حاال
اخالق هم به این معیارها اضافه شده ولی جای سخت ماجرا اینه که
خواستگارایی که میان هرکدوم یکی از اینارو کمرنگ تر دارن .این
تصمیم رو سخت میکنه .کلی به موقعیت طرف فکر میکنی بعد
به این نتیجه میرسی که اجازه بدی موقعیتهای بهتر سراغت بیان.
او صحبت هایش را با خنده ادامه می دهد :انقدر منتظر موقعیت
خوبی میمونی که موهات مثل دندونات سفید شه.
محمدرضا محمدی که  26سال دارد و هنوز در دوران دانشجویی به
سر میبرد ،بیپولی و مشکالت اقتصادی را دلیل بیمیلی به ازدواج
می داند« .معیارها خیلی فرق کرده نسبت به قبل .بزرگترها میگن
چرا انقدر سخت میگیرین .ازدواج کنین خدا روزی میرسونه .ولی
بعضی از همین بزرگترها چند ســال پیش مدرک دیپلم و خانه
طبقــه باالی پدر و مادر رو قبول میکردنــد اما امروز حقوق باال،
خونه ،ماشــین ،مدرک به دردبخور میخوان .حاال شرط بزرگترها
کنار ،توقع دخترها هم باالتر رفته و تو هم مجبوری پابهپای توقعات
اونا تالش کنی تا یکی در خونشو به روت باز کنه .من که بعد از نا
امیدیهایی که برای پیدا کردن کار با مدرک لیســانس ،درس رو

ته ا

کب
ری

چرا
ازدواج
نمیکنی؟

ادامه دادم تا بلکه با فوق لیسانس
بتونم کاری گیر بیارم ،نه پول کافی
دارم ،نه خونه مستقل ،نه ماشین
چه جوری برم خواســتگاری؟ بی
خیال».
دوســتش پویا که دو ســال از او
بزرگتر است حرفهای او را ادامه
می دهد :میدونین چیه .عشــق
و عاشــقی حرفه .راســت میگن
گشــنگی نکشــیدی که عاشقی
یادت بره .تو نمیتونی بری ســراغ
یه دختری که هزارتا امید و آرزو داره و بهش زندگی رویایی وعده
بدی وقتی دستت خالیه .میگن خدا روزی میرسونه .شکر میرسونه
ولی با دســت خالی چه جوری زندگی شــروع کنی .من یکی که
توقعم از زندگی خودم باالس و برام سخته که همسرم ازم چیزی
بخواد و من بخاطر نداری شــرمنده بشم .باید با دست پر زندگی
رو شروع کرد.
کمی آن طرف تر دختر و پســر جوانی نشسته بودند و یکی ناخن
هایش را می جوید و دیگری مســیر مورچه ها را دنبال می کرد.
کنارشــان رفتم و از آنها اجازه گرفتم که هم صحبتشــان شوم.
پرســیدم :ازدواج کردید؟ پســر جوان گفت :نه .نمیذارن .میگن
دســتت به دهنت نمیرسه .ما خوشــبختی دخترمونو میخوایم و
تو که نه ســربازی رفتی و نه کار داری با چه پشــتوانهای اومدی
خواســتگاری .گفتم :چطور با هم آشنا شدید؟ دختر جوان پاسخ
داد :توی دانشگاه همکالسی بودیم به هم عالقهمند شدیم .مدتی با
هم دوره آشنایی رو گذروندیم و بعد هم خواستگاری اما االن ...آقای
خواستگار حرف دختر را قطع میکند :اونوقت میگن چرا افسردگی
میگیرین .آخه االن من چیکار کنم؟ یه زمانی میگفتن چرا ازدواج
نمیکنی حاال که تصمیم ازدواج گرفتی کمکت نمیکنن .بزرگترها
چرا درک نمی کنند ما جوونارو؟ مگه خودشون نیستن که میگن
ما از صفر شــروع کردیم و پله پلــه باال اومدیم پس چرا به ما این
فرصت رو نمیدن؟
بخشــی از حرف های جوانان مشکالت اقتصادی بود و بخشی هم
ترس از اعتماد اما آقای ناصری هم که از ماشــین لوکسش پیاده
شده و پشــت دخل طالفروشی با گوشی موبایلش بازی میکند،
نظر دیگری دارد« .بدون تعارف میگم وقتی نوع روابط عوض شده
و راحت تر میشه با جنس مخالف حرف زد و در ارتباط بود ،دیگه
کمتر کسی تن به ازدواج میده .وقتی االن وضع مالیت خوبه و هر
وقت هم میرســی خونه شام و ناهارت آمادس و مادرت هم به زور
از خواب بیدارت نمیکنه که پاشو برو میوه بگیر ،نون بگیر؛ وقتی
با دوستات میتونی بری ســفر و خوش بگذرونی مجبور نیستی

تعهد قبول کنی .راستش برای من دل
کندن از خــوش گذرونی های دوران
مجردی ســخته و از اون ســخت تر
هم که فکر میکنم مســئولیت های
زندگی مشترکه .در کل سخته .ازدواج
سخته»...
اینها چنــد دلیل از دههــا دلیل و
بهانهای اســت که جوانــان امروزی
بــرای ازدواج میآورند و نتیجه آن
کاهش آمار ازدواج و افزایش تعداد
جوانان مجرد در جامعه اســت که
هر از چندگاهی در جلســات تکلیفــی دولتها به آن پرداخته
میشود و شــعارهایی مثل تسهیل شــرایط ازدواج و پرداخت
وام به جوانان ،فراهم کردن بستر اشتغال برای کاهش بیکاری،
تغییر سبک زندگی و مســائلی از این قبیل مطرح میشود اما
در پوســته جامعه اتفاق خاصی نمیافتــد .در مواردی هم کار
به تهدید به مجردها میکشــد اما پاسخگو نیست .درست مثل
تهدیدی که اســتاندار همدان چندی اســت مطرح میکند و
میگویــد که اگر کارمندان مجردی که ازلحاظ مالی مشــکلی
ندارند و شــرایط برای ازدواجشان فراهم است ،دست نجنبانند،
با مشکالتی در اشتغال روبهرو خواهند شد و وضعیت کارمندان
مجرد قراردادی به پیمانی تبدیل نخواهد شد و پیمانیها هم به
کارمند رسمی تغییر وضعیت نخواهند داد.
چندی پیش بود که صدای مرد شــماره یک همدان هم درآمد و
در جلسات مختلف مرتبط با جوانان ،تعجب و گالیه خود از دلیل
کارمندان برای تجــرد را ابراز کرد و در پس این گالیهها تیمی از
جهاد دانشگاهی همدان بسیج شد که دالیل عدم تمایل کارمندان
مجرد همدان به ازدواج را که تعدادشان به پنج هزار نفر میرسد،
بررسی کنند و نتایج را برای تصمیمگیریهای بعدی ارائه دهند.
بخشی از این بررسیهای حاصل از نظرسنجیها در جلسه شورای
فرهنگ عمومی همدان ارائه شد و در این گزارش آمده بود که 57
درصد مجردها خانم و  43درصد آقا هســتند که  30درصد از این
تعداد قول دادهاند تا دو سال آینده به خانه بخت بروند.
انتظارات آرمانگرایانه خانمها و آقایان کارمند یکی از دالیل مجرد
مانــدن آنها بود .خانم کارمند حقوق بگیر بدون شــک راضی به
ازدواج بــا مردی با حقوق برابر نمیشــود و دنبال آقایی با جایگاه
باالتر و حقوق بیشتر میگردد .آقای کارمند هم توقعاتی دارد که
با هیچیک از گزینههای معرفی شده مطابقت نداشته و در نتیجه
ازدواجی رقم نمیخورد.
بر اساس این بررسی نقش زوجین درگذشته مشخص بود اما حاال
تغییر در تحصیالت افراد باعث زیر سؤال رفتن جایگاه سنتی زن و

