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علی ثقفی  /مدیرمسئول

پرتو خورشید

شهر هوشمند
نیاز جامعه امروز
امــروزه رایانهها چنان در زندگی روزمره مردم جا پیدا
کرده که تصــور زندگی بدون رایانه غیرممکن شــده
اســت .حاال همه ما به شنیدن پســوند الکترونیکی و
هوشمند بعد از انواع و اقسام پدیدهها عادت کردهایم؛
کارتهای هوشــمند ،بانکــداری الکترونیک ،آموزش
الکترونیک ،ســامت الکترونیک ،تجارت الکترونیک،
دولــت الکترونیــک و وقتی همه چیز در یک شــهر
الکترونیک میشــود ،در نهایت آن شــهر به یک شهر
الکترونیک یا هوشمند تبدیل میشود.
مطابق تعریف کارشناســان ،شــهر الکترونیکی شهری
اســت که در آن از ابزار  ICTنظیر برنامههای کاربردی
و کامپیوتر برای افزایش کارایی و اثربخشــی خدمات به
مردم ،بنگاههای اقتصــادی و کارمندان دیگر بخشهای
دولت استفاده میشود.
شهر الکترونیک ،یکی از خاســتگاههای مدیران شهری
و شــهروندان در عرضه کردن و مورد استفاده قرار دادن
خدمات شهری اســت .شــهر الکترونیک عبارت است
از شــهری که اداره امور شــهروندان ،شــامل خدمات و
ســرویسهای دولتی ،ســازمانهای بخــش خصوصی
بهصورت برخط و بهطور شبانهروزی ،در هفت روز هفته
باکیفیت و ضریب ایمنی باال با اســتفاده از ابزار فنآوری
اطالعــات و ارتباطات و کاربردهای آن انجام میشــود.
یا به عبــارت دیگر میتوان گفت در شــهر الکترونیکی
تمام خدمات مورد نیاز ســاکنان از طریق شــبکههای
اطالعرسانی تأمین شود.
به این ترتیب دیگر نیازی به حرکت فیزیکی شهروندان
برای دسترســی به خدمات دولت و نهادهای خصوصی
نیســت .در این شــهر الکترونیکــی ،ادارات دیجیتالی
جایگزیــن ادارات فیزیکــی میشــوند و ســازمانها و
دســتگاههایی همچون شــهرداری ،حملونقل عمومی،
ســازمان آب منطقهای و غیره بیشــتر خدمات خود را
بهصورت مجازی و یا با اســتفاده از امکاناتی که  ICTدر
اختیار آنان قرار میدهد به مشــترکین و مشتریان خود
ارائه میدهند.
شــهر الكترونیك یك اختراع و یا یك پیشنهاد نوآورانه
نیست بلكه واقعیتی اســت كه بر اساس نیاز ،جای خود
را باز میكند .اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا
باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.
شهر هوشــمند به شهری گفته میشــود که بر اساس
آخرین نظریههای تکامل یافته مدیریت شــهری بر پایه
فناوری اطالعات و ارتباطات ،دارای شــش معیار اصلی
باشــد؛ حکمرانی هوشمند ،شــهروند هوشمند ،محیط
و محل زندگی هوشــمند ،اقتصاد هوشمند ،حملونقل
هوشمند و انرژی هوشمند که هر یک از اینها بار معنایی
خود را دارد.
ایــن کار از طریق خرید ،فروش و مبادله کاال ،خدمات و
اطالعات ،در بستری از شبکههای کامپیوتری بخصوص
اینترنت صورت میگیرد .در یک شــهر هوشمند ،کلیه
اطالعــات و خدمات بهصورت الکترونیــک به مردم ارائه
میشــود .در حال حاضر نمونههای چندانی از شهرهای
تمام هوشمند در جهان وجود ندارد .همانطوری که تصور
وجود شــهری که بهطور کامل از وجود رایانه و خدمات
الکترونیک بیبهره باشد ،تقریباً غیرممکن است.
در همــدان نیز اقداماتی هرچند محــدود در این زمینه
انجام شــده است؛ هرچند ایجاد دفاتر پیشخوان دولت و
پلیس 10+را میتوان میانبری به این رویکرد قلمداد کرد
اما چون مردم خود مســتقیماً از بستر فناوری اطالعات
برای دریافت خدمات اداری و دولتی بهرهمند نمیشوند
و بازهم متصدی باجه این کارهــا را انجام میدهد ،این
رویکرد تنها نوعی واگذاری امور به غیر محســوب شده و
مشمول اقدامات شهر الکترونیک نمیشود.
توزیع کارتهای شــارژی استفاده از اتوبوسهای شرکت
واحد ،میتواند نمونهای کوچک از برنامههای زیرمجموعه
شــهر الکترونیک باشــد اما در خصــوص موضوعی با
گســتردگی بیشتر و پوششی وســیعتر ،شهر هوشمند
بهگونهای دیگر تعبیر میشود.
بهعنوان مثال اگر سیســتم ثبت درخواست اخذ پروانه
ســاخت و بهرهبرداری یا پروانه کســب و خیلی دیگر از
خدمات شهرداری الکترونیکی باشد ،دیگر نیازی به حضور
فیزیکی افراد در بخشهای مختلف شــهرداری احساس
نمیشــود که عالوه بر صرفهجویی در وقت شــهروندان
موجب افزایش سالمت اداری در سیستم شهرداریها نیز
خواهد شد.
رســیدن به شــهر الکترونیک و درنهایت شهر هوشمند
کار یــک روز و دو روز نیســت و مســتلزم صرف زمان،
برنامهریزی ،ایجاد زیرساختهای الزم ،آموزش شهروندان
و مواردی از این قبیل میباشد که امیدواریم شهرداری و
شورای شهر همدان در دوره آتی نگاهی ویژه به این مقوله
داشته باشند.

سال شــصتوهفت ســال پایانی دفاع مقدس
بهصورت شکلی بود.
چار زبر یا تنگه حســنآباد ،در نزدیکی ماهی
دشت کرمانشــاه ،در باالی ارتفاعات و البالی
انبوه جنگلهــای بلوط زاگــرس جایی برای
خودمان پیدا کردیم و چادر زدیم.
اون باالی باالی باال
اونجا تابلو زدیم کــه اینجا مقر گردان ذوالفقار
(تخربب) هست
خودمان و محیط اطرافمان را آراسته و پیراسته
میکردیم
مثل همیشــه مثل اردوگاه جنــت در پادگان
شهید مدنی
مثل ابوشانک در خسروآباد اروند کنار
مثل خانههای درهم برهم کنار کارخانه صابون
خرمشهر
و...
ی مقر هم باالتر از ما وجود داشت
مقر بچههای ،با حــال و با صفای گردان جعفر
طیار
بله درسته ،بچههای غواصی
تنها مقری که باالتر از ما وجود داشت
بچههای غواصی برای تامین مایحتاج و نیازهای
روزمره نظامــی و تدارکاتی بایــد از کنار مقر
بچههای تخریب عبور میکردند.
هر بار که برای آمد و شد نزدیک ما میشدند اگر
تنهــا بودند و یا نهایت یک دو نفر به آرامی و با
سالم و صلوات رد میشدند
و ما هم با صلوات و تکان دادن دســت ،در مقام
مشایعت ایشان بر میآمدیم
ولی اگر گروهی بودند
ســوار بر پشت ســیمرغ و یا تویوتا قضیه فرق
میکرد
شــروع میکردند کر کری خواندن و سر دادن

به یاد دوست

شعارهای طنز و...
ما که در چادر صبحگاه و یا هر جای مقر بودیم
را با انگشت نشان میدادند و میگفتند
اینا کیند ؟!
همه با هم میگفتند آپاچیند
اینا کیند؟!
افغانیند
واز این دست شعارها
اگر ما سر نماز بودیم
هر کس هر چی به ذهنش میرسید می گفت
اهلل ووووواکبررررر
بحول الللللله
یا آلاله یا آلاله

و...
معموال هم گوینــده اصلی و محرک علی آقای
شمسی پور بودند
وقتی علی آقا راننده بود ،عالوه بر شلوغکاریهای
متداول
سرعت ماشین هم بیشتر میشد
و زمین و زمان رو خاک بر میداشت
هــر چی خواهــش و تمنا کردیــم که آرام
از اون جــاده بغل ما عبــور کنند ،توفیری
نکردکه نکرد
ما هم یک شــب دست بکار شدیم و دو تا شیار
که عرض جاده رو کامل پوشاند ایجاد کردیم
و همگی دســته جمعی روی بلندی و البالی

و بیش رت

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

درختهای بلوط کمین کردیم
اولین ماشــین از طرف غواصی که آمد ،از قضا
علی آقای شمسی پور بود
چشمتان روز بد نبینه
افتاد داخل شیار و ما همه از فرط خنده ریسه
رفتیم
وعلی آقــا به زحمــت ماشــین رو در آورد و
همینطور که حرکت میکرد با دست و با صدای
بلند تهدیدمان میکرد که...
دوباره افتاد داخل شیار بعدی
ما رو میگی دیگه داشتیم میترکیدیم
دوباره با تالش از اون شــیار هم خارج شــد و
بطرف پایین راهی شد
حتما همینطور که میرفت به برگشتنش فکر
میکرد
چون ما داشتیم برای برگشتنش
نقشه میچیدیم
برگشتنی وقت نماز بود و براحتی و با چشم باز
عبور کرد
ما هم شادمان از این طرح و برنامه روز را سپری
کردیم و شب خوابیدیم
باز هم چشمتان روز بد نبینه
صبح که از خواب بیدار شدیم
هر کس نگاه بغل دســتی میکرد و میزد زیر
خنده
حاال بخند کی بخند
صورت همه ما با واکس یکی شده بود
همگی برای تبلیغ
واکس شفق کاندید شدیم
علی آقا شبانه و به دور از چشمان نگهبان وارد
چادر ما که شلوغکارترینها بودیم آمده بود و...
شادی روح بلندش صلوات
کوچک بچه های تخریبچی
لشگر  32انصارالحسین ع همدان
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پرتیراژترین نشریه اسستان همدان

شکوفه رنجبر

نیروی
انسانی
متخصص،
مهمترین
سرمایه
در صنعت
گردشگری
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گــردشگری

مهمتریــن ســرمایه در هــر اقامتــگاه ،منطقــه نمونه
گردشگری ،هتل و اساساً زیر مجموعههایی که پرچمدار
نام گردشگری هســتند که عموماً هم با شعار حمایت از
جذب گردشگر و مسافر فعالیت خود را دنبال میکنند با
فقر در نیروی انسانی متخصص است.
در اهمیت نیروی انسانی همین مطلب کفایت میکند که
هر تأسیساتی در صنعت گردشگری اگر در باالترین حد
کیفیت و استانداردهای مورد نظر قرارگرفته و از بهترین
ســازهها و معماریها بهرهمند باشد اما نیروی نرمافزاری
آن چیــزی که باید نباشــد بهطورقطــع در دراز مدت
دچار مشکل شــده و نهتنها در تحقق شعار خود (جذب
گردشگر) ابتر باقی میماند بلکه در مواردی ممکن است
باعث دفع گردشگر شود.
با استناد به نتایج پژوهشهای انجام شده مبنی بر اینکه
نقش نیروهای انســانی در رونق یک کســبوکار تا چه
میزان اســت باید عنوان کرد در بیشتر موارد در صنعت
گردشــگری چگونگی ارائه خدمات از نوع خدمات ارائه
شده پر اهمیتتر است.
متأســفانه باید عنوان کــرد وضعیت نیروهای انســانی
در تأسیســات گردشــگری اســتان همــدان اعــم از
هتلها ،مهمانســراها ،مناطق نمونه گردشگری هنوز از
اســتانداردهای مشــخص در این صنعت فاصله داشته،
موضوعی که ســبب شــد تا با طرح این سؤال که اساساً
چرا همــواره همدان و صنعت گردشــگری آن در حوزه
نیروهای انسانی متخصص با ضعف رو با رو بوده به سراغ
کارشناسان و سرمایهگذاران فعال در این صنعت رفته و
چالش بزرگ نیروی انسانی را بیشتر تحلیل کنیم.

عدم استخدام نیروها بر اساس تخصص
حلقه مفقوده صنعت گردشگری همدان
مدیــرکل میراث فرهنگــی همدان معتقد اســت عدم
اســتخدام نیروهای فعال در صنعت گردشگری استان بر
مبنای تخصص ،حلقه مفقودهای اســت که بعضاً شــاهد
دفع گردشــگر از استان تنها به دلیل نا کارآمدی نیروی
انسانی در این صنعت بوده ایم.
علی مالمیــر در ادامه تأکید کرد :متأســفانه آنقدر به
ساخت و توسعه زیرســاختهای فیزیکی در گردشگری
همدان توجه کردهایم که در بحث نیروی انسانی و تأثیر
آن در صنعت گردشگری با غفلت عمل کردیم.
وی تصریح کرد :ســرمایهگذاران در صنعت گردشگری با
ریسک باالیی دست به سرمایهگذاریهای مختلف اعم از
هتلداری ،ایجاد منطقه نمونه گردشــگری و میزنند که
جای تحســین دارد اما باید توجه داشت ،داشتن نیروی
متخصص نیز در فعالیت این سرمایهگذاران خود یکی از
ســرمایههای مهم محسوب میشود که باید به آن توجه
ویژه کرد.
مدیــرکل میراث فرهنگی همدان افــزود :کمرنگ بودن
تفکر سیستمی و عدم اطالع از مدیریت صحیح در برخی
از تأسیسات گردشگری استان همدان سبب خارج شدن
بیش از  50درصد گردشــگرانی از استان شده که شاید
همدان را تنها یکبار تجربه کنند این در حالی است که
تمام فعاالن در حوزه گردشگری استان به دنبال مسیری
هستیم که ســفر به همدان را در ســبد خانواده ایرانی
بهصورت تجدیدوار بگنجانیم.
یکی از کارشناســان فعال در حوزه گردشگری استان که
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خواســتار حفظ نام خویش بــود در این خصوص گفت:
نیروهای انسانی در صنعت گردشگری حکم ویترینهایی
برای معرفی آن منطقه ،هتل ،اقامتگاه ،رســتوران و ...را
دارد و این مســئلهای است که متأسفانه در استان به آن
کمتر توجه نشان داده میشود.
وی تصریــح کرد :علیرغــم اینکه در اســتانی چون
همدان بــا دارا بودن ظرفیتهــای تاریخی و طبیعی
فراوان در جذب گردشــگر سعی در مقصد گردشگری
کــردن اســتان دنبال میشــود اما گاه یــک برخورد
نامناســب ،رفتاری نامتناســب با مســافر و نداشــتن
ســواد و تخصص مشــتری مداری در نیروهای انسانی
واحدهای گردشگری سبب شده تا استان آنچنان که
باید به اهداف خود در صنعت گردشــگری دست پیدا
نکرده و ناکام بماند.
وی با اشــاره به اینکه تنها ضعف استان در گردشگری
نبــود نیروی کارآمد نیســت و در حوزههای دیگر نیز
گردشگری اســتان در رنج اســت عنوان کرد :اگرچه
موضوع مطرح شــده در این بحــث اختصاص به نقش
نیروهای انســانی در گردشگری اســتان دارد اما باید
عنوان کــرد عوامل زیادی چون چگونگــی برخورد با
سرمایهگذار ،ایجاد زیرساختها ،اطالع و دانش ،تعاون
و همدلی بخــش خصوصی و دولت ،میزان گنجایش و
ظرفیت اســتان و ...در این میان نیز نقشهای کلیدی
را ایفا میکنند.
وی تأکید کرد :از جمله مواردی که میتواند به بهبود
نقش نیروی انســانی در فعالیتهای گردشگری کمک
شایانی کند این است که مدیران واحدهای گردشگری

بخشــی از ســود ســاالنه خود را به آمــوزش نیروها
اختصــاص دهند کــه این خود نوعی ســرمایهگذاری
است.
این کارشــناس فعــال در حوزه گردشــگری بیان کرد:
مهــارت و تخصص در نیروهای انســانی الزاماً به معنای
دانــش و تخصص تئوری و مدرکی نیســت بلکه تلفیقی
از تجربــه و مهارتآموزی در کنار مدارک دانشــگاهی
است که میتوان از یک پرســنل معمولی در واحدهای
گردشگری نیرویی بسازد که تبدیل به قطب گردشگری
واحد خاص خود شود.
بر این اساس و با استناد به مباحث مطرح شده از جانب
صاحبنظــران میتوان نتیجه گرفت نیروی انســانی از
مهمترین ســرمایهها در صنعت گردشگری است صنعتی
که این روزها نهتنها در اســتان همدان و کشور عزیزمان
ایران بلکه در تمام دنیا ازجمله صنایع درآمدزا و اشتغال
محور عنوان میشــود که میتواند در حوزه کسبوکار و
سرمایهگذاری انقالبی جدید برپا کند.
آنچــه غیرقابل انــکار و نادیده گرفتن اســت مجموعه
فعالیتها و تالشهایی اســت که کمر همت بستهاند تا
در همدان به روند توسعه و گسترش گردشگری سرعت
عمل بخشــند اما در این بین باید متذکر شــد فعالیت
و تالشها زمانی ثمر دهی خواهد داشــت که کانالهای
خروجــی کار ماننــد نیروهای انســانی ،ظاهر و کیفیت
خدمات ارائه شــده واحدها و ...نیز همسو با این جریان
حرکتی ،گام بردارند و همگان دســت در دســت هم نام
پــرآوازه و جاوید هگمتانه را بار دیگــر در تاریخ صنعت
گردشگری جاودانه کنند.
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ردپای انتخابات از آشپزخانهها تا کوچهپسکوچههای پایین شهر!

کاندیداها! مردم هنوز امیدوارند

چقــدر این روزها مردم عزیز میشــوند .عــدهای خاصتر هم در
میان مردم ،چقدر مهربانتر میشــوند .روزها که میگذرند به این
نتیجه میرســیم که آفتاب از ســمت انتخابات درآمده که همان
عده نامبرده ،مهربان شــدهاند و امید اســت که تصمیم آفتاب در
ماههای پس از انتخابات نیز ،عوض نشود و تغییر مبدأ ندهد تا مردم
همچنان عزیز باشند و خواص همچنان مهربان با مردم.
این روزها دلســوزان شهر و روســتاهایمان بیدارتر و هوشیارتر از
همیشه مشکالت و کم و کاســتیها را میبینند و راهکارهایی را
ارائه میدهند که برق امید در چشــمان مردم میاندازد و میخی
را میکوبند که هرکدام به یک رأی بدل میشود .البته اگر دلسوز
بعدی راهکارهای بهتر و جسارت بیشتر برای حل آن مشکالت را
مطرح نکند.
عدهای به دنبال نمایش تواناییهای خود هســتند و عدهای نیز از
مشکالت به ستوه آمده و خود میخواهند دستبهکار شوند تا بلکه
گرهی بگشایند .افراد دیگری هم در آشپزخانهها ،وعده شام تدارک
میبینند و ســر دیگ غذا به حرفهای قشنگی که میخواهند به
مردم بزنند ،فکر میکنند.
برخی باالنشینها هم منطقه سکونت خود را فراموش میکنند و
در کوچه پس کوچههای پایین شهر پای درد دل مردم مینشینند
و مشــکل آسفالت کوچه ،بوی بد فاضالب ،بیکاری جوان در خانه
مانده و گاز قطعشده را حلشده میدانند ،چون قرار است همچون
فرشــته نجات پا به شــورا بگذارند و همه مشکالت را حل کنند.
چه بســا این وعدهها از سر دلســوزی ،با نیتی قلبی و با اعتقادی
راسخ باشد اما وعدههای بیسرانجام برخی افراد درگذشته ،ابتکارات
تازه واردها به عرصه کاندیداتوری را نقش بر آب کند و شــعارهای
احتمالی واقعی راهی از پیش نبرند.
برخی هم میآیند و خود را همدرد مردم میدانند اما چون قدرت
مالی برای ســفارش غذای انتخاباتی و چاپ بنرها و پوســترهای
خوش نقش و نگار ندارند و با وعده و وعید پست و مقام به اطرافیان
نتوانســتهاند عده زیادی را برای اعزام به نقاط مختلف شهر جهت
جلب نظر مردم ،گرد هم آورند ،موفق نمیشوند و تجربه ثبتنام در
انتخابات ،بهعنوان یک خاطره در ذهنشان حک میشود.
شانســی که در این دوره از انتخابات ،کاندیداها را یاری میکند،
فضــای مجازی اســت که البته در نوع خود تهدید نیز به شــمار
میرود .چهبسا سرعت انتشــار پیامهای تخریبی بسیار بیشتر از
پیامهای تبلیغاتی و امیدبخش اســت و باید ابتکار تازهای به خرج

داد که بتوان آراء بیشــتری را از میان هزاران کاربر فضای مجازی
به دست آورد .از طرفی دیگر فضای شلوغ مجازی ،فرصت را برای
آگاهســازی مردم نسبت به موضوعات مختلف بیشازپیش فراهم
کرده و کوچکترین اتفاقی در چند ساعت ،در تمام شهر میپیچد
و مردم را هوشیارتر میکند ،هرچند شایعات نیز چاشنی محتوای
انتقالی به مردم میشــود و شــرایط را پیچیدهتر میکند .چهبسا
درگذشته به دلیل عدم تمایل بخش قابلتوجهی از مردم به مطالعه
رسانههای مکتوب و مجازی ،اطالعات بخش قابلتوجهی از جامعه
از موضوعات روز کمتر بود اما امروز پیشــرفت تکنولوژی ،ســطح
آگاهی مردم را باالتر برده و ســختتر میتوان اذهان هوشیار را به
سخنان زیبا جلب کرد.
بااینوجود هر بار که به تلگرام مراجعه میکنیم ،خود را در کانالها
و گروههای جدید انتخاباتی میبینیم که در آن مباحث زیادی از
شــعار تا واقعیت قد علم میکنند اما اینکه در میان حجم باالی
شــعارهای مطرحشده چگونه میتوان اعتماد کرد و به چه کسی،

کار سختی است که هم زحمت رأیدهندگان را بیشتر میکند هم
زحمت رأی گیرندگان را.
باوجود افزایش سطح سواد مردم در هر گوشه از شهر و دسترسی
ســریعتر جمع قابل توجهی از مردم بــه اطالعات ،دیگر وقت آن
نیســت که ســر وعدههای غذایی انتخاباتی ،به مردم وعدههای
شــیرین و پر امید و در مواقعی نیز خندهدار داد .آنهم در زمانی
که مردم حتی سر سفره نیز میخواهند لحظهای از اتفاقات و اخبار
جدید جا نمانند .در زمانی که هوشــیاری مردم بیشتر شده دیگر
نمیتوان با شعارهای غیرمنطقی ،صندوقهای رأی را به نفع خود
پر کرد.
در دورانی که مردم بیشتر از همیشه با مشکالت اقتصادی و بیکاری
دســت و پنجه نرم میکنند ،نمیتوان با امیدهای واهی و دور از
منطق به رأی رسید ،هرچند هنوز هستند کسانی که اندک امید
مردم را دستمایه حرفهای قشــنگ خود میکنند و میتوانند
نظرشــان را جلب کنند اما باید به فکر این هم باشــند که پس از

تکیه زدن بر کرسی شورا ،ممکن است با کمی کوتاهی و خودبینی،
همان اندک امید را هم بگیرند.
دیگر زمانی نیســت که بتوان با وعدههای رنگارنگ ،نظر مردم را
جلب کرد و در میان تمام شــعارها و برنامههای ردیف شــده در
پوسترهای انتخاباتی ،مردم به دنبال صداقت و دلسوزی میگردند
و نمیتوان تنها با حرف ،اعتماد خرید.
شاید مدرک تحصیلی و تخصص و سری در سرا داشتن افراد بتواند
نامشان را بیشــتر از دیگران نقل محافل کند اما فارغ از تمام این
موارد ،مردم نماینــدهای را میخواهند که حتی اگر از میان تمام
شــعارهایی که داد ،تعدادی را نتوانست عملی کند ،حداقل برای
رسیدن به آن تالش و پیگیری صادقانه و دلسوزانه داشته باشد.
در روزهایی که واژههای جدید مثل حقوقهای نجومی پا به دایره
لغات جامعه گذاشته ،مردم نمیخواهند کسانی را که تنها به بهانه
رسیدن به جایگاه سیاسی و اجتماعی و استفاده از این جایگاه برای
رشد اقتصادی خود ،پا به عرصه انتخابات گذاشتهاند.
مردم کسانی را نمیخواهند که امروز دست دوستی به سمتشان
دراز میکنند و فردا درب اتاقشان به روی آنها بسته است و هرکجا
بگردند نماینده موردنظر خود را پیدا نمیکنند.
اگر گوش کنیم میشــنویم که عــده قابلتوجهی از مردم پس از
مواجهشــدن با برخی مباحث و بیان وعدهها از سوی برخی افراد،
میگویند :باز هم انتخابات شروع شد ...این یعنی در طول سالهای
مابین انتخابات ،خبری از کار برای مردم از سوی افراد نیست؟ نوع
برداشت با خودتان است.
پای حرف مردم که بنشــینیم فارغ از تمام انتظاراتی که دارند ،به
این میرســیم که کسانی مورد پسند جامعه هستند که حرفشان
با عملشــان یکی باشد و شــعار بیعمل ندهند .حال برخی افراد
میتوانند برحسب توانایی و جایگاه خود ،شعارهایی را بدهند که
ممکن اســت رنگ و بوی عملگرایی داشته باشد اما در این میان
فراموشی وجدان ،بیانصافی است.
در شــرایطی که به ســختی میتوان اعتماد جامعه را جلب کرد
و بزرگتریــن چیزی که مردم به آن نیاز دارند ،امید اســت ،امید
میرود تمام آنهایی که پا در عرصه انتخابات گذاشتهاند ،چه دارای
جایگاه اجتماعی و سیاسی ،چه نخبههای ناشناس در جامعه و چه
دلســوزان همدرد با جامعه ،در ارائه برنامههای خود شعور و درک
اجتماعی مردم را در نظر گرفته و شــعارهای دور از منطق مطرح
نکنند و پس از پیروزی نیز فراموشی نگیرند .مردم هنوز امیدوارند...

مهماننوازي؛ از قديميترين و زيباترين فرهنگهاي ما ايرانيها است
امیر غالمی پارسا

همدان
در حوزه
گردشگري
نهتنها از نظر
بینالمللی
بلکه ملي
نيز به
استانداردهاي
الزم نرسيده
است

هتلهاي
همدان
در بحث
گردشگري
وارد نميشوند

يکي از قديميترين و زيباترين فرهنگهاي ما ايرانيها مهماننوازي
است که آن را در بسياري از کشورهاي دنيا که رو به ماشيني شدن
ميروند ،نميبينيد.
چيزي که در اين پيشرفت ماشيني و شهري بايد به اين فرهنگ
غني ايراني اضافه شــود ،بسترسازي مناســب در راستاي توسعه
صنعت گردشــگري ايــران و به خصوص شــهرهايي با ظرفيت
گردشگري باال از جمله همدان ،است.
قديمها ،ســفرهاي طوالني انجام ميشد و کارواني بعد از چند
ماه به مقصدي ميرسيد و اگر مهماننوازي خوبي توسط آنها
انجام ميشد ،نهتنها زمان بيشتري را در آنجا سپري ميکردند
بلکه حاضر بودن ســفر چند ماهه را تجربــه کنند تا دوباره به
آنجا برســند و در روزگار حال نيز با اينکه سفرها بسيار کوتاهتر
شده است اما بازهم اگر مســافران ،ميزبانان خوبي را در پيش
روي خــود ببيند ،اقامت خود را بيشــتر و تجربه خود را تکرار
خواهند کرد.
امروزه پيشــرفت فناوري ،موجبات سفري راحت و سريع را شکل
داده است .بايد رفاه حال بهتري شکل گيرد و اين کار ،چه از جنبه
اقتصــادي و چه فرهنگي ،نيازمند هزينه اســت ،اما بايد ديد چه
مسائلی باعث ميشود که يک ميزبان از سفرش لذت بيشتري برده
و تجربهاي خاطره انگيز براي خود به ثبت برساند.

عوامل زيباشناختي ،انسانشــناختي ،عوامل طبيعي ،اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي ،معماري ،مذهبي و زيرساختي بايد دست به
دســت هم دهند تا يک ميزباني خوب از گردشــگر انجام شود تا
ضمن اينکه گردشگران اقامت بيشتري را داشته باشند ،قصد سفر
دوباره نيز در آينده بکنند.

همدان در حوزه گردشگري نهتنها از نظر بینالمللی
بلکه ملي نيز به استانداردهاي الزم نرسيده است

مســئلهای بسیار مبرهن این است که شــهر ما همدان نهتنها از
نظر بینالمللی بلکه ملي نيز به استانداردهايی از لحاظ میزبانی از
گردشگر نرسیده است.
در سالهای اخیر در رسیدن به این استانداردها قدمهایی برداشته
شــده اما بســیار کم بوده که اين اســتانداردها همت مديران را
ميطلبد.
اگر قرار به گفتن راه حل باشــد ،به نظرم در ابتدا بايد شناســایی
پتانسیلهای استان و نیازسنجی انجام شود و هر دستگاه دولتي و
اداري مرتبط بايد ببيند براي يک ميزباني خوب چه مسائلی را بايد
اصالح و تکميل کند؛ سپس موجوديهاي خود را تکميل کنند تا
شهر آمادگي ميزباني را داشته باشد.
اما جنبه بعدي بخش خصوصي است که در شهرهاي بااهميت

گردشــگري يکــي از عوامل مهم جذب گردشــگر اســت؛ که
متأســفانه در شهر ما بخش خصوصي تنها به بخش هتلسازي
معطوف ميشــود و آژانسهاي گردشــگري که بــه نظر من
مارکتهاي مســافرتي هستند نيز بسيار ضعيف عمل ميکنند
و تنهــا به منابع موجــود ،آن هم نه به صورت کامل ،بســنده
ميکنند؛ کما اينکه ما شاهديم در شهرهاي مقاصد گردشگري
ي را در
دنيا ،بخش خصوصي خدمات گردشــگري بــه يادماندن 
ذهن مسافران حک ميکند.

هتلهاي همدان در بحث گردشگري وارد نميشوند

البتــه در اين بحث ،هتلهــا نيز بيتقصير نيســتند؛که معدود
هتلهايي که در همدان با قيمتهاي باال ،نسبت به خدمات وجود
دارد در بحث گردشگري وارد نميشوند و فقط اقامت مسافر را در
انديشه دارند.
خدمات گردشگري با توجه به تغيير ذائقه مردم بايد تنوع بيشتري
داشــته باشد تا مسافران بتوانند زمان بيشــتري را براي بازديد و
اســتفاده از خدمات گردشــگري صرف کنند ،که منجر به اقامت
بيشتر و بهرهوري باالتر براي استان خواهد شد.
خدمات گردشگري که ميتوان به آن اشاره کرد شامل گردشهاي
تفريحي در شــهر است و البته نبايد فقط بازديد از برخي محلها

مانند آرامگاه بوعلي باشد و در کنار آن ميتوان برنامه خريد از مراکز
خريد مانند بازار سنتي همدان را گذاشت.
متأسفانه مسافران در همدان معموالً بايد خودشان به اين نتيجه
برسند که ميتوانند از سوار شدن به تلهکابين گنجنامه لذت ببرند
و يا سورتمه ريلي همدان چگونه است.
در پایان اگر بخواهیم گردشگری پایدار را در همدان شاهد باشیم
باید مکانهاي تفريحي و گردشگری بروز و مطابق میل گردشگر
نسل امروز افزايش يابد.
هتلها هم بايد گشــتهاي جابهجايي از پايانه و فرودگاه داشته
باشند و عالوه بر آن ميتوانند بليط تلهکابين و غار عليصدر و ...را
با تخفيف در اختيار مســافران قرار بدهند و بستههاي گردشگري
همراه با نقشه شهر را داشته باشند.
با اين تفاسير بايد اذعان کرد که آنچه در اين ميان مهم است ،رفتار
جامعه ميزبان براي رشــد و توسعه گردشگري است که ميتواند
در انتخاب و يا عدم انتخاب يک مقصد ويژه مؤثر باشــد ،از طرفي
مسئوالن و شهروندان ،مديران هتلها و ...بايد به اين موضوع واقف
باشند که نحوه پذيرايي و يا مهماننوازي و برخورد و تأمين شرايط
آســايش براي گردشگران ،ســودش به نفع مردم همدان است و
موجب رونق گردشــگري و به دنبال آن رونق اقتصادي است و از
اين موضوع غفلت نکنند.

تاریکی ذهن برخی مدیران ظلمت کوچههای حاشیه شهر
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علی ثقفی

گاهی اوقات وقتــی یک روزنامهنــگار قصد میکند
مطلبی را مطرح کند و در زمینه روشــنگری موردی
خاص اقدام کند ،برای جمعآوری مســتندات الزم با
چالشهای اساسی مواجه میشود؛ دسترسی سخت به
مستندات یا نبود مستندات ازجمله مواردی است که
کار را برای انتشار یک مطلب دشوار میکند؛ اما برخی
مسائل پیرامون ما وجود دارد که طرح آنها با کمترین
مشکلی در زمینه جمعآوری و ارائه مستندات مواجه
است اما به قدری این معضالت بزرگ در جامعه عادی
شده که کسی به آنها توجه نمیکند.
یکی از شبهای سرد زمستانی برای به تصویر کشیدن
شــرایط زندگی کارتنخوابهای همــدان با یکی از
عزیزان همراه شدیم که در شمارههای قبلی «اکباتان»
به طور مصور و مشروح به آن مسئله پرداخته شد .در
حاشــیه آن برنامه و در حین حرکت برای رسیدن به
مقصد و همچنین در راه برگشت ،معضل دیگری ذهن
ما را آزار داد که منجر به تهیه این گزارش شد.
گاهی اوقات تصاویر به قدری گویاست که کافی است
صرفــاً زیر آن درج شــود «بدون شــرح» چراکه هر
بینندهای با دیدن تصاویر به عمق مطلبی که نویسنده
گزارش قصد دارد به آن بپردازد پی میبرد.
هرچند تصاویر مقایسهای به خوبی عمق هدف نگارنده
را میرســاند و تیتر انتخاب شــده برای این گزارش
را در اذهــان متبلور مینماید اما الزم اســت قدری
بیشــتر مســئله را باز کنیم؛ در شرایطی که بسیاری
از کوچههای حاشیه شهر و مناطق محروم همدان از
داشتن حداقل امکانات شهری که همانا روشنایی معابر
در زمان تاریکی هوا اســت ،محروم هستند؛ چراغانی
نمای ســاختمانهای اداری در زمانی که واقعاً هیچ
کارایی الزمی ندارند ،چه معنایی میتواند داشته باشد؟

نسبت مستقیم تاریکی معابر
با افزایش جرم و جنایت
به نظر شــما مخاطب گرامی ،ظلمــت و تاریکی این
کوچهها بیشــتر اســت یا تاریکی ذهــن مدیران و
تصمیم گیرندگانی که اینگونه انرژی و ســرمای ههای
ملی را بیهوده هدر میدهند درحالیکه یک شهروند
حاشیهنشــین با توجه به بافت نامناسب معابر منطقه
سکونتش ،اگر تنها ساعتی از غروب آفتاب بگذرد ،در
میان این تاریکیها ممکن است حتی نتواند راه منزل
خویش را پیدا کند؟
بهراستی چقدر همین تاریکیها موجب بیشتر شدن
جرم و جنایت میشود؟
آیا مســئوالن امنیتی به این مسئله توجه کردهاند و
تذکرات الزم را به متولیان امور شهری دادهاند؟
آیا این تاریکیها ،جان و آسایش شهروندان و ساکنان
ایــن مناطق را بیشــتر از مناطقی که معابرشــان از
روشنایی کافی برخوردار هستند ،تهدید نمیکند؟
از همــه اینها که بگذریم؛ ســهم ســاکنین مناطق
خاموش شهر از سرانه شهر چقدر است؟
آیا کمبود و نبود روشنایی معابر هم مانند زیباسازی و
امکانات شهری در گرو درآمدهای منطقهای و ضعف
اعتبارات مناطق محروم است؟
امـام عـلی (ع) رسـیـدگـی بـه مـحـرومـان را تـنـهـا
بـا دستورالعمل و فرمان انجام نمیداد ،بلکه شخصاً به
رفع مشکالت مردم میپرداخت.
نـان و خـرمـا را درون زنـبـیـل مـیگـذاشـت و بـا
دوش مـبـارک حمل میکرد و به فقرا میرساند.