مرد در خانواده شده و به واسطه این تغییر نگرش ،تضادی در بین
زوجین ایجاد شــده به طوری که در مواردی افراد جایگاه یکدیگر
را نمیپذیرند و این موضوع تصمیم آنها برای ازدواج را ســخت
کرده است.
یکــی از دالیل هم الگــو قرار دادن پدر و مادر بــرای ازدواج بوده
و کســانی که الگوی خوبی در این زمینه نداشــتند ،برای فرار از
تجربهای تلخ ،از ازدواج سر باز زدهاند.
عدهای از کارمندان هم که جوانان درمانده جویای کار را نمیبینند،
توقعات باالیی دارند و اعتقادشان بر این است که حقوقشان کفاف
زندگی مشترک را نمیدهد و تنها میتواند شکم خودشان را سیر
کند.
ترس از زندگی مشترک به دلیل شنیدن خبر ازدواجهای ناموفق و
افزایش آمار طالق هم باعث شده که کارمندان مجرد سر خود را با
کارهای روزانه مشغول کنند و فکر ازدواج به سرشان خطور نکند.
جالب اینجاست که در بررســیهای انجامشده ،سنت و توجه به
آدابورسوم جایگاهی در دالیل بیمیلی کارمندان به ازدواج ندارد
و کارمنــدی به دلیل مجرد بودن خواهر و بزرگترش از ازدواج در
آن شرایط منصرف نمیشود.
رضایــت و لذت از دوران مجردی و ارتباط آزادانه با جنس مخالف
هم از دیگر دالیلی بود که در نظرسنجیها به آن اشارهشده و بهانه
کارمندان مجرد برای فرار از تأهل و تعهد است.
حاال قرار بر این شده که دالیل با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار
بگیرد و راهکارهایی هم برای رفع مشــکل اندیشیده شود تا بلکه
ریشســفیدان فکری به حال کارمندان مجرد کرده و اندکاندک
از شــمار این افراد کمتر شود تا ســپس نوبت به جوانان بیکار و
دانشجویان عاشق برسد.
آقایــان مدیر همواره راهکارهای کلــی و جامع مطرح میکنند و
همیشه تأکید دارند که باید شرایط برای ازدواج جوانان فراهم شود
اما باید همین مدیران شــرایط سخت پرداخت وام و اشتغالزایی
برای قشــر جوان را تســهیل کنند و از طرفی دیگر باید با تالش
کارشناسان امر برنامهای با جزئیات مشخص و کامل و راهکارهایی
راهگشا برای باز کردن بخت جوانان دستوپا کنند.
در این سالها نهتنها در حوزه اقتصادی به جز برای کارمندان ،گره
چندانی از گرههای جوانان برای شــروع زندگی مشترک باز نشده
و هنــوز تعداد زیادی از بیپولــی مینالند بلکه فرهنگ هم کمی
لنگ میزند و از رسانه ملی گرفته تا کتابهای درسی دانشگاهی،
تالش چندانی برای ترغیب جوانان به ازدواج و تغییر دیدگاهها در
این مورد نمیکند و فیلمهای ضد فرهنگ شــبکههای ماهوارهای
بهراحتی جای خود را بازکرده و فکر زندگی مشترک را از سر جوان
ایرانی میپراند.
در کتب درســی دانشــگاه و با توجه به تمایل دهه هفتادیها به
ازدواج در کتب درســی پیشدانشــگاهی تعریف واضح ،کامل و
جامعی از شرایط ازدواج ،تعهد ،رسم عاشقی ،اخالق و نحوه برخورد
و رفتار طرفین ،روش زندگی بعد از ازدواج ،سطح توقعات و مواردی
از این قبیل نیامده و یا اگر هست نمیتواند جوان امروز را قانع کرده
و ذهنــش را برای ازدواج آمــاده کند .منابعی که در این خصوص
وجود دارد یا کافی و قانعکننده نیست و یا به دست جوان نمیرسد
و شــاید هم رسیده و نتوانسته آنچنانکه باید بین قشر جوان جا
باز کند.
بررســی در خصوص دالیــل بیمیلی جوانان بــه ازدواج و موانع
موجــود زمان زیادی نمیخواهــد و میتوان دالیــل را در زمان
کمی دســتهبندی کرد اما پرداختن به جزئیات آن و پیدا کردن
راهکارهایی متناسب با جزئیات و سازگار با اقشار مختلف اجتماعی
چه کارمند و قشر متمول و چه کارگر و قشر پایین و متوسط جامعه
نیــاز به دقت و زمان و البته پیگیری مســتمر دارد و نمیتوان با
کلینگری و بیان برخی مباحث و دالیلی که حس همدردی جوانان
با دیدن آن گل میکند ،بحث را خاتمه داد و انتظار داشت که دلیل
سنجیها ثمربخش باشد و آمار ازدواج تکان بخورد.
راستی شما چرا ازدواج نمیکنید؟

راهاندازی اولین سایت همسانگزینی
به جای همسریابی در همدان

ربانیمهرعنوانکرد:پلیسفتاباسایتهایهمسریابی
بدون مجوز برخورد میکند و هماکنون تعدادی سایت
همسریابی در همدان در فضای مجازی فعالیت دارند
که فعالیت آنها غیرقانونی بوده و البته مراجع قانونی
در این زمینه برخورد قانونی داشته است.
وی گفت :بحث ازدواج بسیار امر مهم و حیاتی است و
خانواده در اسالم جایگاه مهمی دارد و باید سعی شود
این امر مهم در مسیر دوستی قرار گیرد تا بتوانیم در
جهت ترویج فرهنگی ازدواج آسان و آگاهانه و پایدار
موفق عمل کنیم و در نتیجه شاهد افزایش آمار ازدواج
و کاهش طالق در جامعه باشیم.
ربانیمهر در پایان خاطرنشان کرد :این طرح تاکنون
در تهــران و اصفهان اجراشــده و همــدان بهعنوان
سومین استان قرار است این طرح را بهزودی و با یک
برنامهریزی درست انجام دهد.

معاون فرهنگی و جوانــان ادارهکل ورزش و جوانان
اســتان همدان از راهاندازی سایت همسانگزینی به
جای سایت همسریابی برای نخستینبار در همدان
خبر داد.
اسداهلل ربانیمهر در گفتگو با اکباتان ،اظهار کرد :در
جهت ترویج فرهنگ ازدواج آســان و حل بخشی از
مشــکالت حوزه ازدواج ،طرح همسانگزینی برای
نخستینبار در همدان با همکاری ادارهکل تبلیغات
اســامی و ســایت فرهنگی تبیان در همدان اجرا
میشود.

ج

وی افــزود :ایــن طرح بهصورت قانونــی و با حضور
کارشناســان و افراد مجرب و مشاوران معتمد اجرا
میشود بهطوریکه بهزودی سایت این طرح راهاندازی
میشــود و مجردان میتوانند در این سایت ثبتنام
کنند و تمام اطالعات افراد بهصورت محرمانه است.
وی تصریح کرد :در حال حاضر سایتهایی در فضای
مجازی تحت عنوان همســریابی فعالیت میکنند
که هیچکدام از آنها مجوز ندارد و بیشــتر با اهداف
اقتصادی و سودجویی فعالیت میکنند و صالحیت
این کار مهم را ندارند.

معاون فرهنگی و جوانــان اداره کل ورزش و جوانان
اســتان همدان گفت :از پایاننامه و طرحهای حوزه
فضای مجازی جوانان بهصورت ویژه حمایت مالی و
معنویمیکنیم.
اســداله ربانی مهر گفت :در حال  29میلیون جوان
عضو فضای مجازی هســتند و بر اســاس اطالعات
پلیــس فتا حدود  170هزار کانال فارســی فعال در
نرمافزار تلگرام داریم که آمار بسیار باالیی است.
وی گفــت :فضای مجازی دســتاورد زندگی مدرن
است و هرچند که جهت سهولت کار در عرصههای
مختلف مفید است اما نمیتوان از آسیبهای شدید
این فضا بهراحتی گذشت که شاید یک نمونه شایع آن
وجود اخبار غیرواقعی و از همه مهمتر رواج کانالهای
غیراخالقی است.
معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان
اســتان همدان گفت :متأسفانه اکثر افرادی که از
این نرمافزار استفاده میکنند آگاهی کافی ندارند
و بایــد برای ورود به عرصه فضای مجازی ،ســواد

واد ه

در سالهای اخیر ورزش همدان هر از چند
گاهی در رشته های مختلف ،تیمی را روانه سطح اول
ورزش کشور کرده است ،تیمهایی که تنها به حضور
یک فصل در سطح برتر ورزش کشور بسنده کرده و با
کوله باری از بدهی نتوانستند در ادامه مسابقات حضور
داشته باشند.
در  10سال گذشته همدان تیمهایی در رشته های
فوتبال ،فوتســال ،والیبال ،بسکتبال ،کشتی ،تنیس
روی میز و بسیاری از رشته های دیگر روانه مسابقات
لیگ برتر کرده اســت ،اما آنها به صورت مقطعی و
یک فصل در مسابقه ها حاضر شدند و با بدهی های
سنگین نام ورزش استان را خدشه دار کردهاند.
چاره کار کجاســت؟ چرا همدان نمیتواند همچون
اســتانهای دیگر در یک رشته به صورت متمادی در
سطح اول ورزش کشور حضور داشته باشد؟ آیا تنها
مشکل مالی دلیل این وضعیت است؟
اینها ســئواالتی است که در ذهن هر ورزش دوستی
نقش می بندد .مشکالت مالی و نبود اسپانسر ،پاسخ
محکم و صریح مســئوالن به این سواالت است .در
حالی که اگر کمی کارشناســانه به این موضوع نگاه
شود ،شاید مشکل مالی بخشی از دلیل عدم حضور
متمادی ورزش استان در سطح برتر کشور باشد .هر
چند ســرمایه گذاری و تخصیص اعتبار برای رشته
های محبوب ،خرج بیهوده محســوب نمی شــود و
حتی مسئوالن اســتان میتوانند از بودجه فرهنگی،
برای ورزش سرمایه گذاری کنند ،چرا که تیمداری
در ســطح برتر کشــور عالوه بر ایجاد شور و نشاط
در استان ،باعث بهبود وضعیت بسیاری از معضالت
اجتماعیمیشود.
اگر یادمان باشد تیم بسکتبال پگاه همدان زمانی که
در لیگ برتر حضور داشــت شور و نشاط خاصی در
اقشــار جامعه به وجود آمده بود .پس از آن والیبال
شهرداری ،فوتبال پاس ،کشــتی صنایع و معادن و
بسیاری دیگر .اما نگاه مادی باعث شد که دیگر نامی از
این تیمها در لیگ برتر نباشد .هر چند پس از گذشت
چندین ســال هنوز هم بازیکنان از این تیمها طلب

مدانی

به بهانه بی پولی؛

این بار والیبال
قربانی سوء مدیریت
دارند.
اما باز هم داستان تکراری بی پولی ،این بار یقه والیبال
را گرفت.
تیم والیبال اتحاد جوان ،که با جوانانی باانگیزه توانسته
به مرحله حذفی برای صعود بــه لیگ برتر راه پیدا
کند ،حاال زمزمه هایی بر انحاللش به گوش میرسد.
سرنوشتی که برای تیمهای والیبال شهرداری ،فوتسال
علیصدر ،تنیس روی میز تله کابین گنجنامه ،فوتبال
الوند و بسیاری دیگر از تیمها رخ داد ،این بار در انتظار
رشــته دوستداشتنی والیبال است .تیمی که ابتدای
فصل با نام فوالد ویان در مســابقات حاضر شد .در
طول مســابقات هیچ حمایتی از سوی فوالد ویان از
این تیم به عمل نیامد تا در ادامه رقابتها با همان نام
اتحاد جوان به مصاف حریفان برود.

اميد اسمی بازیکن همدانی اتحاد جوان با کوله باری از
تجربه در این تیم بازی میکند.
وی  29سال ســن دارد و در ليگ های معتبر بازی
كرده اســت 5 .سال در تيم شهرداري همدان بوده و
 2ســال هم در تیم پيشگامان يزد بازی كرده است.
سنگآهن بافق ،پتروشــيمی ماهشهر ،باريچ اسانس
كاشان و مناطق نفتخيز جنوب از ديگر تيمهاي اسمی
بوده است.
اسمی در خصوص رقابتهای امسال لیگ دسته اول و
حضور نماینده همدان در این مسابقات میگوید :امسال
فدراسيون روی همدان خيلي تمرکز كرده و اگر اين
تيم هم مثل تیم شهرداری منحل شود ،ديگر اجازه
نخواهد داد تا همدان در ليگ تيمداری كند.
وی افــزود :برخی افراد قبل از آغاز ليگ در خصوص

راهاندازی سمن سرای جوانان همدان
در دهه فجر

معاون فرهنگی و جوانــان اداره کل ورزش و جوانان
استان همدان گفت :در دهه فجر امسال اولین سمن
سرای جوانان همدان باهدف متمرکز نمودن فعالیت
سمنها و تسهیل در انجام امور و برنامه سمنها افتتاح
خواهد شد.
اسداله ربانی مهر گفت :سمنها ظرفیت خوبی برای
انجام کار فرهنگی هستند و حمایت از جوانان فعال
در حوزه سازمانهای مردمنهاد میتواند تجربه خوبی
برای آینده آنها باشــد و بهنوعی باتجربه بیشتر در
جامعه و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی حضور فعال
داشته باشند.
وی گفت :یکی از سیاستهای وزارت ورزش و جوانان
در سال جاری راهاندازی ســمن سرا و خانه جوانان
است که در اســتان همدان سمن سرا در دهه فجر
افتتاح و خانه جوانان بهصورت جدی در دست اقدام

وضعيت مالی تيم از من پرسيدند و من هم با توجه به
بودجه ای كه در نظر گرفته شده بود ،پاسخ دادم .اما
متأسفانه به تعهدات عمل نشده است .قراردادهايمان
را كاهش داديم اما حاال بحث اين است كه همدانیها
پول نگيرند.
اســمی تاکید کرد :تيم ما برای قهرمانی بسته نشده
و تا اينجا هم با همت بازيكنان و تجربه سرمربی تيم
شاهكار كرديم.
وی افــزود :تيمهاي ديگر هزينه كردنــد اما ما چه
كرديم؟ اردبيل در دور رفت تنها  2برد داشت اما در
نيمفصل  3بازيكن جذب كرد كه  2نفر از آنها سوپر
ليگی هســتند .كاشان هم  7برد داشته كه به سبب
اســتفاده صد درصدی از بازيكنان سوپر ليگی بوده
است .کاپیتان تیم والیبال اتحاد جوان افزود :روز بازی
با مهاباد  15نفر در خوابگاه بوديم اما  8پرس غذا براي
ما ميآورند .ساعت  4مسابقه داريم و ساعت  3/5بدون
گرم كردن به زمین میرویم همين كه مصدوم نشديم،
بايد خدا را شاكر بود.
وی ادامه داد :حرف من این است که اين مبالغ براي
اينكه تيمی به محبوبی ما از هم نپاشــد براي استان
آنقدري نيست كه آقايان نتوانند تأمين كنند .در حال
حاضر هزينه اسكان ،تغذيه و  ...توسط خيرين ورزش
تأمين شده و فقط پرداخت رقم قرارداد بازيكنان مانده
است .آيا حضور اين همه تماشاچي ارزش اين را ندارد
كه استان هزينه متقبل شود؟
وی با مقایســه فوتبال و والیبال گفــت :بازي پاس
و شــهرداري همدان كــه يك داربی بود بــه اندازه
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تهیه  170جهیزیه و  100فقره وام از
سوی مجمع خیرین ازدواج

رئیس مجمع خیرین ازدواج شهرستان همدان گفت:
مجمع خیرین ازدواج در همه شهرستانهای استان
از سال  94تشکیلشده و در دو شهرستان همدان و
نهاوند عملکرد بسیار خوبی داشته و در کمتر از یک
ســال این مجمع حدود  170جهیزیه برای زوجهای
جــوان تهیه کرده و  100زوج همــدان را جهت وام
قرضالحسنه به بانکها معرفی نموده است.
اســداله ربانی مهر گفت :مجمع خیرین ازدواج یک
اقدام ماندگار فرهنگی در جهت خدمت به جوانان بوده
و بر اساس اساسنامه مجمع در دو حوزه اقتصادی و
فرهنگیفعالیتمیکند.
رئیس مجمع خیرین ازدواج شهرستان همدان گفت:
برگزاری سه مراسم جشن ازدواج ،چهار مراسم جشن
گلریزان ،کارگاه آموزشی زوجهای جوان ،تهیه 170
جهیزیــه و  100وام ،تهیه بانــک اطالعاتی خیرین
و برگــزاری انتخابات مجمع عمومــی از مهمترین
محورهای عملکرد مجمع در یک ســال اخیر بوده
است.
ربانی مهر گفت :برای شــش ماه آینده مجمع حدود
 30برنامه متنوع در نظر داریم که با همکاری خیرین
و مردم برنامهها اجرایی خواهد شد.

تماشاگران واليبال ،عالقمند به ورزشگاه نكشاند و من
قول ميدهم بازي ما اگر در سالن ابن سينا هم برگزار
شود ،سالن مملو از جمعيت ميشود .حيف است كه
اين تيم منحل شود.
امید اسمی در پایان گفت :اميدوارم مسئوالن خارج
از نوبت به اين تيم رسيدگی كنند تا بار ديگر شاهد
انحالل يكي از تيمهای محبوب همدان نباشيم.
اما در مسابقات این فصل دسته یک والیبال تیم اتحاد
جوان دســت به کار بزرگی زد و با تمام مشــکالت
توانست مرحله حذفی مسابقات صعود کند.
شاگردان خبارگه توانستند در این رقابتها با  9برد و
 25امتیاز در رده سوم جدول قرار بگیرند و به مرحله
حذفــی صعود کنند .بلندقامتان اســتان در مرحله
حذفی باید به مصاف نماینده اصفهان بروند .هر چند
در چنین شرایط حساسی اخبار خوشایندی از تیم
اتحاد جوان همدان به گوش نمیرســد و بی توجهی
مسئوالن اســتان نسبت به نماینده همدان در لیگ
دســته اول والیبال باشــگاههای کشور سبب برهم
خوردن تمرکز بازیکنان و دلســردی آنها شده است،
چنان که برخی از بازیکنان تیم اتحاد جوان در چند
روز گذشته در تمرینهای حاضر نشدند.
این فصل هم تمام میشود و آنچه مسلم است اینکه
تیم والیبال اتحاد جوان یا به لیگ برتر صعود میکند
و یا به سرنوشــت تلخ دیگر تیمهای همدانی دچار
میشــود ،اما باید به فکر بود و با یــک برنامه ریزی
بلندمــدت راهی برای تیمداری و حضور متمادی در
سطح اول ورزش کشور پیدا کرد.

ازدواج

وجود  170هزار کانال فعال فارسی
در تلگرام

رسانهای را گسترش دهیم و اگر در این زمینه کاری
انجام نشــود آسیبهای زیادی در جامعه به وجود
خواهد آمد.ربانی مهر گفت :به همه دانشگاهها اعالم
کردیم که از طرحهای پژوهشی و پایاننامههایی که با
موضوع فضای مجازی جوانان در استان همدان انجام
شــود کمک مالی خواهیم کرد و از طرفی طرحهای
تشکلهای فرهنگی و سازمانهای مردمنهاد فعال در
این حوزه نیز مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
گفت :بر اســاس اخبار غیررسمی در حال تعداد 24
میلیون ایرانی در تلگــرام 14 ،میلیون در واتس آپ
و  12تا  14میلیون در اینســتاگرام عضو هستند که
اکثریت آنها جوانان هستند.
ربانی مهر در پایان گفت :بســیاری از مشــکالت و
جرائمی که امروز در جامعه روی میدهد به علت عدم
آگاهــی افراد و حضور بیشازاندازه در فضای مجازی
است که عالوه بر مسائل اخالقی و اجتماعی حتی در
سالمت افراد نیز تأثیرات منفی زیادی گذاشته است.

است .معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان
گفت :مدیرکل ورزش و جوانان استان همکاری خوبی
با حوزه جوانان و ســمنها دارد و در راهاندازی سمن
سرا همکاری بسیار خوبی داشته است.
ربانی مهر اضافــه کرد :همدان یکــی از فعالترین
استانهای کشور در حوزه سازمانهای مردمنهاد است
و هماکنون بیش از  80سمن فعال در حوزه جوانان
فعالیت دارند.
معاون فرهنگی و جوانــان اداره کل ورزش و جوانان
استان همدان گفت :برنامههای فرهنگی خوبی در دهه
فجر با همکاری ســمنها اجرا خواهد شد که بعد از
نهایی شدن اعالم خواهد شد.
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همدان و قابلیتهای توسعه اسکی

ارتفاعات الوند در همدان باعث شــده شــرایط
اســکی در پایتخت تاریخ و تمــدن ایران فراهم
باشــد .کمی آنطرفتــر از کتیبههای داریوش و
خشایار شاه در گنجنامه ،دو پیست اسکی ساخته
شــده است .تاریک دره و ارســباران ،پیستهای
اسکی همدان هستند .پیستهایی که زمستانها
لذت اســکی را برای ورزشــکاران مهیا میکنند.
پیســت تاریک دره که چند سالیست بینالمللی
شــده ،بافاصله پنج کیلومتری از همدان یکی از
نزدیکترین پیســتها به ســطح شهر محسوب
میشود .در  10سال اخیر پیست تاریک دره روند
رو به رشــدی را نسبت به ســالهای قبل داشته
است .رئیس کنونی فدراسیون اسکی ،درزمانی که
مدیرکل ورزش و جوانان استان بود تالش فراوانی
برای رونق گرفتن پیســت تاریک دره انجام داد.
در آن مدت پیســت زمســتانی ،پیشرفت خوبی
داشت .بهطوریکه چندین مسابقه مهم کشوری
به میزبانی پیست تاریک دره برگزار شد.