اصحاب و یاران میگفتند:
یا ا َ
َحن ن َح ِملَ ُه
میرالمومِنین ،ن ُ
ُ
الســام ما این بــار را بر
علیه
منین
امیرالمــو
«یــا
ّ
میداریم».
حضرت پاسخ میداد که:
یال ا َ َحقُّ ب َِحمل ِ ِه
َر ُّب ال َع ِ
«رهبر ا ّمت سزاوارتر است که بردارد»()۱۲۵
مسئول شدن ،چشمان باز ،پاهایی رونده ،قلبی
تپنده و دستانی کننده میخواهد
حال مسئولین باید پاسخگو باشند که در کشوری که
زیر پرچم اســام و با تأسی از معرفت و سیره پیامبر
اســام و ائمه معصوم اداره و هدایت میشود ،چگونه
نســبت به این مسائل بیتفاوت بوده و اقدامی در این
خصوص ننمودهاند؟
همیشه میگویند آن را که عیان است چه حاجت به
بیان است؛ آیا رسیدگی به این مسائل تخصص خیلی
خاصی میخواهد؟ یا فقط قدری دلسوزی و پیگیری
نیاز دارد و چشمانی باز و پاهایی رونده و قلبی تپنده
و دستی کننده میخواهد که برود ،ببیند ،حس کند و
پیگری کند تا مشکالت مردم مرتفع شود.

احساس مسئولیت؛ از حرف تا عمل
در باب مســائل و مشکالت مردم حرف زیاد است
و کافی اســت تنها دوربینی در دست گرفت و در
شــهر چرخید ،ثبت کرد و به تحریر کشــید؛ اما
بهراستی احساس مســئولیتی که همه معموالً در
ســخنوریها از آن دم میزننــد کجای این پازل
قرار دارد؟ این واژه کلیشــهای که امروزه مسبب
قبــول مســئولیتها و حضور افــراد در میادین
مختلــف عرصه خدمت شــده ،در عمــل چقدر
نقشآفرینی میکند؟
بیتردیــد هــر کس با هــر نیتــی در راهی قدم
میگذارد ،اگر صحبتها و شــعارها و وعدههایش
بــا قدمهایی که بعد از تصدیگری و رســیدن به
جایگاه مورد نظر برمیدارد مغایر باشد ،روزی در
جایی و در شــرایطی متفــاوت گامهایش خواهد
لرزید و آن زمان دیگر نه فرصت برگشــت هست
و نه راهی برای جبران!

نسبت
مستقیم
تاریکی معابر
با افزایش
جرم و جنایت

وکیل مردم
شدن چشمان
باز ،پاهایی
رونده،
قلبی تپنده
و دستانی
کننده
میخواهد

احساس
مسئولیت؛ از
حرف تا عمل
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :اجازه نمیدهم تا پایان بهار
 96هیچ کارگر ساختمانی بی دفترچه بیمه بماند.
علی ربیعی در همایش اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشــتغال که در
همدان برگزار شد ،در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه دو معاون
ارشد وزارت کار همدانی هســتند ،اظهار داشت :امید میرود که
حضور معاونان و رئیس سازمان فنی و حرفهای در سفر به همدان
تعهدآور باشد و بتوان درخواستهای استان را رسیدگی کرد.
وی با اشــاره به اینکــه روز مبعث یادآور عصر بلوغ انســانها و
مسئولیتپذیری آنهاست ،خاطرنشــان کرد :من هیچگاه مدیر
بودن را دوست نداشــتم و مسئول بودن مورد پسندم بوده است؛
مسئولیتپذیری رمز این است که بتوان خود را متحول کرد و به
پیشرفت رسید.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین تصریح کرد :من بهعنوان
کسی که زندگی سخت و مسئوالنهای داشتم میگویم برای اینکه
میخواهیم جامعه خوشبخت شود باید از خود بپرسیم که چهکاری
برای جامعه انجام دادهایم؟
ربیعی با بیان اینکه ما در قبال خانواده ،جامعه ،مقام معظم رهبری
و شــهدا مسئول هستیم ،خاطرنشان کرد :ما همه مسئولیم و اگر
مسئوالنه زندگی کنیم به خوشبختی میرسیم.
وی افزود :مســئوالنه کار کردن یعنی اینکه تصمیمات سخت را
بگیریم و اگر میشنویم که امروز کسی میگوید به بیکاران 250
هزار تومان میدهیم مسئوالنه نیست؛ باید تور دست جوان داد تا
کار پیدا کند و آموزش ببیند.
ربیعی با بیان اینکه در تمام استانها در سال جاری به افراد کمک
میشــود که بیکاران به سرکار بروند ،یادآور شد :این طرح در 20
استان در سال قبل اجرا شد و امسال نیز در تمام استانها اجرایی
خواهد شد .وزیر کار تأکید کرد :پیامبر اکرم (ص) اخالق را در یاد
یکند و در کنار فقرا بودن و منزلت دادن به کرامت
آدمــی زنده م 
انسانها را یادآور میشود.
وی با بیان اینکه پنجم اردیبهشتماه روز کارگر است ،خاطرنشان
کرد :حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است؛ من بارها از خودم
میپرســم در جامعهای که ثروتمندان بــدون تالش ثروتمندتر
میشــوند ،میلیاردها میلیــارد ثروتاندوزی میکننــد و با رانت
پیشرفت میکنند ،ملت مرهون کار است؟ خیر.
ربیعی افزود :هرکسی که پیچ و مهرهای برای اشتغال به هم وصل
کند ارزش دارد و دست او را میبوسیم و کارگری که از جان خود
مایه میگذارد برای ما ارزشمند است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه زندگی ایرانی را باید
در ابعاد مختلف ارتقاء داد ،گفــت :در این جامعه باید ارزشهای
تولیــد را ارتقا داد و در نهادهــای اجتماعی باید طوری کارکرد تا
در پنج تا  10ســال آینده قدرت ایران را افزایش دهیم و بتوانیم
جامعهای شاد و پیشرو داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه سختکوشــی و مدارا کردن با هم در کار،
رمز رشــد در آینده است ،اظهار داشت :اگر در جامعه تولید محور
به گونــهای کار نکنیم که در کوتاه مدت به ســرعت جلو برویم
پاسخگوی فرزندانمان نخواهیم بود.

دارای بیش از دو معلول اقدام کرد و در سال جاری به سمت مسکن
زنان سرپرست خانوار پیش میرود تا بتواند در طول دو یا سه سال،
توانمندسازی را انجام دهد.
وی با بیان اینکه یکی از برنامههای ما تکمیل مســکن مهر است،
یادآور شــد :منابع مالی زیــادی در دولت یازدهــم برای تأمین
زیرساختها هزینه شد و  50درصد آن نیز تحویل داده شد.
ربیعی همچنین خاطرنشان کرد :در بخش رفاهی نیز با سیاست
منسجم امور را پیش میبریم و امیدواریم بتوانیم با عقالنیت ،تدبیر
و شجاعت برای استقالل کشور را ادامه دهیم.

کل ریلگذاری راهآهن همدان -تهران
در دولت یازدهم انجام شد

ربیعی با بیان اینکه برنامه منسجم اشتغال در دولت دنبال میشود،
اظهار داشــت :در سال قبل با تمام شــغلهای ایجاد شده بازهم
نتوانســتیم برای  500هزار نفر جویای کار ،شغل ایجاد کنیم اما
چرا این رشــد در خانهها دیده نمیشود؟ چون در زمانی اقتصاد
کشور کوچک شده بود.

هرساله  850هزار فارغالتحصیل وارد جامعه میشوند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد :سالها بیکاری تلنبار
شــده را شــاهد بودیم و نیروی کار با تأخیر هفتساله به مراکز
آموزشــی رفتند و هر ســاله  850هزار فارغالتحصیل وارد جامعه
میشوند .وی ادامه داد :جمعیتی که وارد بازار کار میشوند تا چند
سال دیگر ادامه دارد و نیاز است که ساالنه  900هزار تا یکمیلیون
شغل ایجاد شود.
ربیعی با بیان اینکه در مدتی ریزش نیرو در کارخانهها ایجاد شد،
گفت :نرخ مشــارکت مردم در دولــت یازدهم  2.5درصد افزایش
یافت.
وی با اشاره به رونمایی از طرحهای اشتغال خود در همدان ،تصریح
کرد :از جمله برنامهها میتوان به برنامه کوتاهمدت برای حمایت از
مشاغل خرد ،کارورزی و پیش رفتن از مسیر یارانه به سمت کارانه

حق نداریم  40هزار تومان به یک جیب بدهیم
 200هزار تومان از جیب دیگر بگیریم

حق نداریم
 40هزار تومان
به یک جیب
بدهیم
 200هزار
تومان از جیب
دیگر بگیریم

برخی
میگویند اثر
رشد کو؟

ربیعی با بیان اینکه باید بدون ترس به سمت پیشرفت حرکت کرد،
یادآور شــد :در این سالها آنچه که سعی کردیم پیش ببریم این
بود که به طور بنیانی ،حق نداریم پول را هدر بدهیم .حق نداریم
 40هزار تومان به یک جیــب بریزیم و  200هزار تومان از جیب
دیگر بیرون بیاوریم و حق داریم کرامت ایجاد کنیم که خوشبختانه
زیرساختهای این حرکت فراهم شد.
وی بــا تأکید بر اینکه کیک اقتصاد باید بزرگتر شــود ،گفت :در
اقتصاد کوچک نمیتوان کارکرد؛ زمانی  60درصد کسری رشد در
کشور وجود داشت اما سعی کردیم منحنی رشد را روبه باال ببریم
که باید ادامه پیدا کند.

اجازه نمیدهم تا پایان بهار  96هیچ کارگر ساختمانی
بی دفترچه بیمه بماند

وی افــزود :اجازه نمیدهم تــا پایان فصــل اول  96هیچ کارگر
ساختمانی بی دفترچه بیمه بماند چراکه زندگی سختی را دارند
و چون باید از ســاختمان درصد دریافت شــود تا بیمه شــوند و
ســاختمان هم در برخی ایام سال تعطیل است ،منبع دیگری در
نظر گرفته شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هر ایرانی باید بتواند
یک دفترچه بازنشستگی با نرخهای متفاوت داشته باشد ،گفت :در
کشور  170هزار کودک که به مدرسه نرفتند شناسایی شدند و با
خانه تکتک این کودکان تماس گرفته شد.
وی ادامه داد :فردی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که وقتی
به خانه من زنگ زدند و گفتند فرزندت کجاســت ،ترسیدم .البته
این بد است که مردم وقتی از نظام با آنها تماس گرفته میشود،
میترسند.
ربیعــی با بیان اینکه  200هزار زن دچار ســوءتغذیه در کشــور
شناسایی شدند ،اظهار داشت 10 :میلیون نفر در کشور برای ارائه
سبد غذایی شناسایی شد.
وزیر کار تأکید کرد :دولت در راستای تهیه مسکن برای خانوادههای

برخی میگویند اثر رشد کو؟

وزیر کار با بیان اینکه برخی میگویند رشد نکردید و اگر رشد بوده
اثرش کجاست ،یادآور شد :متأسفانه ریزش نیروی کار در دوره ما
اتفاق افتاد که پیشینه تاریخی دارد.
وی همچنین تصریح کرد :ونزوئال در شرایط ایران قرار داشت و به

مدیران باید توسط احزاب شناسنامهدار
به حاکمیت برسند

هرساله
 850هزار
فارغالتحصیل
وارد جامعه
میشوند

اجازه نمیدهم
تا پایان بهار
 96هیچ کارگر
ساختمانی بی
دفترچه بیمه
بماند

وزیــر کار همچنین خاطرنشــان کرد :طی ســالهایی همزمان
با حقوقی که به بازنشســتگان داده شــد  67درصد قدرت خرید
کاهش یافت و چون من ســالها بهسختی زندگی کردم خجالت
بازنشستگان را میفهمم.
وی با بیان اینکه یکشــبه نمیتوانیم کاری کنیم ،گفت :در طول
چهارتا هشــت سال میتوان به نتیجه رســید و افزایش حداقلی
دستمزد را محقق کرد تا حقوق بر تورم پیشی بگیرد.
علی ربیعی با اشــاره به اینکه هر بیماری یک خانواده را دو دهک
پایین میآورد ،تصریح کرد 11 :میلیون فقیر حاشیهنشین شهری
بیمه شدند و من باعالقه این کار را دنبال کردم.

استاندار همدان نیز در این همایش گفت :کل ریلگذاری راهآهن
همدان -تهران در دولت یازدهم انجام شد.
محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه زمان پذیرش امور توسط علی
ربیعی بهعنوان وزیر ،وزارت کار در قهقرای تشــکیالت خود ،رو به
افول بود ،اظهار داشت :شستا در آن زمان با مشکل روبهرو شده بود
و پرونده بابک زنجانی نیز باز بود.
وی با بیان اینکه جامعهای که در آن فساد باشد کارآفرینی در آن
رخ نخواهد داد ،یادآور شــد :وزیر کار نه تنها فساد را کم کرد بلکه
میتوان گفت فساد را در وزارت کار ریشهکن کرد.
نیکبخت همچنین تصریح کرد :بنابر گفته وزیر کار ،مشاغل خرد
و متوسط را باید حمایت کرد و ما در استان به مصداق این سخن
پی بردیم.
اســتاندار همدان با بیان اینکه هر ماه  800تا هزار شغل در استان
ایجاد میشود ،خاطرنشان کرد :این آمار برگرفته از کارگاههایی این
چنینی نیز هست.
وی با اشاره به هشــت هزار و  600میلیارد تومان سرمایهگذاری
بخش خصوصی در همدان ،یادآور شد :در سال قبل  10هزار شغل
در استان همدان ایجاد شد و هفت کشور در همدان پس از برجام
سرمایهگذاری کردند.
نیکبخــت با بیان اینکه کل ریلگذاری راهآهن همدان -تهران در
دوره دولت تدبیر و امید انجام شــد ،تصریح کرد :قطار روز جمعه
هشتم اردیبهشتماه به همدان خواهد رسید.
اســتاندار همدان به ســرمایهگذاری جهت اجــرای نیروگاههای
خورشیدی  100مگاواتی اشاره کرد و افزود :از این میزان تاکنون
 14مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد 400 :هزار میلیارد تومان طرح نیمهتمام از قبل روی
دست دولت یازدهم ماند که در همدان باوجود سهم واگذاری 66
پروژه 214 ،پروژه به بخش خصوصی واگذار میشود.
نیکبخــت از افتتاح و کلنگزنی دو هــزار و  300میلیارد تومانی
طرحهای اســتان با حضور ریاســت جمهوری ،یادآور شد :از این
میزان یک هــزار و  800میلیارد تومان طرح قابل افتتاح و مابقی
شروع عملیات اجرایی است.
وی اقتصاد مقاومتی را پیشــی گرفتن صادرات از واردات دانست
و افزود :در ســال گذشته برای اولین بار صادرات بر واردات پیشی
گرفت.
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه از محل طرح تحول سالمت
پرداختــی از جیب مردم کاهش یافت ،گفت 500 :میلیارد تومان
یارانه سالمت در قالب طرح تحول در استان همدان هزینه شد.

 400درصد تورم رسید اما ایران تورم را کنترل کرد.
ربیعی با اشاره به اینکه رکود طوالنی باعث کوچکتر شدن ظرفیت
اقتصادی کشور شد ،اظهار داشت :سال  95با بیش از هفت درصد
رشــد روبهرو بودیم اما امسال اگر رشــد کمتر هم باشد ،در سال
جاری کیفیتر خواهد شد.
وزیــر کار با بیان اینکــه پیشبینی پذیر کــردن اقتصاد از دیگر
کارهای دولت بود ،گفت :یادتان نیســت افراد در صف سکه و ارز
میایستادند؟ فقرا در این مدت بیشترین لطمه را خوردند.
وی با اشاره به اینکه کسری تورم یعنی اینکه کمتر گران میخریم،
گفــت :دیگر به گونهای نیســت که اگر امــروز کاال میخریدیم،
میارزید به اینکه فردا کاال بخریم.

اشاره کرد .وی افزود :این دروغ است که گفته میشود به فرد پول
بدهیم تا ســرکار برود و پول را باید به بخــش کار داد تا بیکاران
مشــغول به فعالیت شــوند و دیگر برنامه این است که حق بیمه
پرداخت کنیم و مشوق کارفرمایی در نظر بگیریم.

مگا برنامه دولت یازدهم؛ اشتغال فراگیر ضد فقر

ربیعــی مگا برنامه دولت را اشــتغال فراگیر ضد فقر و اشــتغال
توانمندســاز با توجه به مزیت اســتانها و ایجاد  600هزار شغل
در هر ناحیه ،عنوان کرد و افزود :با مطالعات صورت گرفته توسط
 45کارشــناس بزرگ بر روی بخشهای مختلف از زنبور عســل
تا پوشاک ،امســال  20هزار میلیارد تومان برای اینگونه مشاغل
اختصاص خواهد یافت.

دبیر حزب اعتدال و توسعه اســتان همدان نیز گفت :حاکمان و
مدیران این نظام تنها باید توسط احزاب شناسنامهدار به حاکمیت
برســند .حســن مرادی اظهار داشــت :مردم و نظام ،مسئوالن و
برنامهریزان آن اگر میخواهند مشــکالت مــردم برطرف و رفاه
و آرامش و آســایش برای آنها فراهم شــود و در رسیدن رشد و
تعالی این ملت سرعت بیشتری ببخشند راهی جز توسعه فرهنگ
پاســخگویی ندارند .وی افزود :حاکمــان و مدیران این نظام باید
توسط احزاب شناسنامهدار به حاکمیت برسند تا ضمن پاسخگویی
در مسیر اجرای برنامه مدون ،مداوم ،علمی و عقلی قرار بگیرند.
مرادی با شرح این سؤال که "آیا سخن گفتن در خصوص اقتصاد
مقاومتی کافی است؟" ،یادآور شد :مدیران به شرط ترجیح منافع
مردم بر منافع خود میتوانند رفاه نسبی و مطلوب را در جنبههای
مختلف فراهم کنند .وی ادامه داد :با گذشــت بیش از  35ســال
از انقالب برای رســیدن به اهــداف آن نگرانیم و از نگاه فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی به جامعه با نگرانی میاندیشیم.
مرادی با بیان اینکه راهی جز توسعه فرهنگ تحزب برای تغییر این
نــگاه وجود ندارد ،گفت :احزاب نباید منافع خود را بر منافع مردم
ترجیــح دهند و نباید فراموش کنیم که اگر این تمرین زیاد طول
بکشد رسیدن به مقصود نیز طوالنی خواهد بود.
دبیر حزب توســعه و اعتــدال ضمن ابراز امیــدواری از برگزاری
همایشهای منطقی ،آرامشبخش و تعالیبخش ،خاطرنشان کرد:
انتظار میرود این همایشها باعث رشد فرهنگ گفتگو و کنار هم
ایستادن برای رفع مشکالت مردم شود.