جواد همدانی

12

هــرگاه نامی از ورزش در فصل زمســتان میآید
ناخودآگاه ذهنها به سمت اسکی میرود .ورزشی
مفرح ،لذتبخــش و درعینحال نیازمند امکانات
تخصصی ،در فصل زمستان طرفداران خاص خود
را دارد .البته ورزشهای زمســتانی تنوع بســیار
زیادی دارند .در کشــورهای حوزه اسکاندیناوی،
ورزشهــای زمســتانی ،ورزش اول آنهاســت.
شرایط کوهســتانی همدان نیز باعث شده تا این
استان پتانســیل فعالیت در ورزشهای زمستانی
را داشــته باشــد .در همدان پیســتهای اسکی
تاریک دره و ارســباران در فصل زمستان میزبان
اسکیبازان سراســر کشور هستند .اسکی ازجمله
ورزشهایی است که فواید زیادی برای بدن دارد.
احساس جوانی ،شادابی ،تقویت قلب و عضالت و
همچنین تأثیر در روحیه افراد از مزایای اســکی
به شــمار میرود .شــاید فکر کنید اسکی ورزش
بچه پولدارهاســت ،اما اینطور نیست .امروزه در
تمامی پیستهای اسکی ،امکانات اسکی بهصورت
کرایهای در اختیار ورزشــکاران قــرار میگیرد.
باکمــی برنامهریــزی و اراده میتــوان در فصل
زمستان از اسکی لذت برد.

اکباتان بررسی می کند؛

تاریک دره تشنه بارش برف

های
ت
قابلی
توسعه
و
همدان
اسکی
پیســت چمن مجموعه تاریک دره شد .در شرایط
بحرانی کمبود آب ،با انحراف آب باغهای گنجنامه
تالش شــد تا پیســت چمن جان بگیرد و میزبان
مسابقات جهانی شود .هرچند این تالشها بیثمر
بود و پیســت چمن تاریک دره هیچگاه نتوانســت
استانداردهای الزم برای میزبانی از مسابقات جهانی
را کسب کند.

گرفته اســت .البته شنیده شده
کــه اختالفــات برطرف شــده و
نبود برف تنها مشــکل پیست محسوب
میشود!

تعطیلی آموزشهای رایگان

در چند سال گذشــته هیئت اسکی همدان برای
ترویج فرهنگ اسکی در سطح استان ،دانش آموزان
کمتر از  15سال را بهصورت رایگان آموزش میداد
و امکانات اســکی بهصورت رایگان در اختیار آنها
قرار میگرفت؛ اما امســال برخالف

اقتصادی به اســکی شاید کمی زود باشد و موجب
ایجاد خأل در پرورش مستعدین این رشته شود.

«تاریک دره» نامی ماندگار برای پیست
اسکی همدان

قله تاریک دره یکی از قلههای معروف
ا لو نــد

مرگ قهرمانان ابدی ورزش استان
در پیست تاریک دره

البتــه خاطره تلخ ریزش بهمن ســال  90هیچگاه
از ذهن اســکیبازان همدان پاک نخواهد شد .مگر
میشــود  14بهمن و از دست دادن چهار ورزشکار
بااخالق اســتان را فراموش کرد .پنج ســال از آن
خاطره تلخ در پیست تاریک دره میگذرد .در آن روز
با ریزش بهمن در پیســت تاریک دره فواد آزادیان،
اکبر ســماوات ،فرهاد میرزاجانی و سمیه قهرمانی،
قهرمانان ابدی ورزش استان شدند.

پیست چمن که بیرونق ماند

در آن زمــان تالشهایی هم بــرای رونق گرفتن

تراشــیدند که وقتی اســم «تاریــک دره» میآید،
اسکیبازان دیگر استانها میترسند و هراس دارند تا
به پیست بینالمللی تاریک دره بیایند .بااینوجود در
تمامی نقشهها و در فدراسیون جهانی اسکی ،پیست
همدان به نام «تاریک دره» ثبت شــده است .البته
دو تابلو با نام پیست اسکی بهشت پنهان در مسیر
گنجنامه نصب شده است که تاکنون اداره کل ورزش
و جوانان اقدامی برای برداشــتن این دو تابلو انجام
نداده است.

خبری از
افتخاری نیست

با توجه به عالقه افتخاری رئیس فدراسیون اسکی
به پیســت تاریک دره همــدان انتظار میرفت تا
وی با ســفری به همدان مشکالت پیست اسکی
را برطرف کند .پیســتی که گویا قســمتی از آن
و تجهیزاتش بر ســر اختالف هیئت اسکی استان
و مدیریت ســابق مجموعه ،مــورد تخریب قرار

ســا ل ها ی
گذشــته خبری از آموزشهــای رایگان برای
دانش آموزان نیســت .البته تخفیفاتی برای دانش
آموزان در نظر گرفته شــده اســت .شاید کاهش
بارش برف یا دیدگاه اقتصادی هیئت به اسکی باعث
شده که آموزش و اســتفاده رایگان برداشته شود.
آموزشهای رایگان به دانــش آموزان موجب روی
آوردن خانوادهها به سمت اسکی شده بود .دیدگاه

است .به دلیل
طلوع دیرهنگام و غروب زود هنگام خورشید ا ز
دیرباز نام این منطقه را «تاریک دره» گذاشــتهاند.
همین امر موجب میشــود تا برفهای این دره در
سایه بیشتری قرار داشته باشند و دیرتر آب شوند؛
اما گویا این نام به مذاق برخی خوش نیامده است.
پارســال برخی تالش کردند تا نام «تاریک دره» را
به بهشــت پنهان تغییر دهند .برای خود هم دلیل

شرایط امسال پیســت با سالهای گذشته متفاوت
اســت .امسال زمستان عجلهای برای آمدن نداشت.
کمبود برف در پیســت باعث ایجاد خطراتی برای
اسکیبازان شده است.
رئیس هیئت اسکی اســتان همدان میگوید عدم
بارش مناسب برف در زمستان امسال ،باعث شد که
پیست دیرتر بازگشایی شود تا اسکیبازان بتوانند از
آن استفاده کنند.
کاظم عرب گفت :بارشهای امسال بسیار کم بود
و همین باعث شد که برای راهاندازی پیست تاریک
دره ،از ارتفاعات اطراف با ماشینآالت مکانیکی ،برف
بیاوریم.
وی ادامه داد :بااینوجود حجم برف اطراف زیاد نبود
و فقط توانستیم قسمتی از پیست را با برف بپوشانیم.
عرب ابراز امیدواری کرد که ادامه زمســتان با بارش
برف پیســت اســکی تاریک دره همانند سالهای
گذشــته آماده پذیرایی از اســکیبازان و همچنین
میزبانی مسابقات باشد.
هرچند بارش بــرف دیگــر دردی را دوا نمیکند،
حداقل برای پیست اســکی دردی را دوا نمیکند.
چراکه به گفته کارشناســان برفی برای پیستهای
اســکی مناسب است که قبل از روند گرم شدن هوا
روی پیست بنشیند .برفهای قبل زمستان و اوایل
دیماه بهترین نوع برف برای پیست اسکی به شمار
میرود .البته هواشناسی پیشبینی کرده در بهمنماه
بارشهای خوبی در همدان داشته باشیم .بارشهای
حجیم که شاید برف مورد نیاز پیست را فراهم کند.

برف مصنوعی گرهگشای
مشکل پیست اسکی

در سراســر دنیا در برخی از پیستهای کم برف از
دستگاه برف ساز اســتفاده میشود .دستگاهی که
در چند پیست مطرح کشــور نیز استفاده میشود
و با ایجاد برف مصنوعی ،برف مورد نیاز پیســتها
را تأمین میکند؛ اما پیســت بینالمللی تاریک دره
همدان فاقد دســتگاه برف ســاز مصنوعی اســت.
شــاید خیلیها بگویند همدان که جزء استانهای
کوهستانی است و نیازی به دستگاه برف ساز ندارد؛
اما وجود این دستگاه میتواند بخشی از نگرانیهای
عــدم بارش برف را برطرف کند .عدم بارش برف در
برخی از ســالهای اخیر اسکیبازان را کمی ناامید
کرده اســت .امیدی که شاید با خرید دستگاه برف
ساز و پاشــیدن برف مصنوعی در سطح پیست به
اسکیبازان برگردد.

جزیره خاموش آتش در میدان مرکزی همدان

ایمنی َپـــر

خودروهای آتشنشانی باید باالی پنج سال نباشد .برای عملیاتهای
بزرگ امکانات بســیار کم است و این کمبود بارها در سخنرانیها،
جلسات و در رسانهها تکرار شده است .ساختمانهای مرتفع همدان
درحالتوسعه است و این موضوع نیاز به تجهیزات امدادی ویژه دارد.
همــدان حداقل نیاز به چهار نردبــان هیدرولیکی  54متری و 32
متری دارد که از نیازهای اولیه به شمار میرود .آتشنشانی همدان
به خودروی ویژه اطفای حریق مراتع نیاز دارد ،چون مراتع ناهموار
هســتند و خودروهای دیگر امکان ورود را ندارند .دو دستگاه تانکر
 32هزار لیتری و یک دستگاه تانکر  18هزار لیتری برای پشتیبانی
از دیگر نیازهاســت چون گاهی پیشآمده که تانکر در محل وجود
داشته اما آب کم بوده و عملیات نیاز به تانکر پشتیبان برای تأمین آب
داشته است .خودروی پشتیبانی از همه نیازها واجبتر است و باید در
صحنه حادثه حاضر باشد .خودروی پیشروی سبک آتشنشانی ،یک
خودروی سنگین امداد و نجات و یک دستگاه جرثقیل  30تنی هم
ازجمله دیگر نیازهای آتشنشانی همدان به شمار میرود.
ســازمان آتشنشــانی همدان در مردادماه امســال ،در نامهای به
شــهرداری درخواست تأمین تجهیزات را داده و نامه شهرداری نیز
با امضای شهرداری به استانداری ارسالشده است.
آتشنشانی به یک دستگاه بالگرد ویژه نیاز دارد اما متأسفانه به آن
توجه نمیشود و حتی در سطح کشور هم این بالگرد وجود ندارد.
اکباتان :با توجه به برآورد  20میلیارد تومانی
اعتبار ،امیدی به تأمین تجهیزات دارید؟
وقتی حقوق پرسنل هم بهموقع پرداخت نمیشود ،خیر.
اکباتان :ساختمانهای عمومی همدان ازلحاظ
ایمنی چه وضعیتی دارند؟
خوشبختانه همدان در پیشگیری و ایمنسازی ساختمانها جلوتر
از دیگر شهرهاســت و آتشنشانی از سازمانهای سختگیر در این
زمینه است .صدور پروانه ساختمان از یک و نیمطبقه به باال منوط به
اخذ دستورالعمل ایمنی است .در حین ساخت نیز بر اساس مقررات،
نظرات کارشناســی مطرح میشود .پروانه ساختمان و پایان کار در
شــهرداری بدون اجازه آتشنشانی صادر نمیشود و آتشنشانی در
این زمینه با صراحت و جدیت عمل میکند.
در ایمنی ســاختمانهای جدید ســختگیری میشود تا حداقل
ایمنســازی صورت بگیرد اما متأسفانه ساختمانهای مشخص و
عمومی ،دولتی ،اداری ،آموزشــی ،مذهبی ،سالنهای اجتماعات،
سالنهای ورزشی از حداقل ایمنی برخوردار هستند.
در خصوص عدم ایمنی ساختمانها و اماکن تجمعی به فرمانداری

همدان نامه ارسالشده تا دستور ایمنسازی داده شود که فرماندار
هم دستور داده ولی بعید به نظر میرسد کاری انجامشده باشد.
بهعنوان مثال میتوان به امدادرسانی در سالنهای ورزشی اشاره کرد.
در این ســالنها تجمع انجام میشود و انتظار میرود که خودروی
آتشنشانی هم در محل حضور داشته باشد اما وقتی ایمنی رعایت
نشــده باشد ،حضور آتشنشانی هم چندان مؤثر نخواهد بود .درب
سالنهای ورزشی باید رو به بیرون باشد تا جمعیت در شرایط بحرانی
بتواند راحتتر خارج شود اما چنین نیست و همین موضوع مشکل
ایجاد میکند.
مردم در بافت مســکونی و اداری به آتشنشانی مراجعه میکنند و
دستورالعمل میگیرند اما بافت تجاری و اماکنی که پروانه کسب از
اتاق اصناف میگیرند به آتشنشانی مراجعه نمیکنند که مراجعه
آنها از مطالبات آتشنشانی است .رئیس اتاق اصناف استان همدان
در مصاحبهای گفته بود کــه  25درصد اماکن تجاری فاقد ایمنی
هستند اما من با این موضوع مخالف هستم و به جرأت میتوانم بگویم
حداکثر بافت تجاری همدان ایمنی الزم را ندارد.
اکباتان :با توجه به آتشســوزی بخشی از بافت
تاریخی میدان امام (ره) همدان ،در خصوص ایمنی
میدان مرکزی شهر توضیح دهید.
بخشــی از فروشگاههای مهم شهر در بافت میراث فرهنگی است و
اگر در آتشسوزی اخیر بهخوبی عمل نمیشد ،جزیرهای از آتش در
میدان امام (ره) تشکیل میشد.
میدان مرکزی همدان دارای بافت سنتی و میراث فرهنگی است و
باید ظاهر میراث فرهنگی و بطن آن را حفظ کرد اما این دلیل ایمن
نبودن نیست و نباید از مصالح سریع االشتعال در این بافت استفاده
شود .نباید زیرشیروانیها تبدیل به انبار ضایعات شود که در حاشیه
میدان امام (ره) این وضعیت وجود دارد .شیروانیها باید حفظ شود
اما زیر آن نباید از چوبهایی که بهراحتی میسوزند ،استفاده شود.
در همدان از این نقاط بسیار وجود دارد.
اکباتان :بهعنوان آخرین سؤال ،آتشنشانی در
آگاهسازی مردم در خصوص مسائل ایمنی برای
جلوگیری از حوادث چه اقداماتی انجام داده است؟
 56هزار نفر در همدان در این چهار رده آموزش دیدند .در دانشگاهها
نیز آموزش یک هزار و  600دانشــجو انجامشده است .عالوه بر این
آموزشهای تخصصی و حرفهای برای کارکنان جایگاههای سوخت
نیز برگزارشده و امید میرود با این روند شاهد کاهش وقوع حوادث
ناگوار در همدان باشیم.
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ایمنی

اکباتان :در ابتدا از اتفاق تلخ پالسکو و شهادت
آتشنشانانبرایمخاطبانبگویید.
پالسکو یکی از بزرگترین ساختمانهای تجاری تهران ،فاقد ایمنی
بود که سه هزار نفر در آن فعالیت میکردند .فاجعه ایمنی است که
ساختمان بلندمرتبه ایمنی نداشته باشد.
در این ساختمان با  15طبقه ارتفاع هیچگونه ایمنی رعایت نشده
بود .استفاده از برقکشــیهای غیراصولی ،کپسولهای پیکنیک
غیراصولی ،تراکم جمعیت غیراصولی و فرسودگی ساختمان بستر
حادثه را فراهم کرد تا فردی خطا کند و یک خطای فردی باعث این
اتفاق شود و دیر یا زود ممکن بود این اتفاق بیفتد .گسترش حریق
در این محل بسیار سریع انجام شد چون پر از مواد سریعاالشتعال
بود و بسته شدن راهروها با اجناس پارچهای و پالستیکی به گسترش
آتش کمک کرد .آتشنشانی تهران تجهیزات بهروزی دارد .از لباس
پرسنل تا نردبان و دیگر تجهیزات کام ً
ال بهروز است و با دنیا برابری
میکند البته تجهیزات آتشنشانی مدام باید بهروزتر شود .بااینوجود
عدم رعایت ایمنی باعث اتفاق ناگوار در پالســکو شد که متأسفانه
تعداد زیادی از آتشنشانان را در یک عملیات از دست دادیم که باید
به خانوادهها و هموطنان تسلیت گفت.
رســانه در این اتفاق باعث شد که مردم با فعالیت بسیار مظلومانه،
خالصانه ،فنی و پرخطر آتشنشانان بیشتر آشنا شوند.
اکباتان :در عملیاتها تا چه میزان خطر مرگ،
آتشنشانان را تهدید میکند؟
با توجه به اقتضای شغلی بهصورت طبیعی آتشنشانها در طول 24
ساعت چندین بار با خطر مواجه میشوند.
شغل آتشنشانی بهگونهای است که آتشنشان از لحظهای که وارد
میشود باید بپذیرد که کارش با ایثار و ازخودگذشتگی همراه است
و ممکن اســت او را دچار مصدومیت کند و یا شهید شود .حادثه
یا فاجعه تفاوتی ندارد .با یک حادثه کوچک هم که آتشنشــان با
دو عنصر خطرآفرین آبوآتش روبهرو است ،ممکن است با مشکل
روبهرو شــود .بارها این اتفاق افتاده که فشار آب در لوله نواری 2.5
اینچی آب باعث رها شــدن آن از دست آتشنشان شده و بهشدت
به ســر و صورت و سینه او برخورد کند و مصدومیت به بار آورد .به
دالیلی از این قبیل آتشنشان باید قوای جسمی باالیی داشته باشد
چون در کنار حفظ جان مردم ،حفظ جان آتشنشــان خیلی مهم
اســت .آتشنشانان خیلی مظلوم هســتند و از قویترین و با دل و
جرأت ترین نیروهای عملیاتی به شمار میروند و من نیز با افتخار
میگویم که یک آتشنشانم.

پذیرش آتشنشانان بســیار سخت است .افراد باید در چهار آزمون
کتبی ،عملی ،آموزشــی ،آمادگی و جسمانی شرکت کنند و برای
اشتغال در سازمان آتشنشانی  45روز دوره سخت را تجربه کنند.
اکباتان :با توجه بهسختی کار ،حقوق و مزایای
آتشنشانان چقدر است؟
آتشنشانان جزء نیروهای شهرداری هستند و کمتر از همه کارمندان
دولت حقوق میگیرند .حقوق آنها از یک میلیون تومان شــروع
میشــود و نهایت درآمد آنها به دو میلیــون و  500هزار تومان
میرسد .تا مدتی پیش آتشنشانی حتی شغل سخت و زیانآور هم
نبود که اتحادیه آتشنشــانی کشور پیشنهادی مبنی بر اینکه این
حرفه بهعنوان شغل سخت و زیانآور محسوب شود ،به مجلس ارائه
کرد و خوشبختانه تصویب شــد تا آتشنشانان بتوانند پس از 20
سال اشتغال بازنشسته شوند که این مصوبه در انتظار تأیید شورای
نگهبان است.
آتشنشــانان باید بیش از این موردتوجه قرار بگیرند و حقوقشــان
افزایش پیدا کند و مزایایی نیز داشته باشند تا انگیزه کار برای آنها
بیشتر شود .یکی از درخواستهای ما این است که تقاضای عمومی
از سوی مردم مطرح شود که آتشنشانان در صورت جان باختن در
حوادث شهید تلقی شوند و این تقاضا به مطالبه عمومی تبدیل شود.
فعالیت آتشنشانها نجات جان انسانهاست .پالسکو سه هزار نفر
نیروی انسانی داشت .نیروهای آتشنشانی  500نفر را تخلیه کردند
و این یعنی نجات جان  500نفر .آتشنشــانان اینهمه ایثارگری
میکنند و توجهی نمیشود.
اکباتان :آتشنشانی همدان چه کمبودهایی
دارد؟
آتشنشانی ازلحاظ ساختار انسانی ،بودجهای و تجهیزاتی مستقلتر
از تمام ســازمانهای شهرداری است و هیچ سازمانی در شهرداری
همدان  250نفر نیروی انسانی ندارد .آمادهترین سیستم شهرداری
آتشنشانی است اما تجهیزات ندارد.
حداقل نیاز آتشنشانی شهرداری همدان هفت میلیارد تومان است
کــه تنها هزینه یک نردبان  54متری اســت اما درمجموع تأمین
تجهیزات آتشنشانی همدان به بیش از  20میلیارد تومان نیاز دارد.
همدان تنها یک ماشــین فوماتیک دارد که قدمت آن به  20سال
پیشبر میگردد.
درمجمــوع برای انجــام عملیاتهای معمولــی و روزمره امکانات
آتشنشانی همدان بد نیست هرچند قدیمی است و به  20سال قبل
برمیگردد و این اتفاق بههیچعنوان مطلوب نیست و میانگین عمر