7

EKBATAN

پیشکسوت

با حضور ورزشکاران و جمعی از مسئوالن ورزشی برگزار شد

نخستین همایش پیشکسوتان ورزش استان همدان
نخســتین همایش پیشکسوتان ورزش اســتان همدان با حضور
امیررضا خــادم معــاون حقوقــی وزارت ورزش و جوانان ،بهرام
افشارزاده ،مدیرعامل انجمن پیشکسوتان ورزش ایران ،محمدناصر
نیکبخت استاندار همدان و جمعی از پیشکسوتان ورزش استان در
سالن اجتماعات دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد.
در این همایش مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان این
که مردم ایران همواره پهلوانان ،قهرمانان و ورزشکاران خود را عزیز
و محترم داشتهاند ،اظهار داشت :پیشکسوتان ورزش سرمایههای
گذشته ،حال و آینده ورزش هستند و مردم آنان را بخش مهمی از
سرمایههای ارزشمند و اعتبار میهن خویش میدانند.
رسول منعم افزود :در دین ما و از سوی بزرگان دین تأکید زیادی به
ارج نهادن به پیشکسوتان شده و برهمین اساس هر نسلی موظف
به احترام نسبت به پیشکسوتان است.
وی تصریح کرد :سرزمین کهن ما همواره شاهد همت و مردانگی
ایــن عزیزان بودیم و افتخارآفرینی آنان را در میدانهای مختلف
ورزشی نظاره کردیم.
منعم با اشــاره به این که این قهرمانان سختکوش که اینک گرد
پیری بر موی و چهره خود دارند در عین ســربلندی و سرافرازی،
بسیار فروتن و خوش سیرتاند و هیچگاه از مشکالت و کمبودها
سخنی نگفتند افزود :این عزیزان الگوی صیانت ،جوانمردی ،تالش
وافر انسانی و در حقیقت سرمایههای عزت و افتخارند.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان عنــوان کرد :انجمن
پیشکسوتان ورزش همدان با حمایت دستگاه ورزش و با همکاری
گروهی از پیشکسوتان اصیل ورزش نخستین گام را برای حمایت از
پیشکسوتان با دعوت از تنی چند از چهرهها و نخبگان ورزشی که
عمر گرانمایه خود را در ورزش صرف کردهاند ،برداشت.
وی خاطرنشــان کرد :برپایی چندین جلسه هماندیشی با حضور
مسئوالن استانی محور اصلی این نشستها بود که در نهایت امروز
منجر به برگزاری نخستین مجمع پیشکسوتان ورزش استان شد.
منعم تأکید کرد :بدون شک اهداف اصلی این باشگاه ،سهیم کردن
پیشکســوتان عرصه ورزش در مجامع هیئتهــا و بهرهمندی از
تجربیات آنهاست.
مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود :پیشکسوتان با سالها تجربه

در عرصههای ورزشی میتوانند به عنوان بازوان مشاوره به توسعه
ورزش استان کمک کنند و از طرحها و پیشنهادهای آنان استقبال
میکنیم.
منعم گفت :دســتگاه ورزش استان توجه ویژهای به پیشکسوتان
ورزش داشــته و از دو سال قبل انجمن پیشکسوتان در کنار 48
هیئت ورزشی همدان مورد حمایت مالی و معنوی قرار گرفتهاند
و با حمایت مسئوالن و پیگیری دستگاه ورزش برای نخستین بار
برای این انجمن دفتر اختصاصی راهاندازی شد.

پیشکسوتان بیشتر از نیاز مالی
نیازمند محبت و حمایت معنوی هستند

مسئول انجمن پیشکسوتان ورزش کشــور نیز با تأکید بر اینکه
پیشکسوتان ورزش عمری را در راه اعتالی ورزش صرف کردهاند،
اظهار کرد :پیشکسوتان ورزشی در جوانی در عرصه ورزش کشور
زحمات بسیاری کشیدند.
بهرام افشارزاده با بیان اینکه جمعکردن پیشکسوتان گرد هم کار
سختی است ،گفت :این افراد نیاز مالی ندارند بلکه نیاز به محبت
و حمایت معنوی دارند.
وی افزود :بعد از پیروزی انقالب پیشکسوتان و قهرمانان بسیاری
بودند که مورد بیمهری قرار گرفتند ،گویی صحبت و نشســت و
برخاســت با آنها جرم بود که خوشبختانه با حضور پیشکسوتان
اخالقی انجمن پیشکسوتان ورزش تشکیل شد.
مسئول انجمن پیشکســوتان ورزش کشور بیان کرد :در تشکیل
انجمن از جایی هزینه دریافت نکردیم و با همت همین پیشکسوتان
و خودیاری مردم تاکنون انجمن برقرار و چراغش روشن است.
وی با اشــاره به بررسی مسائل و مشکالت پیشکسوتان به صورت
هفتگی و یا هر دو هفته یکبار ،افزود :افکار پیشکســوتان ورزش
بســیار روشــن اســت در حالی که کمتر از آنها استفاده شده و
برخی تنگ نظریها باعث خانهنشــینی آنها شــده است؛ سعی
بر برگرداندن پیشکســوتان ورزش به عرصه ورزش داشتیم که تا
حدودی موفق شدیم.
افشارزاده با بیان اینکه پیشکسوتان ورزش میتوانند از لحاظ فکری
به فدراســیونها کمک کنند و چشمداشتی ندارند ،تصریح کرد:

پیشکســوتان ورزش میخواهند جای خودشان و در ورزش مؤثر
باشند نه اینکه جای دیگران را در پست و مقامها بگیرند.
وی کار بزرگ برگزاری همایش پیشکسوتان در همدان را قابلتقدیر
دانست و ادامه داد :امیدواریم این کار ادامه یابد و در سراسر کشور
این برنامه را داشته باشیم.
مسئول انجمن پیشکسوتان ورزش کشور تصریح کرد :تهیه ردیف
بودجه برای انجمن پیشکســوتان ورزش ســخت است؛ صندوق
اعتباری پیشکسوتان در ورزش وجود دارد اما خاموش است و باید
از طریق این صندوق به پیشکسوتان ورزش کمک کنند که چراغ
آنها در شهرستانها روشن باشد.
وی کمک به برگزاری این همایش را کار بزرگ و خدایی دانســت
و یادآور شد :با کمک به برگزاری این برنامه ارتقا معنوی و فکری
مییابید چراکه این افراد انسانهای خاموشی هستند که شما آنها
را روشن کردید .افشارزاده با اشاره به تهیه قطعه نامآوران در بهشت
زهرای تهران برای پیشکســوتان ورزش تهــران ،بیان کرد :قطعه
نامآوران برای پیشکســوتان تهیه شده و هزینهای نیز برای آن در
نظر گرفته نشده است.

پروژههای نیمهتمام ورزشی کشور
تا  ۳سال آینده تکمیل میشود

معاون حقوقی و پارلمانی وزیــر ورزش و جوانان گفت :طرحهای
نیمهتمام ورزشی تا  ۳سال آینده تکمیل میشوند.
امیررضا خادم در اولین همایش پیشکسوتان ورزشی استان همدان
با بیان اینکه برای ساماندهی پیشکسوتان کل ورزش نیاز به یک
برنامه منسجم است اظهار داشت :بیشتر از اینکه پیشکسوتان به
متولیان ورزش نیاز داشته باشند آنها باید از تجربیات این پهلوانان
استفاده کنند.
وی افــزود :با افتتاح صندوقهای حمایت از پیشکســوتان انتظار
میرود که خیلی از فعالیتهای این انجمن را ساماندهی شود.
خادم عنوان کرد :در گذشته بیش از  4هزار طرح نیمهتمام ورزشی
تکمیلنشــده بود که خوشــبختانه در این دولت توانســتیم این
موضوع را مدیریت کنیم و امیدواریم که با برجام بتوانیم منابع مالی
بیشتری را جذب کنیم و کشور را از وابستگی به نفت نجات دهیم.

وی با اشــاره به افزایش بودجه ورزش در ســال  96تصریح کرد:
خوشبختانه بخشی از ارزش افزوده را در سال  96به جامعه ورزش
اختصاص دادند که در جای خود اعتبارات قابل توجهی اســت و
ما میتوانیم تمام طرحهای نیمهتمام ورزشــی را تا  3سال آینده
جمع کنیم و اماکن ورزشــی را در روســتاهایی که نیاز دارند به
اتمام برسانیم.
مسئول انجمن پیشکسوتان ورزش استان همدان نیز با بیان اینکه
پیشکســوتان ورزش و ملی عمر خــود را در عرصه ورزش صرف
کردهاند ،ادامه داد :باید خالئی که در گذشته بوده ،رفع شود.
جعفر نادریفر پیشکسوتان ورزشی را به عنوان سرمایههای ملی،
معنوی و فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد :میتوان از تجربیات
پیشکسوتان ورزش در ورزش استان استفاده کرد زیرا پیشکسوتان
بدون چشم داشت میتوانند کمک خوبی برای اداره کل ورزش و
جوانان باشند به شرط اینکه از این افراد استفاده درست و به جایی
صورت گیرد.
وی خواســتار گردهمایی پیشکســوتان حداقل دو بار در سال و
ارائه راهکار برای جوانان ورزشــکار شد و یادآور شد :حدود بیش
از  800پیشکسوت در استان شناسایی شدهاند و بعد از این جلسه
کمیتههای شهرستانها تشکیل میشود.
مسئول انجمن پیشکســوتان ورزش استان همدان با بیان اینکه
هر دوشنبه بررســی مسائل پیشکسوتان در دستور کار قرار دارد،
تأکید کرد :بر این اســاس جلسات و مجمع عمومی برگزار شده و
هیئتمدیره و هیئتامنا انتخاب شدند و کار به طور رسمی شروع
شده است.
وی با تأکید بر اینکه با مشــارکت همگانی پیشکســوتان ،اهداف
بزرگتر و کارهای بهتری را انجام خواهیم ،گفت :پیشــنهاد دارم
کــه حداقل وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ،انجمن
پیشکســوتان را حداقل در حد یک فدراســیون ببیند و کمکها
بهگونهای باشد که بتوانیم ورزشکاران پیشکسوت را کمک کنیم.
نادریفر با اشاره به ارسال نامه و ارائه درخواست به منظور دریافت
ردیف اعتباری ،اظهار کرد :امیدواریم درخواســت ردیف اعتباری
سال آینده به مجلس برود و این ردیف را برای انجمن پیشکسوتان
در نظر بگیرند.
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سینماها صرف ًا اکران فیلم را در پیش نگیرند

در عصر جدید ،بسیاری از سینماهای کشور به این نتیجه
رسیدهاند که سالنهای ســینما صرف ًا اکران فیلم را در
برنگیرد و اقداماتی از جمله نشستهای نقد فیلم ،پرسش و
پاسخ با حضور عوامل فیلم ،نقد و بررسی کتابها با موضوع
سینما را در برنامه اجرایی خود داشته باشند تا مخاطبان را
به هر بهانهای شده به فضای سینما بیاورند و آشتی مخاطب
با سینما به صمیمیت تبدیل شود.
شــاید کمبود سالن در ســینما بهانهای باشد برای عدم
برگزاری ایــن نوع برنامهها در داخل خود ســینما اما با
حذف یک یا دو سانس که مخاطب کمتری را در خود جای
میدهد ،این مشکل حل شدنی است.
در پایان اشارهای به اکرانهای تعداد بیشتری فیلم نسبت
به تعداد ســالن موجود در سینما داشته باشیم که نقطه
قوتی در عملکرد ســینماهای استان محسوب میشود؛
که مخاطب بــرای انتخاب فیلم مورد نظر خود گزینههای
بیشــتری را پیش روی خود میبیند و البته این امر فقط
در دو سینمای فلسطین و قدس در شهر همدان مشاهده
میشود و سینما بهمن مالیر همان یک سالن و یک فیلم را
برای مخاطب خود به انتخاب میگذارد.

بیش از  80درصد از مردم
همدان از داشتن سینما
بی بهره اند

کاهش  6درصدی طالق در همدان در سال 95

اسداهلل
ربانی مهر:
همدان یکی از
 5استان فعال
کشور
در حوزه
سازمانهای
مردمنهاد

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان
گفت :در سال  95تعداد  4هزار طالق در استان همدان ثبتشده
که نسبت به سال  94شاهد کاهش  6درصدی طالق بودیم.
اسداهلل ربانی مهر گفت :متأسفانه در  10سال اخیر دو سال شاهد
افزایش طالق بودیم که خوشــبختانه در سال  95شاهد کاهش 6
درصدی طالق بودیم و باید سعی کنیم این روند کاهش طالق در
سال جاری نیز ادامه پیدا کند .معاون امور جوانان اداره کل ورزش
و جوانان استان همدان همچنین گفت :در حوزه ازدواج نیز در سال
 17036 ،95مورد ازدواج داشــتیم که نســبت به سال گذشته 5
درصد کاهش داشتیم ،بخشی از آن به علت کاهش جمعیت جوان
اســتان و کشور است که هرساله به همین نسبت و یا کمتر شاهد
کاهش افزایش جمعیت جوان آماده ازدواج هستیم.
ربانی مهر گفت :در سال گذشته در حوزه ازدواج برنامههای متعددی
از سوی دســتگاههای اجرایی استان انجام شد که تأثیرات خوبی
داشته و البته بعضی دستگاهها عملکرد خوبی نداشتهاند ،که باید در
سال جاری این روند بهتر شود و کمکاریهای گذشته جبران گردد.
ربانی مهر گفت :در سال جاری 56 ،برنامه در حوزه ازدواج جوانان
در دستور کار است که مهمترین آنها آموزش زوجهای جوان ،طرح
همسان گزینی ازدواج ،جشنواره پیوند آسمانی ،پیگیری وام ازدواج،
طرح آموزش مربیان و مشــاوران ،چند جشن گلریزان ،جشنواره
بهار زندگی و  2برنامه مجمع خیرین ازدواج استان است.

همدان یکی از  5استان فعال کشور
در حوزه سازمانهای مردمنهاد

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان
اســتان همدان گفت :در حال حاضر استان
همدان یکی از  5استان فعال کشور در
حوزه سازمانهای مردمنهاد است.
اســداهلل ربانیمهــر با بیــان اینکه
ســازمانهای مردمنهــاد موضوع
مهمی در جامعه است ،اظهار کرد:
درواقع دولت بهتنهایی نمیتواند در
انجام کارهــا بهویژه در حوزه فرهنگی
و اجتماعــی تأثیرگذار
باشد؛ بنابراین هر
چــه فعالیتهــا
خودجوش باشد،
تأ ثیر گــذ ا ر ی
بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه
خو شــبختا نه
ســا ز ما نها ی
مردمنهــاد در
ز مینه هــا ی

فرهنگــی و اجتماعی فعالیتهای خوبی انجــام میدهند ،افزود:
ســازمانهای مردم نهاد میتوانند در حوزههای مختلف از جمله
مباحث فرهنگی و اجتماعی ،کارآفرینی ،آســیبهای اجتماعی،
محیطزیســت و گردشگری و حتی اقتصادی و مذهبی وارد شوند
و فعالیت کنند .ربانیمهر با اشــاره به اینکه خوشــبختانه در این
زمینهها ،تشــکلها در استان ورود یافته و برنامههای خوبی انجام
دادهاند ،یادآور شــد :در استان تشکلهایی وجود دارد که در حوزه
خانواده و سبک زندگی اسالمی مشغول فعالیت هستند؛ بهطوری
که کارگاههایی در این حوزه برگزار میشود .وی به تأکیدات مقام
معظم رهبری درباره آســیبهای اجتماعی اشــاره کرد و یادآور
شــد :در راستای تأکیدات معظمله ،تاکنون  56کارگاه آسیبهای
اجتماعی با همکاری سازمانهای مردمنهاد برگزار شده است.
ربانیمهر با بیان اینکه برگزاری جشنوارهها ،همایشها و کارگاهها
به همت تشکلهای مردمنهاد اســت ،خاطرنشان کرد :در حال
حاضر اســتان همدان یکی از  5اســتان فعال کشــور در حوزه
ســازمانهای مردمنهاد است که میتواند کمک خوبی به دولت
باشد و در انجام برنامههای فرهنگی اجتماعی هم نگاه ویژهتری
به مسائل داشته و فعالیتهای خوبی داشته باشد.
وی اظهار کرد :یکی از مشکالتی که در حال حاضر با آن مواجه
هستیم ،عدم شناخت سازمانهای مردمنهاد از سوی مردم است
که این مســئله باید با همکاری دستگاهها ،رسانهها و صداوسیما
رفع میشــود بنابراین امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت به خوبی
استفاده کنیم.
ربانیمهــر با بیــان اینکه در حال حاضر بیش از  400تشــکل در
اســتان فعالیت میکنند که  80تشــکل در حوزه جوانان و در 13
رشته تخصصی فعال هســتند ،اعالم کرد :سال گذشته بیش از
 196برنامه مختلف با همکاری سازمانهای مردمنهاد برگزار
شد .وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از  83کارگروه
برای ثبت مجوز سازمانهای مردمنهاد وجود دارد ،عنوان
کرد :از نظر تعداد کارگروه ،همدان چهارمین اســتان در
کشور برای ثبت مجوز اســت به طوری که نسبت به
جمعیت استان اســتقبال خوبی از این موضوع شده و
امسال برنام ه داریم تا  100سمن در حوزه جوانان فعال
شود .معاون فرهنگی و امور جوانان
ادارهکل ورزش و جوانــان
اســتان همدان با اشــاره به
اینکه 7اردیبهشتماه امسال
نخســتین اردوی جوانــان
و ســازمانهای مردمنهاد
به غــرب کشــور انجام
میشود ،گفت :امسال در
همایشها و برنامههای
هفتــه جــوان ،آموزش
مربیان را هم داریم.
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سینما و دیدن فیلم همیشه برای مردم جذاب بوده است و
یکی از سرگرمیهای مهم مردم محسوب میشود.
سینما ،که یکی از مکانهای اصلی در بحث پر کردن اوقات
فراغت محسوب میشود باید طوری با مردم دوست باشد
که اعتماد آنها را به خود جلب کند.
در اســتان ما همدان ،با وجود  9شهرستان تنها همدان
و مالیر اســت که از وجود ســینما بهره میبرند و بقیه
شهرستانها از این فرصت برای بهرهگیری بهتر از اوقات
فراغت بینصیب هستند.
بیشک ،فیلم دیدن در یک مکان فرهنگی به نام سینما
و پر کردن اوقات فراغت در چنین مکان فرهنگیای حق
مسلم هر فردی است؛ حتی در شهرستانها ،که متأسفانه
این امر در اســتان همدان نادیده گرفته شده و نتیجه آن
عدم بهرهمندی بخش قابل توجهی از مردم استان همدان،
از پر کردن اوقات فراغت خود در یک مکان فرهنگی به نام
سینما است.
نمیدانم چه اولویتهایی برای یک شهرستان مهم است
که وجود یک ســینما جزو این اولویتها نیست؛ اما وقت
آن رسیده که مدیران استان فکری برای این شهرستانها
انجام دهند تا جمع کثیری از مردم ،در شهرستانهای خود
از وجود سینما بهرهمند باشند.
اما موضوع بعدی سینماهای موجود در استان است که 2
سینما در شهرستان همدان و یک سینما در مالیر وجود
دارد و البته سینما کانون همدان نیز قابل اشاره است که
زیر نظر کانون پرورش فکــری ،اکرانهای منظمی دارد
و جای قدردانی دارد که از ظرفیت ســالن خود به خوبی
استفاده برده است.
سینماهای قدس و فلســطین این روزها به لطف اکران
فیلمهای گیشهای ،توانســتند مخاطبان را به خود جلب
کنند و اوقات خوشی را برای شهروندان فراهم نمایند.
اما مسئل ه قابل بیان و تأمل ،برنامهریزی مدیریت سینما در
طول ایام سال است که از فیلمهای گیشهای بیبهره بوده و
باید مخاطب را جذب کند.
مخاطبی که سخت پسند تر در بحث موضوع فیلم شده و
به دنبال اکران فیلمهای مورد نظر است و با انتخاب خوب و
دقیق میتوان به ذائقه مخاطب پاسخ داد.
حال امری که در ســینماهای استان به نظر نادیده گرفته
شده ،عدم شناخت ذائقه مخاطب است که باعث میشود
انتخاب فیلمها برای اکران با مشــکل مواجه شــود .این
موضوع برای مدیریت سینماها و در پی آن از دست ندادن
زمان اکران ،انتخاب فیلمهای خوب بسیار اهمیت دارد.
مدیریت ســینماها در همدان با یک نظرســنجی عادی
میتوانند هم پاســخگوی ذائقه مردم باشند هم گیشه و

فروش خود را قوی کنند.
سینماهای همدان در بحث تبلیغات هم کاستیهایی دارند
که با وجود فعالیت در فضای مجازی اکثر مخاطبان سینما
در همدان تا از جلوی درب ســینما رد نشوند اطالعی از
فیلم اکران شــده ندارند و امید میرود در ســال جدید
مدیریت حوزه هنری و همچنین مدیریت سینماها در بحث
اطالعرسانی گامهای مؤثرتری بردارند.

سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی همدان:

استقبالازبرنامههایورزشیدانشگاهافزایشیافتهاست

محمد حسامی

از آنجا که ژیمناستیک بهعنوان یک ورزش مادر پایه و اساس سایر
رشتههای ورزشی به شــمار میآید و به اذعان کارشناسان حوزه
ورزش بیش از دو رشــته شنا و دو و میدانی در پرورش قهرمانان
دیگر رشــتهها ،اثرگذار است و بهشــدت مورد توجه کشورهای
صاحب ورزش قــرار گرفته و آمــوزش آن در مهدهای کودک و
مدارس ابتدایی اجباری است.
از سوی دیگر این رشته ورزشی با اختصاص  54مدال از رشتههای
پــر مدال المپیک به شــمار میآید که همین امــر نیز در توجه
روزافزون کشورهای صاحب ورزش ،به این رشته جذاب و پرتحرک
تأثیرگذار بوده است.
با همه این اوصاف ژیمناســتیک ایران در طول حیاتش به دالیل
گوناگون از قافله رقبای خود در آســیا و جهان عقب افتاده است؛
چنان که اولین مدال آسیایی ژیمناستیک ایران بعد از گذشت 90
سال از عمر این رشته ورزشی در کشور ،سال گذشته و در مسابقات
آسیایی ژاپن حاصل شد .همچنین پس از حضور جالل بازرگان و
جمیله ســروری دو ژیمناست کشورمان در المپیک  1964توکیو
 50سال است که ژیمناست دیگری از ایران موفق به کسب سهمیه
المپیک نشده است.

وضعیت ژیمناستیک همدان در سطح کشور
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گزارش اکباتان از وضعیت ژیمناستیک همدان

استعدادهای نابی که فضا و تجهیزات مناسب ندارند

به تبعیت از وضعیت ژیمناستیک ایران ،این رشته ورزشی در استان
همدان نیز به دلیل برخی مشکالت و کمبودها برخالف رشتههایی
چون کشــتی ،تیراندازی ،دو و میدانی ،شــیرجه ،سنگنوردی و
تکواندو از معرفی قهرمان فراملی به ورزش ایران عاجز بوده است؛
با این حال رئیس هیئت ژیمناســتیک اســتان از جایگاه مناسب
ژیمناستیک همدان در کشور خبر میدهد.
مهــدی جعفری در گفتوگو با خبرنگار اکباتــان با بیان این که
فدراسیون ژیمناستیک ،هیئتهای استانی خود را با توجه به نحوه
فعالیتشان در طول یک ســال به  4گروه عالی ،خوب ،متوسط و
ضعیف تقسیمبندی میکند اظهار داشت :به دلیل شرکت در همه
مســابقات کشــوری و لیگ در تمام ردههای سنی و در دو بخش
آقایان و بانوان ،توجه به امر استعدادیابی و تیمهای پایه ،برگزاری
کالسهای آموزشی و کسب  2عنوان قهرمانی در  2رشته آکروژین
و ترامپلین ،وضعیت ژیمناستیک همدان در ردهبندی کشوری عالی
ارزیابی شده است .وی افزود :هیئت ژیمناستیک در  9شهرستان
استان همدان و  2بخش مریانج و سامن فعال است و عالقهمندان
میتوانند در سطح استان به فعالیت در این رشته بپردازند.
جعفری با اشــاره به این که سید علی حسینی و سعید علیپور دو
ژیمناست همدانی در ســال گذشته در رده نوجوانان و جوانان به
اردوی تیم ملی دعوت شدند تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان

EKBATAN

گفت و گو

سرپرســت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی همدان با
بیان اینکه از شــروع ترم تحصیلی پاییز  95برنامههای مدونی در
جهت توســعه ورزش در دو بخش قهرمانی و همگانی در دانشگاه
طراحی و اجرا شده است ،اظهار داشت :در بخش همگانی با افزایش
رشــتههای ورزشــی و برنامهریزی بهتر در راستای اطالعرسانی
برنامههای ورزشــی برای دانشجویان و کارکنان ،موجب افزایش
اســتقبال مخاطبان از این برنامهها در شــش ماه دوم سال قبل
نسبت به گذشته شده است.
علی ثقفی افزود :برنامههایی ازجمله فوتبال حبابی ،فوتسال بانوان،
دوچرخهســواری خانمها و آقایان ،راهاندازی لیگ فوتسال در دو
بخش کارکنان آقا و دانشجویان پســر ،عقد قرارداد استخر برای
اســتفاده دانشــجویان برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی و
راهاندازی رشته بسکتبال بانوان اجرا شد.
وی به دیگر اقدامات مدیریت تربیتبدنی دانشگاه اشاره و تصریح
کرد :تیمهای ورزشــی در  16رشته مختلف ورزشهای همگانی
ازجمله طنابکشی ،طنابزنی ،پلهنوردی ،دارت ،فوتبال رومیزی،
تنیــس روی میز با دســت مخالف ،شــطرنج ســرعتی ،فوتبال
گلکوچک ،والیبال دو نفره ،بسکتبال سهنفره ،لیوانچینی ،روبیک
و ایروبیک در دانشگاه تشکیل شد.
سرپرســت مدیریت تربیت بدنی دانشــگاه علوم پزشکی همدان
با اشــاره به برنامههــای تمرینی مدون برای دانشــجویان دختر،
خاطرنشــان کرد :با برنامههای در نظر گرفته شــده موفق شدیم

در نخستین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دختر وزارت
بهداشت در بین  51دانشگاه شرکت کننده عنوان ششم را کسب
کنیم که در تاریخ ورزش دانشگاه کسب این عنوان بیسابقه بود.
ثقفــی افزود :نکته جالب توجه در المپیاد این بود که از نظر تعداد
ورزشکاران شــرکتکننده و کامل بودن کاروان ،همدان رتبه اول
دانشــگاههای علوم پزشکی کشور را به دســت آورد به طوریکه
مدیرکل امور دانشــجویی وزارت بهداشــت با ارســال تقدیرنامه
از فعالیتهای دانشــگاه علوم پزشــکی همدان در بخش ورزش
تقدیر کرد .وی در ادامه با بیان اینکه برای پر کردن اوقات فراغت
دانشــجویان و همچنین جلب رضایت بیشــتر کارکنان ،اقدام به
راهاندازی دو لیگ مستقل فوتسال کردیم ،اظهار داشت :هریک از
این دو لیگ متشــکل از  14تیم است که هر هفته مسابقات لیگ
دانشجویی روزهای شــنبه و چهارشنبه و لیگ کارکنان روزهای
جمعه برگزار میشود.
وی ادامه داد :طبق برنامهریزی انجام شده لیگ فوتسال دانشجویان
به دلیل همزمانی با امتحانات تا قبل از شــروع ماه مبارک رمضان
خاتمه خواهد یافت و سه هفته از مسابقات فوتسال کارکنان در ماه
مبارک رمضان و پس از افطار برگزار خواهد شــد که در نهایت در
روز عید سعید فطر مراسم اختتامیه هر دو لیگ برگزار خواهد شد.
علی ثقفی با بیان اینکه این دو لیگ به نام دو شهید گرانقدر احمد
نعیمی و علی فرجپور نامگذاری شده است ،خاطرنشان کرد :در آیین
افتتاحیه این دو لیگ با حضور مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی ،از

خانواده این دو شــهید تقدیر به عمل آمد و ورزشــکاران در زمان
رژه با اهدای گل به تمثال شهدا ،با آرمانهای آنها تجدید میثاق
کردند .دبیر کمیته ورزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان
با اشاره به حضور پرشور کارکنان در مسابقات ورزشی گرامیداشت
دهه مبارک فجر ،یادآور شد :این مسابقات در  12رشته و با حضور
بیش از  400نفر از کارکنان آقا و خانم برگزار شد که برای ترغیب
بیشتر کارکنان جهت جذب به برنامههای ورزشی ،عالوه بر جوایز
اهدایی به مقام آوران ،به همه شــرکتکنندگان سرانهای به مبلغ
یکمیلیون و  500هزار ریال جهت تهیه اقالم ورزشی تقدیم شد.
سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی همدان در
سالهای قبل مسابقات ورزشی کارکنان تنها در دهه فجر برگزار
میشد ،اظهار داشت :در حال حاضر شرایط به گونهای است که بر
اساس برنامهریزیها و تغییرات صورت گرفته ،مسابقات دو بار در
طول ســال برگزار میشود که رشتههای قهرمانی در دهه مبارک
فجر و رشتههای همگانی در ششماهه اول سال و به مناسبت هفته
دولت و روز کارمند برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :مســابقات ورزشی دانشجویان نیز همچون کارکنان
دو بار در ســال برگزار میشود با این تفاوت که مسابقات قهرمانی
در آذرماه و به مناســبت روز دانشــجو و مســابقات همگانی در
اردیبهشــتماه و به مناسبت هفته خوابگاهها در نظر گرفته شده
است .علی ثقفی گفت :با توجه به اینکه تجهیزات ورزشی دانشگاه
علوم پزشــکی برای پاســخگویی به نیازهای ورزشی کارکنان و

دانشجویان کافی نبود ،با رایزنی و امضای تفاهمنامه بین دانشگاه و
مجموعههای ورزشی و تفریحی خارج از دانشگاه و اخذ تخفیفات
ویژه و مناسب از آنها ،برنامههای متنوع جانبی زیادی تدارک دیده
ش روی مدیریت تربیت بدنی
شــد .وی در خصوص برنامههای پی 
دانشگاه ،اظهار داشــت :در مردادماه المپیاد ورزشهای قهرمانی
دانشــجویان دختر وزارت بهداشــت در  10رشته ورزشی برگزار
خواهد شد که تمام تالش ما بر این است در هر  10رشته ،همدان
حضوری پررنگ داشته باشد.
ثقفی اضافه کرد :این مســابقات در رشتههای تیراندازی ،تنیس
روی میز ،بدمینتون ،شنا ،فوتسال ،والیبال ،بسکتبال ،دو و میدانی،
کاراته و شطرنج برگزار خواهد شد.
وی با تقدیر از مســئوالن دانشــگاه ،گفت :برنامههای اجرا شده
مرهون حمایت بیدریغ دکتر رشید حیدری مقدم معاون توسعه
مدیریت و منابع ،دکتر ابراهیم جلیلی معاون دانشجویی و فرهنگی
و در رأس آنها دکتر سیدحبیب اله موسوی بهار رئیس دانشگاه
علوم پزشکی همدان بوده که همواره نگاه ویژهای به توسعه ورزش
در دانشگاه داشتهاند.
ثقفی در بخش پایانی ســخنان خود تأکید کرد :ایجاد فضایی
مناســب برای توسعه ورزش از سوی مســئوالن موجب انگیزه
بیشتر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شده و اگر توفیقی از سوی
این بخش حاصل شــده نتیجه بلندنظری مسئوالن و حمایت
بیدریغ آنها بوده است.
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وی با انتقاد از عملکرد فدراسیون ژیمناستیک در چندسال گذشته
خاطرنشان کرد :عالوه بر مشــکالت مالی حاکم بر ورزش کشور
فدراســیون ژیمناستیک هم در چند ســال گذشته با مشکالت
مدیریتی دست به گریبان بوده و به همین دلیل نتوانسته آنطور
که باید به هیئتهای استانی کمک کند .جعفری خاطرنشان کرد:
از سوی دیگر تکیه بیش از حد فدراسیون به برگزاری لیگ و برگزار
نکردن مسابقات قهرمانی کشــور به ورزش ژیمناستیک کشور از
جمله ژیمناستیک همدان آسیب رسانده است.

داشتن برنامه بلند مدت و حامی مالی
ضرورت ژیمناستیک همدان

را در این رشــته ورزشــی  3هزار و هفتصد ورزشکار ذکر کرد و
گفت :یکســوم از این آمار را بانوان ژیمناست تشکیل میدهند
که پا به پای آقایان برای اســتان افتخارآفرینی میکنند و سابقه
قهرمانی در لیگ بانوان کشــور را نیز در سال  94در کارنامه خود
دارند.
وی خاطرنشان کرد :ژیمناستیک همدان در دو رشته آکروژین و
ترامپلین در کشور حرف اول را میزند و در رشته آکروژین همدان
سابقه  4قهرمانی پیدرپی را در کشور دارد.

ژیمناستیک همدان با کمبود فضای اختصاصی و
امکانات مواجه است

رئیس هیئت ژیمناســتیک همدان با اشاره به این که بسیاری از
قهرمانان اســتان در رشتههای کشتی ،شیرجه و تکواندو فعالیت
خود را با رشته ژیمناســتیک در ورزش آغاز کردند اظهار داشت:
پیشرفت و توسعه ژیمناستیک همدان با سایر رشتههای ورزشی
استان رابطه مستقیم دارد؛ با این حال ما با مشکالت زیادی روبرو
هستیم که بر روی پیشرفت ژیمناستیک استان و در ادامه بر روی
پیشرفت سایر رشتههای ورزشی تأثیر منفی میگذارد.
جعفری مهمترین مشکل ژیمناستیک همدان را کمبود فضا عنوان
کرد و گفت :هیئت ژیمناستیک استان همدان تنها از یک سالن با

وسایل استاندارد در مرکز استان بهره میبرد.
وی افزود :البته همدان دو ســالن ژیمناســتیک دیگر دارد که در
اختیار آموزشوپرورش است .سالن مریانج نیز با چند رشته دیگر
مشترک است.
جعفــری با بیان این که به غیر از شهرســتان مالیر ،هیچ یک از
شهرستانهای استان سالن اختصاصی ژیمناستیک ندارند عنوان
کرد :وسایل سالن ژیمناستیک مالیر نیز کهنه و فرسوده شده است.
تنها اسباب خانه ژیمناستیک همدان از نوع درجه یک و استاندارد
است که باید برای میزبانی از مسابقات مختلف در حفظ این اسباب
وسواس به خرج دهیم.

مشکالت مالی و حمایت نکردن فدراسیون

رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان با اشاره به این که کمبود
بودجه و مشکالت مالی از دیگر مشکالت ژیمناستیک همدان است
گفت :یک ســت کامل درجه یک و استاندارد این رشته در حدود
یک میلیارد تومان هزینه دارد و این درحالی است که ما عالوه بر
اسباب کامل نیاز به وسایل کمکآموزشی نیز داریم.
جعفری اضافه کرد :اگرچه اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
از این رشته حمایت کامل میکند اما بودجهای که در اختیار داریم
به هیچ عنوان کفاف خرید وسایل جدید و تجهیزات کمکآموزشی
را به ما نمیدهد.

یک کارشناس ورزشی در گفتوگو با خبرنگار اکباتان با بیان این
که ژیمناســتیک با وجود  6وســیله جداگانه یکی از سختترین
رشتههای ورزشی است در رابطه با وضعیت ژیمناستیک همدان
اظهار داشت :همدان از استعدادهای خوبی در رشته ژیمناستیک
برخوردار است اما از آنجا که برای رسیدن به سطح قهرمانی در این
رشته نیاز به زمان طوالنی است هیئت استان باید یک برنامه بلند
مدت برای ژیمناستیک همدان تدوین کند.
مجید رستمی افزود :آموزش ژیمناستیک از سن  3الی  4سالگی
آغاز میشود و ژیمناســت باید  15سال تحت تمرین ،مراقبت و
آموزش سخت باشد تا در سن  18سالگی بتواند به دنیای قهرمانی
ورود کند.
وی با اشــاره به این که همین فاصله طوالنی بین شروع ورزش تا
دوران قهرمانی باعث میشــود بسیاری از ورزشکاران در ادامه راه
دلسرد شوند خاطرنشــان کرد :به همین دلیل باید هیئت استان
دارای یک برنامه بلند مدت باشــد تا در طی این سالها عالوه بر
حمایت از ورزشکار خود شرایط مناسب تمرین و آموزش را برای
او فراهم کند .رستمی عنوان کرد :با وجود مشکالت مالی حاکم بر
ورزش استان از جمله ژیمناستیک تدوین و اجرایی کردن چنین
برنامهای نیاز به بودجه کافی دارد که با بودجه محدود دولتی میسر
نمیشود؛ بنابراین داشــتن حامی مالی برای هیئت ژیمناستیک
استان همدان ضروری است.
رســتمی تأکید کرد :از آنجا که ســن شــروع ژیمناستیک از 3
سالگی اســت و دوران قهرمانی این رشته ورزشی نیز کوتاه است
رئیس هیئت اســتان عالوه بر تعامل با مدیران مهدهای کودک،
پیش دبســتانیها و مدارس برای آموزش این رشــته و همچنین
اســتعدادیابی باید بهگونهای برنامهریزی کند که یک ژیمناست
پــس از پایان دوران قهرمانی خود بدون وقفه وارد چرخه آموزش
و مربیگری شود.

علی ثقفی:
ایجاد فضایی
مناسب برای
توسعه ورزش
از سوی
مسئوالن
موجب
انگیزه بیشتر
مدیریت
تربیت بدنی
دانشگاه شده
و اگر توفیقی
از سوی این
بخش حاصل
شده نتیجه
بلندنظری
مسئوالن
و حمایت
بیدریغ آنها
بوده است

EKBATAN

شلیــک
شماره 15
فروردین 1396
No 15
April-May
2017

چه برنامههایی برای این رشته ورزشی دارید؟
یکی از دغدغههای من کمک به جوانان اســتان اســت.
جوانانی که پتانســیل باالیی دارند و حقشــان بیشــتر از
اینهاســت .در حــال حاضر برای هیئت تیراندازی ســه
برنامه کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تدوین کردیم
و طبق ایــن برنامه رو به اهداف خــود حرکت میکنیم.
باید به ســمتی حرکت کنیم تا اســتعدادهای استان در
این رشــته شکوفا شود .برگزاری مســابقات لیگ استانی
و شــرکت در لیگ کشوری در بخش خانمها و آقایان در
دستور کار قرار دارد .در مســابقات کشوری تأکید داریم
که از ظرفیتهای بومی اســتان اســتفاده شود .برای این
کار استعدادیابی را از مدارس آغاز کردیم.
ازلحاظ مکانی ،سالن تیراندازی در موقعیت مناسب ،در ساختار
شــهری قرار ندارد و برای ورزشکاران و خانوادهها تردد مشکل
است بدین منظور تغییر موقعیت مکانی سالن تیراندازی یکی
از اولویتهای ماســت .تالش شــده تا از ظرفیت سازمانها و
ارگانهایی که سالن تیراندازی دارند نیز استفاده شود.
برنامه کوتاه مدت برای ورزش تیراندازی استان جواب نخواهد
داد ،ما به دنبال نتیجه گرفتن مقطعی نیستیم و بیشتر به دنبال
پرورش زیرساختها و تقویت پایهها هستیم .ازلحاظ تخصصی،
تجهیزات و نیروهای کارآمد هیئت تیراندازی اســتان ظرفیت
مناسبی دارد.

تیراندازی يکی از رشتههای اصيل ايرانی است که در دين مقدس اسالم نيز تأکیدات بسياری بر روی آن شده
است .ورزشی مفرح و جذاب که سهم زيادی در توزيع مدالهای آسيايی و جهانی دارد .این ورزش در ردهها
و رشتههای مختلف و در سه وضعیت خوابیده ،زانو زده و ایستاده برگزار میشود.
این رشــته بر اساس دقت ،سرعت و تصمیمگیری به موقع است که به وسیله (تفنگ ،تپانچه) انجام میشود.
تیراندازی رابطه مســتقیمی باقدرت تمرکز نیز دارد بهگونهای که افراد برای باال بردن سطح تمرکز روی به
تیراندازی میآورند .مسابقات سالحهای تفنگ و تپانچه در مسافتهای  ۵۰ ،۲۵ ،۱۰و  ۳۰۰متر برگزار میشود.
برای مســافت  ۱۰متر ،از سالح بادی استفاده میشود و در مســافتهای بیشتر سالح خفیف مورد استفاده
قرار میگیرد .تیراندازی از ورزشهای اصلی بازیهای المپیک اســت و از اولین دوره آن یعنی  ۱۸۹۶میالدی
برگزار شده اســت .فراوانی مدالهای این رشته در المپیک باعث شده تا فدراسیون کشورها سرمایهگذاری
وســیعی روی تیراندازی داشته باشند .در بازیهای آســیایی  2014اینچئون کشورمان درخشش خوبی در
رشــته تیراندازی داشت و مدالهای خوشرنگی بدست آمد .در چند ســال اخیر استان همدان نیز همواره
در این رشته موفق بوده اســت .مهلقا جامبزرگ ،بانوی نامآشنای تیراندازی همدان است .وی در چند سال
اخیر عناوین خوبی را برای تیراندازی کشور بدست آورد .ساسان شهسواری نیز ،نماینده استان در بازیهای
آسیایی اینچئون بود .همچنین سکینه خدابندهلو ،از همدان هدایت تیم ملی در المپیک  2016ریو را بر عهده
داشت .اینها نشــان میدهد که همدان پتانسیل الزم برای فعالیت در این رشته را داراست .در همین رابطه
گفتوگوی اکباتان با سید ناصر محمودی ،رئیس هیئت تیراندازی استان همدان را بخوانید:

شلیکطالییبهاهدافبلندمدت
ورزشتیراندازی

جواد همدانی

10

آقای محمودی توضیح بفرمایید چه شــد به سمت
تیراندازی آمدید و هدایت این رشته مهم المپیکی را به
عهده گرفتید؟
پس از پایان دوره چهار ســاله ریاست هیئت ورزش سهگانه،
پیشنهاداتی از سوی ورزشکاران هیئتهای چند رشته از جمله
فوتبال ،کشــتی و تیراندازی شد تا ریاســت آنها را بر عهده
بگیرم ،پتانســیل الزم را در هیئت تیراندازی دیدم و با توجه
به ظرفیتهای مناسب این رشــته ،تصمیم بر هدایت هیئت
تیراندازی گرفته شد تا در کنار همکارانم در این هیئت ،کمک
حال ورزشکاران المپیکی این رشته باشیم .البته پس از شهادت
شهید علیرضا شمسیپور رئیس سابق این هیئت ،چند ماهی
این هیئت رئیس نداشت و در آن خالء احساس میشد.

آینده درخشان در انتظار تیراندازی استان؛

آیا تیراندازی جزء ورزشهای پرهزینه محســوب
میشود؟
تیراندازی آنچنان ورزش گرانی نیست .تنها مشکل ورزشکاران
تهیه ســاح اســت و آنهم یکبار ورزشکار ســرمایهگذاری
میکند که در مقایســه با خیلی از رشتهها ،تیراندازی ورزش
ارزانی محسوب میشود .هرچند برای افراد تازهکار سالح توسط
هیئت در اختیار ورزشکار قرار میگیرد .در رشته اهداف پروازی
شاید هزینهها کمی باال باشد.
وضعیت شهرستانهای استان در رشته تیراندازی
چگونه ارزیابی میشود؟
در این مدت هیئت شهرستانهای ما فعال نبودهاند ،البته هیئت
شهرســتان مالیر فعالیت خود را آغاز کــرده و به دنبال فعال
کردن این رشته در دیگر شهرستانهای استان هستیم.
در حال حاضر ازلحاظ ســختافزاری و تجهیزات
شرایط هیئت تیراندازی استان چگونه است؟
تعــداد ســاحهای هیئت محدود اســت ،برخی نیــز از رده
خارجشــدهاند .خطوط تیراندازی استاندارد نیست .هنوز برای
ثبت رکوردها ،هیئــت لپتاپ ندارد .ازلحاظ نــور و آرامش،
ورزشکاران مشکالتی دارند .امسال تمام تالش خود را باید برای
رفع این مشکالت به کار بگیریم .چه ازلحاظ جذب منابع دولتی
که بسیار محدود است و همچنین اسپانسر ،باید این مشکالت
برطرف شود.

ازلحاظ مکانی،
سالن تیراندازی
در موقعیت
مناسب ،در
ساختار شهری
قرار ندارد و
برای ورزشکاران
و خانوادهها
تردد مشکل
است

اشتغال یکی
از دغدغههای
خانم مهلقا جام
بزرگ بود که
با رایزنیهای
انجام شده و
قول مساعدت
استاندار محترم،
بحث استخدام
ایشان حل شد

متأسفانهمنابع
مالی دولتی
برای حمایت
از هیئتهای
ورزشی محدود
است و دولت
نمیتواند تمامی
هزینههای
هیئتها را
تأمین کند

عمده مشکالت ورزشکاران این رشته کدام است؟
اشــتغال یکی از دغدغههای خانــم مهلقا جام بزرگ بود
که با رایزنیهای انجام شــده و قول مســاعدت استاندار
محترم ،بحث اســتخدام ایشان حل شــد .در جهت رفع
مشــکالت مالی ورزشکاران هیئت ،برای تأمین تجهیزات،
تســهیالتی در نظر گرفته شده است .سعی داریم ازلحاظ
مالی ورزشــکاران را حمایت کنیم تا دغدغهای جز ورزش
نداشته باشــند تا بتوان سکوهای آســیایی ،بینالمللی و
المپیــک را کســب بکنند .البته وظیفه مــا فراهم کردن
مقدمات اســت و خود ورزشــکاران نیز باید برای رسیدن
به اهداف تالش کنند.
حمایت از ورزشکاران تنها وظیفه هیئت نیست ،بلکه فدراسیون،
اداره کل ورزش و جوانان و مدیران ارشد استان نیز نقش مهمی
حمایت و موفقیت ورزشکاران ملی پوش دارند.
با توجه به مدالهای فراوان این رشــته در المپیک،
آیا فکر میکنید در المپیک بعدی ما نمایندهای داشته
باشیم؟
برنامههایی برای حفظ ســهمیه المپیکی این رشــته داریم.
امیدواریم با اجرای این برنامهها در بازیهای آســیایی 2018
جاکارتا و همچنین المپیک  2020توکیو نماینده داشته باشیم.
آیا برنامهای نیز برای مسابقات کشوری دارید؟
در لیگ کشوری پارســال بانوان استان مقام سوم را کسب
کردند که در این مســابقات خانم قربانی درخشــش خوبی
داشت و باعث شد به اردوی تیم ملی دعوت شود .این نشان
میدهد زمینههای کار در این رشــته فراهم است .بهتازگی
نیــز زهرا نجاتی عــارف ،بازیکن تیم ملی والیبال نشســته
نیز تمرینات خود را در رشــته تیراندازی آغاز کرده اســت
که پیشرفت بســیار خوبی داشــته ،آینده خوبی برای وی
پیشبینی میشود.
در چند ســال اخیر هیئتهای ورزشــی همواره
مشکالت مالی داشــتهاند ،از این لحاظ وضعیت هیئت
تیراندازی چگونه است؟
متأسفانه منابع مالی دولتی برای حمایت از هیئتهای ورزشی
محدود اســت و دولت نمیتواند تمــام هزینههای هیئتها را
تأمین کند و همین باعث شده اکثر هیئتهای ورزشی ازلحاظ
مالی با مشکل مواجه شوند .هیئت ما هم از این قضیه مستثنا
نیست .هیئت را با  40میلیون تومان بدهی به عهده گرفتیم که
بخشی از آن همچنان باقی است.

باید به سمت خود کفایی برویم و با جذب اسپانسر ،بخشی از منابع
مالی را تأمین کنیم .با چنــد بخش خصوصی ،حقیقی و حقوقی
مذاکراتی داشــتیم تا بتوانیم در آینده بخشی از مشکالت مالی را
از این طریق برطرف کنیم .درآمدزایی مستقیم و خودکفایی مالی
نیز از دیگر اهداف هیئت تیراندازی اســتان است .در همین زمینه
پیشنهاداتی در خصوص راهاندازی سایت تیراندازی اهداف پروازی
ارائه شــده اســت .با راهاندازی این سایت عالوه بر فعال کردن این
رشته ،زمینه تفریح و همچنین جذب گردشگر فراهم میشود.

آیا بعد از انتخاب شما بهعنوان رئیس هیئت تیراندازی
استان همدان ،ساختار تشکیالتی هیئت شکل گرفته است؟
ساختار هیئت در حال چیده شدن است ،پیش از این هیئت با ساختار
محدودی پیش میرفت .با مذاکراتی که با برخی از افراد توانمند داشتیم،
چارتهای خالی تکمیل میشود .نایبرئیسان آقایان و بانوان ،مسئول
کمیته شهرستانها ،کمیته مسابقات ،کمیته داوران و همچنین روابط
عمومی منصوبشدهاند تا ساختار تشکیالتی هیئت شکل بگیرد .اینها
درگیر کار شوند ،هیئت روبهجلو پیش میرود.

و صحبتهای پایانی شما.
درمجمــوع ،نتیجهگیــری مقطعی و کوتاه مــدت مدنظر ما
نیســت .باید به دنبال نیروهای جدید نیز باشیم و نسل جدید
را وارد این رشــته بکنیم .باالخره یــک روز خانم جام بزرگ
بازنشســت میشــود؛ باید جایگزینی برای وی داشته باشیم.
امیدواریم با پرورش ورزشــکاران مستعد آینده این رشته در
استان درخشان باشد.

اهمیت مشارکت بخش خصوصی
برای توسعه آموزش پزشکی

رئیس شــورای کالن منطقه  3آمایشی کشور در ابتدای جلسه با
خیرمقدم به شرکتکنندگان در مراسم اظهار کرد :تحول در حوزه
آموزش علوم پزشــکی یکی از برنامههای اصلی وزارت بهداشت،
درمان آموزش پزشکی در دولت یازدهم بوده و استفاده از مشارکت
بخش خصوصی برای توسعه آموزش علوم پزشکی مورد توجه است
و با حمایتهای مسئوالن استانی اقدامات خوبی در این حوزه انجام
شد.
دکتر سید حبیب اله موســویبهار آموزش تخصصی رادیوتراپی
در مرکز مهدیه با تولیت دانشــگاه علوم پزشکی همدان را مثالی
برای موضوع مشــارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی
علوم پزشــکی دانست و گفت :نیروی انسانی فعال دانشگاهها باید
در راســتای اقتصاد مقاومتی وظیفه خــود را در برابر این تکلیف
مشخص کنند.
رئیس شــورای کالن منطقه  3آمایشی کشور اقدامات فرهنگی و
گسترش نفوذ کشور ،تبدیل تحقیقات به فناوری و فناوری به ثروت
را بااهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد که با حمایت از شرکتهای
دانشبنیان اشتغالزایی مناسبی انجام شود.
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گام چهارم تحول سالمت؛

معصومه علیزاده

تحول و نوآوری در حوزه آموزش
وی به درآمدزایی کشورهای توسعه یافته از طریق فروش علم اشاره
داشت و اظهار کرد :جذب دانشــجوی خارجی برای ادامه حیات
دانشگاهها ضرورت دارد و باید برنامهریزی الزم در این زمینه انجام
شود تا برای پاییز امسال دانشجوی خارجی جذب شود.
دکتر موســویبهار با تأکید بر لزوم توجه به اســتفاده مناسب از
سرمایههای ملی گفت :استفاده از تواناییهای بخش خصوصی باید
مورد توجه باشــد زیرا این موضوع از اهداف طرح تحول در حوزه
آموزش پزشکی است که در ابتدای راه مشکل به نظر میرسد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه آموزش
گفت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای انجام این کار
و استفاده از توان کشور عزم جدی دارد.
رئیس شــورای کالن منطقه  3آمایشی کشور تأکید کرد که باید
با همفکــری ،همدلی ،تالش و برنامهریزی بــرای آینده و اهداف
بلندمدت نظام مقدس جمهوری اسالمی تالش شود.

اهمیت بهکارگیری منابع بخش خصوصی
در آموزش دستیار پزشکی

دبیر شــورای کالن منطقه  3آمایشــی کشور توســعه الگوهای
خصوصیسازی در آموزش عالی سالمت را بهعنوان یک مأموریت
اختصاصی کالن منطقه آمایشی ســه به معاونت آموزشی وزارت

بهداشت پیشنهاد کرد .دکتر فرهاد فراهانی بهکارگیری منابع بخش
خصوصی در آموزش دستیار پزشکی را به عنوان یک الگوی موفق
در دانشــگاه علوم پزشــکی همدان عنوان کرد و گفت :نظامهای
ســامت در جهان با هدف ارتقای سالمت مردم و بهبود کیفیت
زندگی آنان با تکیهبر منابع بخش دولتی شکل گرفتهاند.
وی افزود :ایجاد تحول و بروز رسانی نظام سالمت یکی از مهمترین
دســتاوردهای دولتها در جهان بوده که نیازمند تمرکز بر تمام
حوزههای مرتبط با نظام سالمت است.
معاون آموزشی دانشــگاه یادآور شد که در ایران با استقرار دولت
یازدهم و اجرای طرح تحول نظام ســامت رسالت اصلی و جامع
وزارت بهداشت اعالم و پیاده شد.
وی گفت :خصوصیسازی در آموزش به گفتمان و سندهای رسمی
و آییننامهها و شیوهنامههای امروزی تبدیل شده است.
دکتر فراهانی در مورد دانشگاههای نسل اول و دوم و سوم توضیح
داد و گفت :در دانشــگاه نسل سوم از توانمندیهای موجود برای
خلق ثروت استفاده شود.
وی با بیــان اینکه در آذرمــاه پیشنویس بهکارگیری دســتیار
رادیوتراپی در دانشــگاه علوم پزشــکی همدان تدوین شد ،گفت:
بخش خصوصی بــرای ورود به اینگونه برنامهها زیانده نبودن را

مورد توجه قرار میدهد.
معاون آموزشی دانشگاه با اشاره به اینکه نگاه مشکوکی بین بخش
خصوصــی و دولتی وجود دارد افزود :برقراری اعتماد بین طرفین
الزم است.
وی اضافه کرد :حســن نیت دانشــگاه و مرکــز مهدیه این پروژه
در جلســات وزارت بهداشــت ارائه شد و با مشخص شدن جدول
زمانبندی مجاری قانون آن در نظر گرفته شد.
دکتر فراهانی اضافه کرد :اولین نمونه موفق بهکارگیری منابع بخش
خصوصی در توسعه آموزش دستیاری پزشکی است و میتوانند در
دانشگاههای دیگر هم مورد استفاده باشد.
وی تأکیــد کرد :طبــق برنامهریزیهای انجام شــده از ظرفیت
مطبهای خصوصی استاندارد برای آموزش دانشجویان مورد توجه
قرار میگیرد.
معاون آموزشی دانشگاه ابراز امیدواری کرد که با برگزاری سلسله
همایشهای کاربری ،بخش خصوصی بیش از پیش برای مشارکت
در آموزش پزشکی جلب شود.
در حاشــیه برگزاری این همایش شــرکتکنندگان از غرفههای
موسسه داراالیتام مهدیه ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
و دبیرخانه کالن منطقه  3آمایش کشوری بازدید کردند.