یک روز مانده به بهمن ،از برف که خبری نیست اما در ثانیهای بهمن آتش و خاک و آهن
آوار میشود بر سر آتشنشانانی که هیچ کلمهای نمیتواند توصیفشان کند.
ایران آوار درد میشــود و به یکباره ناجیانی که گرفتن جانبرکف دســت و روانه شدن
بهسوی خطر مرگ عادت هرروزشان است ،عزیز مردم ایران میشوند.
حادثه تلخ پالســکو باعث میشــود که مردم در هر گوشه از کشور «امن یجیب» بخوانند و هریک
با شــاخه گلی به ایســتگاههای آتشنشــانی بروند تا خود را در غم پرواز فرشتگان نجات شریک
بدانند و قدرشناسی از تالش آتشنشانان را به تصویر بکشند.
در این میان فرســودگی و ناامن بودن اماکن مختلف در خبرها قد علم میکند و مسئوالن هشدار
میدهند که پالســکوها فراوانند .هشــداری که بهمرور زمان فراموش خواهد شد و پالسکوهای
ناامن سر جای خود خواهند ماند.
رسانههای همدان هم دستبهکار میشوند و زنگ خطر را به صدا درمیآورند .مدیران از مغفول
ماندن ایمنی در اماکن تجاری میگویند و تأکید میکنند که باید ایمنسازی صورت بگیرد.
مدیرعامل ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی همدان هم همین نظــر را دارد و میگوید90 :
درصد ساختمانهای دولتی ،عمومی ،آموزشی ،مذهبی و تجاری همدان ایمن نیستند.
چندنفری به دفتر مدیرعامل آمدهاند تا ضمن ابراز همدردی ،شــهادت آتشنشــانان پالســکو را
تســلیت بگویند و دستهگلهایشــان را کنار هم ردیف میکنند .آقای مدیرعامل هم از مظلومیت
آتشنشانان و خطراتی که آنها را تهدید میکند ،میگوید و از مصدومیت  12آتشنشان همدانی
در عملیاتهای امسال خبر میدهد.
پس از تســلیتگویی شهروندان دردمند همدانی که به ســازمان آتشنشانی آمده بودند ،نوبت
به گفتگوی «اکباتان» با محمدرضا بیاناتی مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی همدان
میرســد که صحبتهای آقای بیاناتی از ساختمان پالسکو و مظلومیت آتشنشانان شروع شده ،از
کمبود تجهیزات آتشنشــانی گذر کرده و به ناامن بودن ســاختمانها در همدان ختم میشود که
مشروح آن را در ادامه میخوانید:
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آتشنشانان
کمترین
حقوق را در
بین کارمندان
دولت
میگیرند
اکثر بافت
تجاری همدان
ایمن نیستند
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برای نخستین بار در همدان برگزار شد

همایشی برای تبیین کارکرد  HSEدر تحقق اقتصاد مقاومتی

نشست اســتانی تبیین کارکرد مدیریت  HSEدر تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی ،برای نخستین بار در مرکز پژوهشهای توسعه و
آیندهنگری استان همدان با حضور مسووالنی از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،سازمان حفاظت محیطزیست و معاونان استانداری همدان
برگزار شد؛ عنوان همایشــی که در یک کالم به معنای «سیستم
مدیریت بهداشت ،ایمنی ،محیطزیست و انرژی» خالصه میشود.
در این همایش معاون محیطزیســت انســانی ســازمان حفاظت
محیطزیســت ،مدیرکل دفتر ارزیابی و اثرات زیستمحیطی این
ســازمان ،رئیس  HSEشرکت شهرکهای صنعتی ایران ،معاون
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری ،معاون توســعه منابع انسانی
اســتانداری همدان ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ،مدیرکل
حفاظت محیطزیست اســتان و مدیران عامل واحدهای صنعتی
استان و برخی مسئوالن استانی حضور داشتند.
آغازگر این همایش صنعتی -زیســتمحیطی ،به نمایش گذاشتن
یادمانی برای مجاهدت و جانفشانی آتشنشانان در حادثه ساختمان
پالسکو تهران بود.
پیــام محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معــدن و تجارت در این
همایش توســط حمیدرضا متین ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان همدان و پیام رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
کشــور هم توســط حمیــد جالوندی ،مدیــرکل دفتــر ارزیابی
زیستمحیطی سازمان حفاظت محیطزیست قرائت شد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیســت کشور در پیامش به حادثه
پالسکو هم اشاره کرده و اینکه «در برخی قراردادها موضوع سیستم
مدیریت (HSEایمنی ،بهداشــت و محیطزیست) نادیده گرفته
میشود که حادثه تلخ و پرهزینه آتشسوزی ساختمان پالسکو از
مصادیق خسارتبار کمتوجهی به آن است».
ابتکار گفته اســت« :برگزاری این نشست فرصتی است تا یکی از
زمینههای مؤثر برای دستیابی به اهداف محیطزیستی و از طرفی
اقتصاد مقاومتی در استان (همدان) فراهم شود».
وزیر صنعت ،معدن و تجارت هم بر ایجاد محیط کار سالم و عاری از
عوامل آسیبرسان به سالمت نیروی انسانی ،پیشگیری از مخاطرات
زیستمحیطی و هدر رفتن انرژی از طریق اجرای الزامات سیستم
مدیریت  HSEدر این وزارتخانه توســط واحدهای زیرپوشش با
همکاری سایر دستگاهها تأکید کرده است.

مهمترین کاربر حکمرانی خوب بر مدیریت انسانی و طبیعی مدنظر
بوده اســت ،افزود :مشــارکت مردم و تصمیمات و تصمیمسازیها
از پایین به باال اســت .وی با اشــاره به چشمانداز  20ساله بهعنوان
سند باالدستی بابیان اینکه باید همه تصمیمات آینده بر اساس این
چشم اندازه باشد ،افزود :چشمانداز  20ساله مثل یک آهنربا تمام
فعالیتهای اجتماعی که همان بردههای آهن هستند را باید به سمت
خود همراستا کند .عراقی با اشاره به اینکه در برنامهریزیها با چند
چالش روبرو هستیم ،بیان کرد :نخست اینکه در بسیاری از اقدامات
که قصد انجام آن را داریم باید مقداری روشــنفکرانه وارد کار شده
و نیازمند یک طرح جامع بزرگ هســتیم؛ دیگر اینکه کارها نباید
بهصورت نقطهای انجام شود.
وی تأکید کرد :باید برای رسیدن به چشمانداز همه فعالیتها را در
یک راستا قرار دهیم و حتماً باید تعریف درستی از یک کار داشت و
فرایندهای درستی برای آن تعریف کرد.
معاون عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه فرایندهای درست
با توجه به چشمانداز باید اتفاق بیفتد ،ادامه داد :انسانها اجزای یک
ماشین مکانیکی نیستند که تعریف ثابتی داشته باشند و بهداشت
محیط کار میتواند از اهداف  HSEباشد.

عراقی با اشاره به اینکه محیطزیست در دولت تدبیر و امید حساس
شــده و اهمیت بیشتری به آن داده شده اســت ،افزود :در رابطه با
مسائل محیطزیســتی باید با ارتباط خوب با دنیا از ف ّناوریهای نو
استفاده کرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیســت استان همدان هم در این همایش
 3ســاعته با تأکید بر اینکه تشکیل دبیرخانه دائمی  HSEهدف
اصلی نشست است ،گفت :هرچند تاکنون تالشهای فراوانی برای
شناساندن مفاهیم زیستمحیطی از سوی دستگاههای مختلف انجام
شده ،اما تالش محیطزیست برای متمرکز کردن این اقدامات است.
محمدرضا محمدی افزود :یکی از بهترین ابزارها برای هماهنگ کردن
فعالیتهای صورت گرفته ،توجه به سیستم مدیریت  HSEاست.
به گفته وی ،سند فرا بخشی و آموزش حفاظت محیطزیست توسط
معاون رئیسجمهوری و چند تن از وزرا امضا شــده است تا بتوان
تالش بخشــی دستگاههای مختلف برای حفظ محیطزیست را در
یک چارچوب قرار دهیم .محمدی همچنین با تأکید بر تأثیر پررنگ
 HSEدر اقتصاد مقاومتی ،داشتن خطمشی ،کالن نگری و افزایش
بهرهوری را ازجمله پارامترهای مؤثر برای اقتصاد مقاومتی برشمرد و
گفت :مدیریت منابع و تخصیص بهینه آنها قدم مهمی برای رسیدن
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ايجاد پروژه نبايد باعث آلوده شدن
محیطزیستشود