آموزش پزشکی

نخستین همایش کشــوری مشارکت بخش خصوصی در
توسعه آموزش عالی کالن منطقه سه آمایشی کشور برگزار
میشود.
معاون اجرايي حوزه معاونت آموزشــي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی گفت :ایران ظرفیت بالقوهای برای تبدیل شدن
بــه قطب علمی در منطقه و جهــان در حیطههای مختلف علوم
پزشکی را دارد.
دکتر امیر احمــد اخوان با بیان اینکه موضوع مشــارکت بخش
خصوصی در توسعه آموزش عالی سابقه کمی دارد ،برخی الزامات
توسعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سالمت را شامل
مشارکت بینالمللی ،پاســخ به نیازهای ملی ،واقعیسازی قیمت
تمام شده بیان کرد.
وی به رشــد بیش از چهار برابری تعداد دانشــگاهها در سه دهه
گذشــته اشــاره کرد و افزود :در این مدت رشد سه برابری تعداد
رشــتههای تحصیالت تکمیلی و گسترش چشمگیر آموزشهای
تخصصی ،رشد ظرفیت پذیرش در مقاطع تخصصی و فوقتخصصی
را شاهد بودیم.
دکتــر اخوان با بیــان اینکه رشــد هفت برابری تعــداد اعضای
هیئتعلمی وجود داشته است ،گفت :برای آموزش مطلوب علوم
پزشکی حدود  10هزار نیروی هیئتعلمی نیاز است و مجوز جذب
دو هزار عضو هیئتعلمی بهزودی دریافت میشود.
وی با نگاهی اجمالی به وضعیت آموزش علوم پزشــکی در ایران
امروز گفت :تعداد  66دانشــگاه و دانشکده علوم پزشکی در کشور
وجود دارد.
معاون اجرايي حوزه معاونت آموزشــي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی ،گام چهارم تحول سالمت را تحول و نوآوری در
حوزه آموزش علوم پزشــکی دانست و افزود :تعداد  11بسته برای
این موضوع تعریف شــده است و بیش از  90درصد مأموریتهای
مربوط به این حوزه محقق شده است.
وی با بررســی بســتههای تحول و نوآوری در حوزه آموزش علوم
پزشــکی توضیحاتی در خصوص نقش بخش خصوصی پزشکی و
اقتصاد سالمت بیان کرد.
دکتــر اخوان با تأکید بر اینکه مأموریت محور کردن دانشــگاهها
مورد توجه بود گفت :تعداد زیادی مأموریت مشترک و بیش از 50
مأموریت ویژه احصا و برنامهریزی انجام شد.
وی یــادآور شــد که با توجه به اهداف تعیین شــده اســتقرار و
فعالســازی دبیرخانه ،راهاندازی مرکز سنجش صالحیت بالینی،
اعتباربخشی موسسهای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی،
اعتبارهای موسسهای دانشــگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی،
اعتباربخشــی بینالمللی دانشگاهها و مؤسســات آموزشی علوم
پزشــکی مستقر ،حمایت از شرکتهای دانشبنیان در منطقه در
زمینه آموزش پزشکی و راهاندازی مرکز آموزش مجازی انجام شد.
معاون اجرايي حوزه معاونت آموزشــي وزارت بهداشــت و درمان
و آموزش پزشکی ،توســعه آموزش مهارتی نظام سالمت ،توسعه
الگوهای تصویرسازی ،توســعه دانش داروسازی سنتی و توسعه
دانش زیســتفناوری کاربردی را مأموریتهای ویژه منطقه سه
عنوان کرد و گفت :تصمیمگیری در مورد منابع ،مصرف سرمایهها
و نیز داراییها در نظر گرفته شد .وی با بیان اینکه کاهش وابستگی
به بودجه دولتی یکی از الزامات دانشگاههای نسل سوم است ،گفت:
برای دستیابی به دانشگاههای نسل سوم برنامهریزی مناسب برای
وابسته نبودن به اعتبارات دولتی نیاز است.
دکتــر اخوان با نگاهی اجتماعی به آموزش عالی و بازار جهانی در
هزاره سوم تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشتههای
علوم پزشکی در  15کشــور که دارای بیشترین متقاضی از سال
 1390تاکنون هستند را بررسی کرد.
وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری بیش از  2هزار دانشجوی
خارجی شــاغل به تحصیل در کشور در رشتههای پزشکی وجود
دارد ،توضیحاتی در مورد دالیل پررنگ شــدن مشــارکت بخش
خصوصی در کشورهای مختلف عنوان کرد.
معاون اجرايي حوزه معاونت آموزشــي وزارت بهداشت و درمان و
آموزش پزشکی با تشریح نمودار برنامههای آموزشی تعریف شده
دانشگاههای مختلف ،تدوین آمایش بینالملل و تمرکز آمایشی در
تعامالت بینالملل را الگویی نوین برای توســعه دیپلماسی علم با
توانمندسازی مناطق آمایشی دانست.
وی برخی الزامات توسعه مشــارکت بخش خصوصی در آموزش
عالی را برشمرد و مشارکت بینالمللی را ضروری دانست و گفت :با
بهرهگیری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری حضور و مشارکت با مراکز
بینالمللی در کشور امکانپذیر است.
دکتر اخوان یکی از الزامات مهم در مشــارکت بخش خصوصی را
بهرهمنــدی از ظرفیتهای این بخش در پاســخ به نیازهای ملی
عنوان کرد.
وی واقعی ســازی قیمت تمام شده خدمات آموزش عالی سالمت
را خواستار شد و مشارکت دانشجویان در پرداخت شهریه را مورد
توجه دانست و متغیرهای اثرگذار بر میزان شهریه را برشمرد.
معاون اجرايي حوزه معاونت آموزشــي وزارت بهداشت و درمان و
آموزش پزشکی به مجاری نوین خلق ثروت اشاره کرد و توضیحاتی
در مورد الگوهای این موضوع برشمرد.
وی تأسیس مؤسســات خصوصی با تأکید بر جلب مشارکتهای
دانشگاههای معتبر جهان را موضوعی مورد توجه دانست و گفت:
تأمین نیاز مناطق آمایشی کشور و برونسپاری بخشی از خدمات
آموزشی موضوعی بااهمیت است.
دکتر اخوان از انعقاد تفاهمنامه با دانشــگاه آزاد اسالمی خبر داد و
افزود :تالش برای توسعه عدالت آموزشی با ارتقای امکان دسترسی
به آموزش مناسب در دستور کار است.
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مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ تاکید کرد:

مشارکت گستردهشهرونداندرپایشسالمت جسمی وروحی
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ســـالمت

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ در نخستین
روز هفته سالمت پیش از خطبههای نماز جمعه ،برای نمازگزاران
در خصوص دســتاوردهای اجرای طرح تحول سالمت در شبکه
بهداشت و درمان کبودرآهنگ سخنرانی کرد.
دکتر حســن بهرامی بابیان کلی اقدامــات و فعالیتهای صورت
پذیرفته در شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان و تشریح طرح
تحول نظام ســامت ،به شعار هفته ســامت امسال اشاره کرد و
عنوان داشت :موضوع بهداشت روان از اهمیت باالیی در وضعیت
سالمت انسانها برخوردار است و بیماریهایی همچون افسردگی
که موضوع هفته سالمت سال  96است در صورت نادیده انگاشتن
و پیگیری نکردن برای درمان ،در بعد فردی میتواند فرد را دچار
مشــکالت متعدد و مزمن کند و در ابعاد اجتماعی منجر به ایجاد
جامعهای دلمرده و دور از نشاط و تالش برای پیشرفت شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با توسعه مراقبتهای سالمتی در آینده
بتوانیم مسائل و موضوعات روحی و روانی مردم را با جدیت بیشتر
و بهصــورت همهجانبه دنبال کنیم که این مهم بدون مشــارکت
گسترده شهروندان در پایش سالمت جسمی و روحی خود حاصل
نمیشود.

غربالگری فشارخون در حاشیه مراسم
نماز جمعه شهرستان کبودرآهنگ
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همزمان با آغاز هفته سالمت مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان
کبودرآهنگ با همکاری بســیج جامعه پزشکی اقدام به برگزاری
برنامه غربالگری فشــارخون در حاشــیه نماز جمعههای شــهر
کبودرآهنگ کرد.
در این برنامه ،تکنسینهای شاغل در مرکز فوریتهای پزشکی و
جمعی از اعضای بسیج جامعه پزشکی با حضور در محل برگزاری
نماز جمعه ضمن کنترل فشــارخون تعدادی از شرکتکنندگان،
توصیههای پزشکی مربوط به فشارخون و بیماریهای قلبی را به
آنها ارائه دادند.
در این برنامه تعداد  200نفر ،از خدمات سنجش معاینات بهصورت
رایگان بهرهمند شدند.

در این مراســم نمادین که در دومین روز از هفته سالمت برگزار
شد ،احســان قنبری ،فرماندار شهرستان کبودرآهنگ با تشکر از
فعالیتها و اقدامات مرکز بهداشــت کبودرآهنگ ،انجام نظارتها
و بازرسهای تخصصی بيشــتر بر توليــد و توزیع مواد غذايی در
شهرستان را خواستار شد.
وی تصریح کرد :تمام دستگاههای مرتبط با حوزه سالمت بايد با
شبکه بهداشت و درمان کبودرآهنگ همکاری داشته باشند.
در این برنامه نمادین ،دکتر حســن بهرامی ،مدیر شبکه بهداشت
و درمان شهرســتان ،اظهار کرد :در ســال گذشته  4هزار و 600
مورد بازديد از اماکن عمومی و مراکز تهيه و توزيع مواد غذايی در
شهرستان انجام شد که در همين راستا  38مورد تخلف شناسايی
شده است.
وي بابیــان اينکــه واحدهای متخلف به مراجــع قضايی معرفي
شدهاند ،خاطرنشان کرد :حدود  10هزار کيلوگرم مواد غذايی فاسد
و غيربهداشتی نيز کشف و معدوم شده است.

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی کبودرآهنگ

کوهپیمایی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان
کبودرآهنگ به مناسبت هفته سالمت

تحقق عدالت
اجتماعی با
اجرای طرح
تحول سالمت

کوهپیمایی
کارکنان مرکز
بهداشت
شهرستان
کبودرآهنگ
به مناسبت
هفته سالمت

کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ در ارتفاعات منطقه
قلیآباد کوهپیمایی کردند.
تعدادی از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ در هفته
ســامت و باهدف افزایش نشاط و تحرک جسمی و ترویج ورزش
اقدام به برگزاری برنامه کوهپیمایی کردند.
در ایــن برنامه که بــا حضور دکتر آرش محمــدی ،رئیس مرکز
بهداشت شهرستان کبودرآهنگ و با مشارکت کارکنان این مرکز
برگزار شد ،شرکتکنندگان در یک صبح بهاری و در هوایی دلپذیر،
ارتفاعات سرسبز منطقه قلیآباد را به سمت قله طی کردند.

بازدید از
مراکز تهیه
و توزیع
مواد غذایی
کبودرآهنگ

 8هزار کیلوگرم مواد غذایی فاســد به مناسبت گراميداشت هفته
سالمت در شبکه بهداشت و درمان کبودرآهنگ امحا شد.
در مراســمی کــه با حضور مهندس احســان قنبــری ،فرماندار
شهرســتان و جمعی دیگر از مسئوالن محلی برگزار شد 8 ،هزار
کیلوگرم مواد غذایی فاسد كه در ششماهه دوم سال  1395توسط
واحد بهداشت محيط و حرفهای مرکز بهداشت شهرستان از مراكز
تهيه و توزیع مواد غذایی جمعآوری شده بود ،امحا شد.

کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان در ارتفاعات گنجنامه
کوهپیمایی کردند.
جمعی از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ
بهاتفاق اعضای خانواده در هفته سالمت و باهدف افزایش نشاط و
تحرک جسمی و ترویج ورزش اقدام به برگزاری برنامه کوهپیمایی
کردند.
در این برنامه که با حضور دکتر حسن بهرامی ،مدیر شبکه ،دکتر
آرش محمدی ،رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان و با مشارکت
کارکنان و خانواده آنان برگزار شد ،شرکتکنندگان در یک صبح
لطیف و پس از باران بهاری در هوایی دلپذیر ،ارتفاعات سرسبز را
در مسیر یکی از رودخانههای خروشان فصلی گنجنامه کوهپیمایی
کردند و پس از آن در جمعی صمیمی و دوستانه به صرف صبحانه
پرداختند .همچنین در انتهای این برنامه به  6نفر از شرکتکنندگان
به قید قرعه جوایزی از سوی مرکز بهداشت اهدا شد.

آیین رسمی بهره برداری از سامانه سیب
با آغاز هفته ســامت کارشناســان واحد بهداشت محیط مرکز
بهداشت این شهرستان در طرح ویژهای از  20مرکز عمدهفروش و
سوپرمارکت بازدید کردند.
در این طرح که توسط  2تیم کارشناس و کاردان بهداشت محیط
انجام شد ،مقدار  150کیلوگرم مواد غذایی جمعآوری و تعداد 10
مورد نمونهبرداری انجام شد همچنین تعداد شش مورد تست کلر
نیــز از این اماکن صورت گرفت .در آغاز این طرح مدیر شــبکه و
رئیس مرکز بهداشــت شهرستان همراه با مسئول واحد بهداشت
محیط و همکاران خود در یک از فروشگاههای شهر حضور یافتند.
دکتر حسن بهرامی مدیر شبکه در سخنانی با قدردانی از همکاران
واحد بهداشت محیط و حرفهای شهرستان از همکاری اصناف در
طرحهای نظارتی و بهداشتی تشکر کرد.

نواخته شدن زنگ سالمت
در هنرستان شهید سادلجی کبودرآهنگ

امحای  8000کیلوگرم مواد غذایی فاسد
در کبودرآهنگ

امحای 8000
کیلوگرم مواد
غذایی فاسد
در
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تکنولــوژی باالتر و زمینه ارتباطی گســتردهتر ،شــاهد افزایش
دلمردگی و خســتگی روانی در آحاد جامعه هستیم که میتواند
دالیل متعددی داشته باشد.
وی ازجمله دالیل باال بودن بیماریهای روانی همچون افسردگی
و استرس را برداشت خاص برخی متولیان فرهنگ و مذهب عنوان
نمود و بیان داشت :برخالف آنچه بدخواهان تبلیغ میکنند ،اسالم
و مذهب تشیع به هیچ وجه دین و مذهب غمگساری و عزا نیست
بلکه تمام توصیههای ائمه اطهار و بزرگان دین حول محور تالش و
تکاپو و نشاط اجتماعی است و یکسونگری و افراط در برخی شعائر
منجر به ایجاد این تصویر غلط شده است.
در این مراســم ،رئیس مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ در
ســخنانی از همکاری آموزشوپرورش شهرستان ،دانشآموزان و
مدیریت هنرستان در برگزاری این مراسم تشکر کرد.
دکتر آرش محمــدی ،با ارائه مطالبی در خصوص شــعار هفته
سالمت و اهمیت موضوع بهداشت روان ،پیشگیری از زمینه بروز
بیماری افسردگی در مردم بهویژه دانشآموزان را بسیار پراهمیت
خواند و مشــارکت بیشتر متولیان در مسائل مربوط به بهداشت و
سالمت دانشآموزان را خواستار شد.
وی از دانش آموزان خواســت با در نظر گرفتن شعار امسال هفته
ســامت ،دانش و آگاهــی خود و خانوادههایشــان را در رابطه با
افســردگی که منجر به مسائل متعددی در بعد فردی و اجتماعی
میشود ،افزایش داده و این آگاهی را در زندگی بکار گیرند.
در پایان این مراســم از پزشــکان و رابطان بهداشــت همکار در
طرحهای بهداشت مدارس ،تجلیل شد.

کوهپیمایی خانوادگی به مناسبت هفته سالمت

در آیینی به مناســبت آغاز هفته ســامت در هنرســتان شهید
سادلجی شــهر کبودرآهنگ ،زنگ سالمت توســط فرماندار این
شهرستان به صدا درآمد.
همزمان با سراســر کشــور مراسم آغاز هفته ســامت با به صدا
درآمدن زنگ هنرستان دخترانه شهید سادلجی برگزار شد.
در این مراســم که با حضور احسان قنبری ،فرماندار شهرستان،
بخشدار مرکزی ،مدیر و مسئوالن شبکه بهداشت و درمان ،مدیر
آموزشوپرورش و دیگر مسئوالن ادارههای شهرستان برگزار شد،
فرماندار شهرســتان با تبریک آغاز هفته ســامت از تالشهای
کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان تشکر کرد و حاضران
بهویژه دانشآموزان را به رعایت توصیههای بهداشتی برای ارتقاء
سطح سالمتی خود و خانوادههایشان تشویق کرد.
فرماندار شهرســتان کبودرآهنگ با اشاره به شعار هفته سالمت،
اظهار داشــت :متأســفانه امروزه باوجود امکانات مادی بیشــتر،

در مراســمی با حضور حجتاالسالم یوسف روحانی امامجمعه کبودرآهنگ ،احسان قنبری فرماندار شهرستان کبودرآهنگ،
مدیران شبکه بهداشت و درمان و مسئولین شهرستان سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) معرفی و بهصورت رسمی بهرهبرداری
شد.
فرماندار شهرســتان کبودرآهنگ در این مراسم عنوان کرد :با اجرای طرح تحول نظام سالمت و پیگیریهای صورت گرفته
مسئوالن دانشگاه و مدیر و مسئوالن شبکه بهداشت و درمان کبودرآهنگ ،شاهد توسعه مباحث تخصصی در حوزه بهداشت
و درمان هستیم و با تدبیر دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری در حوزه سالمت کسب شده است.
احسان قنبری ،نکته برجسته دولت یازدهم را ارائه خدمات در حوزه سالمت عنوان کرد و گفت :با وجود برخی مشکالت در
خصوص این طرح ،اقدامات خوبی انجام شده که شایسته قدردانی است و مشکالت فرعی و اجرایی آن نیز با تدابیر انجام شده
بهخوبی رفع خواهد شود.
فرماندار کبودرآهنگ تأکید کرد که بهرهبرداری از این سامانه که امروز شاهد آن هستیم ،بخشی دیگر از دولت الکترونیک را
تحقق میبخشد که منجر به تسهیل خدماترسانی و حذف بخش زیادی از بروکراسی و کاغذبازی است.
در این مراســم دکتر آرش محمدی ،با معرفی این ســامانه و برشمردن ویژگیهای آن عنوان داشت :با راهاندازی این سامانه
تمام اطالعات مربوط به خانوارها ،نوع خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز و ..در مراکز و پایگاههای سالمت جامعه و خانههای
بهداشت در این سامانه وارد و ثبت میشود و تمامی پوشههای خانوار و دفاتر مربوط به تمام خدمات و برنامههای بهداشتی
درمانی جمعآوری خواهد شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان در ادامه گفت :باید با اطالعرسانی کافی در این زمینه مشارکت همه مردم منطقه را برای ثبت
اطالعات خود در این سامانه شاهد باشیم .وی در پایان یادآور شد که سامانه سیب «سامانه یکپارچه بهداشت» با جمعآوری
اطالعات سالمت شهروندان ارائه خدمات بهداشتی با مدیریت ،شناسایی بیماران ،غربالگری ،پیگیری و درمان انجام خواهد شد.
در این مراســم با ثبت اطالعات بهداشتی حجتاالسالم روحانی ،نماینده ولیفقیه و امامجمعه شهرستان ،بهصورت نمادین،
بهطور رسمی این سامانه مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در پایان با اهدای لوح تقدیر از ســوی مرکز بهداشت شهرستان به برگزیدگان فعال در اجرا و بهکارگیری این سامانه تجلیل
به عمل آمد.