معاون عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه یکی از مشکالت امروز
این است که توسعه را به هر قیمتی میخواهیم ،گفت :توسعه باید
اتفاق بیفتد اما باید از منابع بهینه و فناوریهای نو استفاده کرد که بر
اساس طرح آمایش با اقلیم استان سازگار باشد.
محمودرضا عراقی در نشست استانی تبیین کارکرد  HSEدر تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی بابیان اینکه مدیران اســتانی و تشکلهای
مردمی در اســتان فعالیت خوبی دارند ،اظهار کرد :در دولت تدبیر
و امید برنامههای درازمدت محیطزیست بر خرد جمعی استوار بوده
است .وی افزود :دولت تدبیر و امید در بحث محیطزیست تجربههای
گرانبهای مدیریت جهانی و توسعههای جهانی در همهکارهای خود
مدنظر قرار داده است .معاون عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه

 56درصد حوادث صنعتی کشور
ناشی از آتشسوزی بوده است

رئیس  HSEشرکت شهرکهای صنعتی ایران هم در ادامه اظهار
کرد :امسال  203حادثه در شهرکها و نواحی صنعتی کشور رخداده
که بیش از  56درصد از حوادث شــهرکها و نواحی صنعتی کشور
ناشی از آتشسوزی بوده است.
همایون توفیقــی اضافه کرد 56 :درصد حوادث آتشســوزی10 ،
درصد ناشی از برخورد انسان و خودرو 10 ،درصد برقگرفتگی ،پنج
درصد انفجار ،سه درصد سقوط مصالح 2 ،درصد گازگرفتگی و مابقی
ســایر حوادث کار بوده است .وی تأکید کرد :مبنای اصلی شرکت
شهرکهای صنعتی پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در واحدهای
صنعتی مستقر در این محدودهها است.
مدیر ایمنی بهداشت محیطزیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی افزود :بر این اساس  240هزار نفر ساعت دوره
آموزشی در زمینه ایمنی ،بهداشت ،محیطزیست و انرژی برای 21
هزار و  355تن از پرسنل واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و
نواحی صنعتی کشور برگزار شده است.
توفیقی افزود :تشکیل کارگروه مدیریت بحران ،ایمنی و پیشگیری از
حوادث در تمامی شرکتهای استانی ،تشکیل دفاتر مدیریت ایمنی،
بهداشت و محیطزیست و ساختار آن و انجام مطالعات ممیزی برای
یک هزار و  437واحد صنعتی ازجمله فعالیتهای صورت گرفته در
راستای  HSEاست.
جاللالدین امیری ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان
هم با تأکید بر اینکه وضعیت مناســبی در بهداشت کار نداریم ،در
بحث پیشگیری حوادث گفت :همه حوادث حاد نیست؛ اما بخشی از
کارفرمایان به پیشگیری بهعنوان سرمایه نگاه نمیکنند؛ درحالیکه
اگر کارفرمایی ،نگاه ابزاری به کارگر داشته باشد ،در بحث توسعهای
هم دچار مشکل میشود.

تالش برای حفظ محیطزیست
در یک چارچوب

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان همدان در این همایش گفت:
تالشهای زیادی در راســتای شناساندن مفاهیم زیستمحیطی
تاکنــون از ســوی دســتگاههای مختلف انجام شــده ولی تالش
محیطزیست متوازن و متمرکز کردن این برنامهها و اقدامات است.
محمدرضا محمدی افزود :ســند فرا بخشی حفاظت محیطزیست
توسط معاون رییس جمهوری و چند تن از وزرا امضا شده تا بتوان
تالش بخشــی دستگاههای مختلف برای حفظ محیطزیست را در
یک چارچوب قرار داد.
مدیــرکل حفاظت محیطزیســت همــدان گفت :بــرای حفظ
محیطزیست دنبال همسو و هماهنگ کردن این تالشها هستیم
که یکی از بهترین ابزارها برای هماهنگ کردن فعالیتهای صورت
گرفته توجه به سیستم مدیریت  HSEاست.
محمدی افزود :در  2دهه گذشــته تنها از شــیوه فرهنگسازی و
آموزش برای ترویج حفظ محیطزیســت استفاده شده که باید این
رویه از شکل سنتی خارج و به شکل تخصصی انجام شود.
وی اظهار کرد :برای دســتیابی به این هدف سازمانهای مردمنهاد
تخصصی راهاندازی شد عالوه بر آن کانون حمایت از محیطزیست
و  2تشــکل هنرمندان حامی محیطزیست شکل گرفت تا خانواده
محیطزیست گسترش یابد.

سرمایهها و محیطزیست از مزایای توجه به  HSEاست.
سپس حمید جاللوندی ،مدیرکل دفتر ارزیابی و اثرات زیستمحیطی
سازمان حفاظت محیطزیســت پیام معاون رئیسجمهور و رئیس
سازمان حفاظت محیطزیست به این همایش را قرائت کرد .معصومه
ابتکار در این پیام بر بهرهگیری از سازوکار استقرار واحدهای HSE
در مراکز تولیدی و صنعتی تأکید کرده و آورده اســت :حادثه تلخ
و پرهزینه آتشسوزی ساختمان پالســکو از مصادیق خسارتبار
کمتوجهی به  HSEاست .قرائت پیام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
توسط رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان از بخشهای
بعدی این همایش بود .محمدرضا نعمت زاده دربخشی از این پیام
آورده است :باال بردن سطح ایمنی محیط کار ،کاهش آالیندههای
زیستمحیطی و همچنین افزایش سطح کیفیت محصوالت ،برنامه
حفظ و توانمندسازی نیروی انسانی ،دستگاهها و ماشینآالت باید
در اولویت واحدهای صنعتی و معدنی قرار گیرد .وی افزوده اســت:
ضرورت وجود سیستم مدیریت یکپارچه  HSEبهمنظور کنترل
مخاطرات تهدید کننده توسعه بیش از گذشته احساس میشود.

كلنگزني برج دوم خشك نيروگاه مفتح

وی با تأکید بــر اهمیت مباحث محیطزیســتی ،ادامه داد :وقتی
پروژهای انجام میشــود نباید محیطزیست آلوده شود چراکه باید
بهاندازه پتانسیلهای موجود از منابع استفاده کرد.
عراقی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت امروز این است که توسعه
را به هر قیمتی میخواهیم ،تأکید کرد :توسعه باید اتفاق بیفتد اما
باید از منابع بهینه و ف ّناوریهای نو استفاده کرد که بر اساس طرح
آمایش با اقلیم استان سازگار باشد .وی در ادامه در رابطه با ایمنی کار
بابیان اینکه در ابتدای کار باید تضمینهای الزم را انجام داد ،افزود:
اگر همین مســائل ساده مدنظر قرار گیرد ،اجرای سیستم و فرایند
 HSEدقیقاً در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود چراکه اقتصاد
مقاومتی یک رویکرد است و یک پروژه نیست.
معاون عمرانی اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه تمام فعالیتها
باید رویکرد اقتصاد مقاومتی داشــته باید تا به چشمانداز  20ساله
محقق شود ،افزود :درونزا بودن ،برونگرا بودن ،بهرهور بودن و  ...از
رویکردهای اقتصاد مقاومتی است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه مدیریت پسماند جلسات متعددی
با شهرداران مختلف برگزار کرده است ،بیان کرد :در چندین نقطه
استان در هر شهرستان یک محل دفع پسماند وجود داشت و میزان
پسماند توجیه اقتصادی برای ورود بخش خصوصی به این کار وجود
نداشت اما اکنون زبالهها در دونقطه جمع میشوند.

به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
وی اظهار کرد :در  2دهه گذشته تنها از شیوه فرهنگسازی و آموزش
برای ترویج حفظ محیطزیست استفاده شده است که باید مشارکت
از شیوه سنتی خارج و به شکل آموزش تخصصی انجام شود.

حفاظت،حصارکشیدننیست

معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست سخنرانی
بعدی این همایش بود که گفت :اطالعرسانی صادقانه شاخصهای
کیفی هوا و میزان آلودگی هزینههای زیستمحیطی را کاهش داده
است .سعید متصدی اضافه کرد :چنانچه دادههای آماری درزمینه
یکی از شاخصهای کیفی هوا حتی یک میکرون اضافه بر استاندارد
تعیین شده باشد بدون تعلل اطالعرسانی میشود.
وی تصریح کرد :حفاظت به معنای بســتن و حصار کشــیدن دور
محیطزیست نیست بلکه حفاظت یعنی بهینه و بهاندازه از حق خود
استفاده کنیم بهطوریکه آیندگان نیز بتوانند از منابع خدادادی بهره
ببرند.
متصــدی افزود :برخی رفتارهای ما فرصــت تصمیمگیری را برای
آیندگان به حداقل رسانده است و در کنار هم هستیم تا با تعامل و
همکاری به حفظ محیطزیست بپردازیم .وی گفت :حفظ و نگهداری
و ایجاد تعادل در استفاده از منابع شامل نیروی انسانی ،تجهیزات و

مدیر تولید برق نیروگاه شهید مفتح هم بابیان اينكه ضریب تبدیل
آب به پســاب در کشور باالست ،ادامه داد :نیروگاه همدان ،سازمان
آب منطقهای و آب و فاضالب شــهري بر این شدند ،آب نیروگاه از
پساب شهر تهيه شود ،درنتیجه خط انتقال به فاصله  46کیلومتر و
تأسیسات تصفیهخانه نصب شد .امير نريماني با اشاره به اينكه امسال
برج خشک نيروگاه شهيد مفتح  1/5میلیون مترمکعب صرفهجویی
داشته است ،افزود :دهه فجر امسال برج خشک دوم نیروگاه شهيد
مفتح کلنگ زنی میشود و طبق قرارداد 18 ،ماهه وارد مدار میشود.
به گفته وی تا سال  1400بايد  4واحد نیروگاه تبدیل به برج خشک
شــود ،گفت :در صورت تبديل  4واحد نيروگاه به برج خشك ،کل
مصرف آب نیروگاه به  2میلیون مترمکعب در سال میرسد .نريماني
بابیان اينكه ســال گذشــته  79درصد مازوت و  30درصد گاز در
نيروگاه مصرف میشد ،افزود :اکنون  22درصد مازوت و  80درصد
گاز استفاده میشود .وي با تأکید بر اينكه نیروگاه شهيد مفتح برای
ساخت گاز تعریفشــده و مازوت هزینه زیادی برای نیروگاه دارد،
افزود :پس از نصب  4برج خشــک ،ظرفیت  15میلیون مترمکعبی
که برای پساب پیشبینیشده ،میتواند صرف توسعه نیروگاه شود.
گفتنی است رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان
همدان ،رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد ایمن شهر هگمتان،
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق مفتح و مدیرعامل شرکت
سیمان هگمتان نیز در این همایش به بیان رویکردهای  HSEدر
حوزههای چهارگانه سالمت ،ایمنی ،بهداشت ،محیطزیست و انرژی
پرداختند.

در قالب برنامه بسیج آموزشی تغذیه برگزار شد؛

جشنواره غذاهای سنتی و سالم در شهرستان کبودراهنگ

غذایی ،طبخ صحیح غذا ،استفاده از مواد غذایی سالم و دقت نظر
در حفظ ارزش غذایی از نکاتی بود که در طبخ این غذاها موردتوجه
قرارگرفته بود.
کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ نیز در این
جشنواره تنوع و تعادل در تغذیه سالم را دو اصل بسیار مهم عنوان
کرد که میتواند در سالمت فرد ،خانواده ،جامعه و طول عمر مؤثر
باشد و افزود :مشــارکت در این جشنواره باعث آگاهی بیشتر در
داشتن جامعهای شادابتر ،بانشاطتر و پویاتر میشود.
شــیوا تصریح کرد :روش صحیح پخت غذا ،معرفی غذای ســالم،
توجه به آشپزی سنتی و تغذیه ســالم در خانوادهها از مهمترین
اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی معیار انتخاب غذای برتر را نوع مواد اولیه ،روش پخت و نوآوری

دانســت و خاطرنشــان کرد :ارائه غذاهای ایرانی و سنتی باارزش
غذایی بــاال ،رعایت اصل تعادل و تنوع در تهیه غذا ،اســتفاده از
گروههای غذایی اصلی ،سالم و تازه بودن مواد اولیه ،استفاده از مواد
اولیه ارگانیک در تهیه غذا ،طعم و مزه ،عطر و بو ،بافت و شــکل
ظاهری مطلوب و مناسب بودن هزینه و زمان موردنیاز برای تهیه
غذا از ویژگیهای غذای موردقبول در جشنواره است.
کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ بابیان اینکه
 19دیماه امسال جشــنواره غذای سالم و سنتی باهدف کاهش
مصرف قند ،نمک و چربی برگزار شد ،اظهار کرد :در این جشنواره
از آشهای ســنتی مانند آش پتله ،آش ترش ،آش اوماج و کتمه
(نوعی غذای پلویی) وجود داشــت همچنین از دسرهای سنتی،
سالم و کمچرب مثل حلوای شیره ،حلوای کدوحلوایی و مخلوط
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جشنــــواره

جشــنواره غذای سنتی و سالم با هدف ترویج استفاده از غذاهای
سنتی و سالم و پیشگیری از بروز بیماریهای مزمن در شهرستان
کبودرآهنگ اجرا شد.
بسیج آموزشی تغذیه در دیماه هرسال از طرف دفتر بهبود تغذیه
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود .امسال
هــدف از برگزاری این برنامه اجرای کمپین یک ،دو ،ســه غذای
ســالم بود و شــعار این هفته کاهش مصرف قند ،نمک و چربی
افزایش مصرف میوه ،ســبزی و حبوبات است .بر این اساس قرار
شد جشنواره غذاهای سالم و سنتی در مراکز بهداشتی درمانی و
شبکههای بهداشت برگزار شود.
این جشنواره در دو بخش انجام شد که در بخش نخست و در یک
پنل آموزشی ،کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهرستان مطالبی با
محور تغذیه برای حاضران بیان کرد .از نکات جالب این جشنواره،
تزئین و بهرهگیری از هنر ســفرهآرایی بــا بهکارگیری المانهای
سنتی این منطقه بود.
این مراســم با حضور آرزو کاوهای مســئول گروه تغذیه معاونت
بهداشتی ،دکتر شهال نوری مدیر گروه واحد بهداشت خانواده مرکز
بهداشت استان ،مسئوالن ادارههای مختلف کبودرآهنگ به همراه
رابطان سالمت ادارهها انجام شد.
دکتر بهرامی مدیر شبکه بهداشــت و درمان کبودرآهنگ ،دکتر
آرش محمدی رئیس مرکز بهداشــت و دکتر نجفلو رئیس شبکه
دامپزشکی شهرستان هم مطالبی در خصوص نقش تغذیه و مواد
دریافتی بدن در سالمت افراد ،لزوم توجه به خودمراقبتی و اهمیت
کاهش مصرف قند و چربی و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی و
مزمن به حاضران ارائه کردند.
در بخش دوم این برنامه ،شرکتکنندگان با غذاهای سنتی طبخ
شده توســط تعدادی از رابطان سالمت مرکز بهداشت شهرستان
پذیرایی شــدند .توجه به اســتفاده از همه گروههای اصلی مواد

انواع سبزی پخته ازجمله هویج ،چغندر و کدوحلوایی استفاده شد.
وی در مورد فعالیتهای بســیج آموزشی تغذیه که از طرف مرکز
بهداشت گفت :اقداماتی مانند برگزاری جشنوارههای غذا ،همایش
دانشآموزی ویژه دانشآموزان ســفیران سالمت ،آموزش رابطان
ســامت مرکز بهداشــت ،آموزش اصناف کبودرآهنگ ،برگزاری
کارگاه آموزشی حضوری بهورزان و کارگاه غیرحضوری برای بقیه
کارکنان مرکز بهداشت انجام شد.
شــیوا آموزش به اصناف مختلف را در دستور کار دانست و افزود:
آموزش به حدود  ۱۰۰نفر از کارکنان نیروگاه شهید مفتح در مورد
مضرات مصرف قند ،نمک و چربی و افزایش مصرف میوه ،سبزی و
حبوبات و اثرگذاری بر کنترل بیماریها مزمن انجام شد.
وی  76درصد عامل اصلی بیماریها در کشور را بیماریهای مزمن
بهخصــوص بیماریهای قلبی و عروقی عنوان داشــت و افزود :با
توجه به اثر غیرقابلانکار تغذیه بر روی کنترل بیماریهای مزمن
بهخصوص بیماری قلبی اهمیت تشــکیل بسیج آموزشی تغذیه
فعالیت واحد تغذیه در زمینه کنترل و پیشگیری مشخص میشود.
این کارشــناس افزود :مهمترین فاکتورهــای تغذیهای که روی
افزایش ابتالی به بیماریها اثر میگذارد مصرف بیرویه روغنها و
منابع قند و شکر و مصرف بیرویه نمک (سه برابر حد استاندارد)
در کشور است.
وی یادآور شد که عوامل تغذیهای باعث کاهش بروز بیماریهای
مزمن میشــود و مصرف میوهها و ســبزیها و حبوبات به دلیل
غنی بودن از آنتیاکســیدانها و فیبر بسیار مفید است این مواد
اثر غیرقابلانکاری بر روی کاهش بیماریها مزمن ایجاد میکند.
شیوا در پایان با اشــاره به اهمیت فرهنگسازی در موردتوجه به
تغذیه از رئیس مرکز بهداشــت شهرستان کبودرآهنگ ،مسئول
روابط عمومی شــبکه بهداشــت و درمــان کبودرآهنگ و واحد
بهداشت خانواده قدردانی کرد.
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هر وقت کــه عمو پرویز را میدیدم لبخندی
تلخ به چهره داشــت طوری که ســختی و
دشــواری این چند سال آخر و به خصوص از
وقتی که ویلچرنشین شده بود را به راحتی
میشد در چهرهاش دید .من چند سالی بود
که میشناختمش .آرام ،مهربان ،متین و البته
باادب بود .هیچوقت از غــم و غصههاش با
کسی حرفی نمیزد و هر موقع که میدیدمش
پر از امید و تالش بود .دوربینش با آن دستگاه
چاپ کوچک عکســش همیشه در ساکی به
ویلچرش آویزان بود و شــاید تمام زندگیش
همین بود .اگرچه زمینگیر شــده بود ولی
عکسهایش را که میدیدی مرتب و منظم بود
و دقت زیادی در آن به کار رفته بود .همیشه
بچههای جوانتر و تازهکار را تشویق میکرد و
صحبتهاش پــر از مرام و معرفت بود .همه به
او احترام میگذاشتند؛ از مردم عادی گرفته
تا هنرمندان و به ویژه ورزشــکاران .اگرچه
ویلچرنشین شده بود ولی هیچوقت از کنار
میادین ورزشی دور نبود و همیشه پای ثابت
سالنها و استادیومهای ورزشی بود .این اواخر
همیشه آرام و بیصدا با آن ویلچر که انگار در
این بیتفاوتی آدمها ،رفیق شــفیقش شده
بود از کنار خیابانها عبور میکرد و شاید در
ذهنش سالها عکاسی و تجربه را مرور میکرد.
اما حاال دیگر عمو پرویز رفته و این شــهر را
با آدمهایش تنها گذاشته .انگار که قفس دنیا
خیلی برایش تنگ شده بود.
نمیدانم چرا ولی در مرگ هنرمندان همیشه
غربت خاصی وجود دارد که البته غربت عمو
پرویز را همه شهر شاهد بودند.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
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