بازیگر پرتالش ایرانی که نقش «هرمز» یکی از جذابترین نقشهای سریال نوروزی «علیالبدل» را ایفا کرد و توانست
دیالوگهای خود با لهجه همدانی را به تکیهکالم این روزهای ایرانیها تبدیل کند ،بهرام افشاری است؛ «قِبول داری؟»
شاید جوانانی که ســودای بازیگر شدن در سر دارند ،ندانند که این هنرمند همدانی سختیهای زیادی را در مسیر
پرپیچوخم بازیگری تحمل کرده و چهبســا اگر در تصمیم و هدفش پافشــاری نمیکرد ،به قول خودش به همدان

همــدان در دهــه  ۷۰و  ۸۰زبانزد خاص و عام بــود و حرف اول
را میزد .باید به دنبال پاسخ بود ،که چرا تئاتر همدان سوتوکور
شده اســت؟ امیدوارم تئاتر به سمتی برود که رفتاری که با قشر
پیشکســوت شد با نسل آینده نشــود و به عبارتی نسلکشی در
تئاتر اتفاق نیفتد.
اکباتان :یعنــی کوچک بودن ظرف تئاتــر از کوتاهی
هنرمندان نیست؟
هرکســی مسئولیت رفتار خود را دارد .در همه جای دنیا و کشور
وجود دارند کسانی که تنها حرف میزنند و آنچه که عمل میکنند
با آنچــه که میگویند فرق دارد و این برای مخاطبان مشــخص
میشــود .افرادی هم بــه همان اندازه که حــرف میزنند ،عمل
میکنند .از طرفی کســانی هستند که نهتنها انگیزه و پتانسیل و
استعدادی ندارند اما میخواهند خود را فرد اول معرفی میکنند.
در همدان هنرمندان با سوادی فعالیت میکنند و میتوان از وجود
آنها اســتفاده کرد و تجربیاتشــان را به نسل آینده انتقال داد تا
هنرمندان بهتری را پرورش داد که بتوانند برای شهر و کشور خود
افتخارآفرینیکنند.
اکباتان :این روزها شــما را بهعنوان قدبلندترین بازیگر
ایرانی میشناســند .این ویژگی متمایز ،مشکلی در بازی
برای شما ایجاد نکرده است؟
در این مورد حرف خاصی ندارم اما باید بگویم من همینم که هستم
و بیشتر تالش میکنم که درونیات ،خالقیتها و استعدادهایی را
که در من وجود دارد ،نمایان کنم و فیزیک جسمی اولویت خیلی
خیلی پایینتری است که در مورد آن بخواهم صحبت کنم.
اکباتان :این ویژگی متمایز از سوی کارگردانان نیز برای
سپردن نقش به شما پذیرفته شده است؟
روند بهگونهای بوده کــه اولین همکاری کارگردانانی که مرا برای
بازی انتخاب کردند ،همکاری بعدی را هم به دنبال داشــته است.
در عرصه بازیگری اگر کوچکترین غفلتی کنیم تاوان ســنگینی
خواهد داشت.
کارگردانانی که اولین بار با من همکاری داشتند برای کار بعدی قد
من را فراموش کردند و در خصوص تفکراتی جدید گفتگو کردیم
تا به محصول بهتر و چشمانداز قویتر برسیم.
اکباتان :با توجه به اینکه تئاتری با عنوان «جوجه تیغی»
و بــا موضوع عالقه به بازیگری تولیــد کردید و خود نیز

هنرمندی هستید که از شهرستان به تهران هجرت کردید
و با تالش به موفقیت رسیدید ،چه توصیهای برای جوانان
عالقهمند به بازیگری دارید؟
امروز رشــته بازیگری و شهوت شــهرت برای جوانان خیلی مهم
شده اســت .خیلیها هستند که شــور بازیگری دارند اما باید به
خودشناسی برسند تا از شور بازیگری به شعور بازیگری دست پیدا
کنند .خیلی از افراد هســتند که به رشتههای زیادی عالقه دارند.
بهطور مثال خود من عالقه داشتم که خلبان یا جراح مغز و اعصاب
شوم اما آیا این استعداد و توانایی را داشتم که بتوانم خلبان خوبی
باشم؟ عالقه صرفاً به معنای رسیدن نیست و به این معنا است که
ذهن خود را روشنتر کنیم که در آینده میخواهیم به کجا برسیم.
قبــل و بعد از مــن خیلی از افراد بودند که به عشــق بازیگری از
شهرســتانها به تهران آمدند و هیچ اطالعی نداشــتند و تنها پر
از رؤیا و توهمات دلنشین شهرت و پول بودند اما دیدند واقعیت
چیزی دیگری بود.
برخی افسرده شدند ،شکست خوردند و درگیر تنشهای اجتماعی
شدند .چهبسا افرادی که وقتی بازیگر موردعالقه خود را میبینند،
تنهــا همان لحظه را در ذهن خود ذخیــره میکنند و آن لحظه
احســاس میکنند با هجرت به تهــران آنچه را که میخواهند به
دست میآورند .خیر؛ چنین نیســت .باید اطالعات کافی داشته
باشند .بدانید که شرایط بسیار بسیار سخت است و شما باید پوست
کرگدن ،صبر ایوب و علم یک فیلسوف را برای رسیدن به آنچه که
میخواهید ،داشته باشید .در بازیگری شرایط بهگونهای است که
حتی اگر توانایی و استعداد داشته باشید ممکن است شانس یاری
نکند و فرصتهای دیگران برای شما پیش نیاید.
باید تمام و کمال زندگی ،عشــق و جوانی را صرف بازیگری کنی
و منتظر نتیجه نباشــی .بازیگری عشقی است که پشت آن پر از
کارهایی است که ممکن است تو را زخمی کند و باید تحمل این
زخمها را داشته باشی .ممکن است در مورد من که شاید از دیدگاه
تعدادی از هنرمندان همدانی ،بازیگر موفقی باشم ،بگویند که دلیل
موفقیتم این بوده که به تهران رفتم .این حرف ســاده و سطحی
است که قابلقبول نیست و باید پرسید چه اتفاقی افتاد که بهرام
افشاری موفق شــد .خیلیها مثل من از شهرستانهای مختلف
آمدند اما موفق نشدند و آیا حاال بهرام افشاری انسان موفقی است
یا خیر؟

تنها چیزی که میتوانم از بازیگری بگویم این اســت که آن را
اصل بدانند نه کاری که واردش شــوند و ببینند که میشود یا
نه .باید تحصیالت مرتبط داشــته باشند و درسش را بخوانند تا
بفهمند که به بازیگری عالقه دارند یا نویسندگی و کارگردانی.
نباید بازیگری برای شــما بنبست باشــد .چطور برای پزشک
شــدن باید درس خواند امــا برای بازیگری نــه .برخی خیلی
ســطحی به بازیگری نگاه میکنند .اینکــه بتوانی با ادا و چند
حرکت دیگری را بخندانی به این معنی نیســت که اســتعداد
داری .بازیگری به آگاهی ،کسب علم و خودشناسی نیاز دارد.
اکباتان :انگیزه شما از بازیگری چه بوده است؟ این اتفاق
برای شما پیشآمده که ناامید شوید و بخواهید کار را کنار
بگذارید؟
صــد در صد .من در طول هفته ده بــار امیدوار و ده بار ناامید
شدم .این اقتضای زندگی است .همیشه اتفاقات خوب برای من
نیفتاده اســت .انگیزه من این بوده که بــه دنبال نتیجه نبودم
و برای مســیرم تالش کردم .اگر به دنبــال نتیجه در بازیگری
بودم شاید اآلن به همدان آمده بودم و ساندویچی میزدم .مهم
این بود که ســعی کردم خودم را بشناسم و تالش کردم برای
مسیری که برایم لذتبخش است و در کنارش میتوانم حرفی
برای گفتن داشــته باشــم و دنبال نتیجه نیستم .خیلی خیلی
ابتدای راه هستم در مسیری که در ذهنم تجسم کردم .خدا را
شاکرم در مســیری قرار گرفتم که باید کولهبارم را جمع کنم،
تمام وسایل مورد نیاز را بردارم و وارد مسیر پرپیچ و خطرناک
و لذتبخش شوم تا ببینم چه اتفاقاتی برایم میافتد.
اکباتان :قلهای برای خودتان در نظر گرفتهاید؟
(میخندد) قله؟ من خودم قلهام .از من باالتر نیست.
اگر بخواهــم آنچه که میخواهم قله بهحســاب آورم ،نه .چنین
نیست .چون کارهای زیادی در ذهنم دارم که هنوز در مورد آنها
به جمعبندی نرسیدهام که کدام میتوانند قله باشند .چهبسا متن
کوتاهی مینویســی و میتواند یک قله باشد و از طرفی دیگر ۱۰
فیلم سینمایی بازی کنی و تو را به قله نرساند.
اکباتان :انتقاداتی در خصوص «علیالبدل» مطرح بود و
برخی با توجه به موفقیت سریال «پایتخت» انتظار بیشتری
از «علیالبدل» داشــتند .نظر شــما بهعنوان بازیگر این
سریال در خصوص انتقادات چیست؟
علیالبدل به همان اندازه که انتقاد شــد مورد اســتقبال هم قرار
گرفت .رســانهها ،کمی بیمعرفتی میکننــد .ده برابر انتقادات،
تمجید و تعریف از دیــدگاه مخاطبان عام و خاص و منتقدین از
سریال شد و علیالبدل بهعنوان بهترین سریال نوروزی بارأی باال
معرفی شد.
اشتباه است که علیالبدل را با پایتخت مقایسه کنیم .ایراد از سریال
نیست بلکه ایراد از کسانی است که فضای مقایسه را ایجاد کردند
و علیالبدل و پایتخت را باهم قیاس میکنند .علیالبدل جغرافیا و
دنیای دیگری است و این دلیل نمیشود که اگر تیمی محصولی را
تولید کرده کار بعدی هم باید در همان ژانر باشد.
بازیگران و کارگردان و نویســنده پایتخــت ،کار جدیدی را تولید
کردند که دنیای متفاوتی داشــت و صبر و شــکیبایی کسانی را
میخواســت که منتقد بودند .علیالبدل عمقیتر و دلســوزانهتر
نســبت به زندگی مردم نگاه میکرد .البته کار ســلیقهای است و
عدهای دوســت دارند و عدهای نه اما اگر بخواهند از دیدگاه ضعف
بنگرند نیاز به کارشناسی دارد.
علیالبدل عمیقتر از پایتخت بود و چهبسا حرفهایی زده شد که
اگر صبر و تحمل و دقت بیشــتر بود ،میدیدند این سریال چقدر
دلسوزانهتر برای مردم ساخته شد .خدا را شاکرم که هرمز نهتنها
به خاطر لهجه بلکه بــه دلیل جنس بازی در کنار دیگر بازیگران
موردپسند مخاطبان در سراسر کشور قرار گرفت.
اکباتان :صحبت کردن با لهجه پیشنهاد خودتان بود یا
عوامل سریال؟
پیشنهاد خودم بود .ابتدا چون دیگران لهجه نداشتند گفتند شما
هم لهجه نداشته باشید اما من گفتم چون همدانی هستم و شما
هم در همدان فیلم میسازید وظیفه من هست که همشهریانم را
بهنوعی خوشحال کنم .تیم هم اعتماد کرد و در گذر زمان ،لهجه
من مورد استقبال گروه قرار گرفت و تیم علیالبدل به شدت از این
لهجه ابراز رضایت کرد.
از ســوی مردم نیز بازخــورد خوبی دیده شــد؛ بهویژه در فضای
مجازی که انرژی مثبت مــردم را دریافت کردم و مرا مورد لطف
خود قراردادند.
اکباتان :بهعنوان سؤال پایانی ،از حضور خود در سریال
«پایتخت »۵بگویید؟ چه نقشی در این سریال دارید؟
چون هنوز خبر خاصی از پایتخت ۵منتشــر نشــده ،نمیتوان
توضیــح چندانی داد .فقط باید بگویم که من نقشــی متفاوت
در ســری پنجم خواهم داشت .در پایتخت ۲نقش برادر بهبود
(مهران احمدی) را بازی کردم اما در پایتخت ۵نقش پسر بهبود
را بازی میکنم.

بهرام افشاری:

علیالبدل ،دلسوزان ه برای مردم
ساخته شد
عشق و تعصبم به همدان را با لهجهام نشان دادم
اگر دنبال نتیجه بودم ،برمیگشتم و در همدان ساندویچی میزدم
فرشته اکبری
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اکباتان :خودتان را معرفی میکنید؟
بهرام افشــاری ،متولد  ۱۳۶۶در شــهر همدان هستم .در رشته
ســاخت و تولید ،تحصیل کردم و در حال حاضر دانشجوی رشته
بازیگری دانشگاه آزاد تهران هستم.
اکباتان :بازیگری را از چه زمانی آغاز کردید؟
از  ۱۶سالگی تئاتر را شــروع کردم و از سال  ۸۸برای حرفهایتر
شــدن به تهران رفتــم و در دوره آموزش بازیگری زندهیاد حمید
سمندریان شرکت کردم.
بعــد از گذراندن این دوره وارد عرصه حرفهای تئاتر شــدم و ۳۰
اجرای عمومی در بهترین و حرفهایترین سالنهای تئاتر تهران را
تجربه کردم .در سال  ۸۸جوان برتر ایران در رشته بازیگری شدم.
سال  ۸۹بهعنوان بازیگر اول جشنواره تئاتر شهر معرفی شدم و در
سال  ۹۰جایزه تندیس بهترین بازیگری مرد را در سی و یکمین
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر کسب کردم .در دو سال پیاپی نیز
نامزد بهترین بازیگر سال تئاتر ایران بودم.
اکباتان :در خصوص تجربه بازی در تلویزیون و ســینما
توضیح دهید.
نقش برای من خیلی مهم اســت .ایده و تفکر من این اســت که
نقشهای متفاوت را در تئاتر ،ســینما و تلویزیون بازی کنم .خانه
اول من تئاتر اســت و کار اصلی را در این عرصه دنبال میکنم به
همین دلیل در تلویزیون و سینما کمکار بودم که نوعی کمکاری
خودخواسته است .سعی کردم پیشنهادهایی را انتخاب کنم که هم
تجربه خوبی باشد و هم بتواند در آینده کاری من اثرگذار باشد.
در تلویزیون با ســیروس مقدم بهعنوان کارگردانی که بسیاری از
بازیگران دوســت دارند با او کار کنند ،تجربه همکاری داشــتم و
اولین نقش حرفهای من در سریال "پایتخت "۲بود که زمینهساز
حضورم در سریال علیالبدل شــد .در پایتخت  ۵نیز امیدوارم با
همکاری مجموعه عوامل این ســریال تجربهای جدید ،متفاوت و
دوستداشــتنی را رقم بزنیم .همانطور که گفتم اولویت اول من
تئاتر و البته بعدازآن ســینما اســت .در سینما در فیلم "عصبانی
نیستم" بازی کردم که متأسفانه مجوز اکران نگفت .در فیلم "ایران
برگر" و "النتوری" نیز حضور داشتم و در جشنواره فیلم فجر سال
قبل نیز نقش من در فیلم"کارگر ســاده نیازمندیم" موردتوجه و
استقبال تماشــاگران و منتقدین قرار گرفت اما شرایط داوری با
برداشت ما متفاوت بود و نتایج دیگری از داوریها حاصل شد.
اکباتان :پارتی در پیشرفت شما در بازیگری نقشی داشته
است؟
با قاطعیت میگویم نهتنها پارتی نبوده بلکه زمانی که من تصمیم
گرفتم بازیگری را بهصورت حرفهای دنبال کنم حتی هیچ معرفی
نداشــتم که مرا راهنمایی کند و ازلحاظ زمانی بتوانم با مجموعه
تئاتر تهران میانبر بزنم و زودتر وارد این عرصه در پایتخت شوم.
کســانی که در تهران مرا میشناسند ،میدانند که بهرام افشاری
پلهپلــه و با توکل به خدا و دعای خیــر پدر و مادر به این مرحله
رســیده است .اگر به هر جایگاه و منزلتی رسیدهام ،در ابتدا لطف
خداوند و بعد تالش و پشــتکارم بوده و همین باعث میشود که
عزتنفسم بیشتر باشد و در مسیر پیش رو ،خودم را در آزمونوخطا
قرار دهم .امیدوارم محصوالتی را تولید کنم که موجب سرافرازی
شود و سرافکندگیام را به دنبال نداشته باشد.
اکباتان :شما سالها در همدان زندگی کردید .بهعنوان
یک بازیگر همدانی چقدر تعصب به شهرتان دارید؟
تعصبم نســبت به همدان را زمانی میتوانم ثابت کنم که بگویم
تنها کسی که با لهجه همدانی در سریال علیالبدل صحبت کرد،
این موضوع بهواســطه عشق و عالق های بود که به شهرم داشتم و
اینکه فکر میکردم باید دینی را به شهرم ادا کنم ،با لهجه همدانی
صحبت کردم و تالشــم این بود که بــه گونههای مختلف ،لهجه
همدانی را معرفی کنم .هرچند بسیاری از مردم لهجه همدانی را
میشناســند اما آنچنان که باید به آن پرداخته نشده بود که در
ســریال علیالبدل ،کاراکتر من با این لهجه مورد پسند مخاطب
قرار گرفت .سعی کردم این لهجه را تجزیهوتحلیل کنم و بهنوعی
حرف بزنم که تمام ایران بتوانند بفهمند و بشناسند و کوچکترین
برداشتی از تمســخر و ســطحی اجرا کردن در این نقش وجود
نداشته باشد.
اکباتان :در مورد تئاتر همدان چطور؟ تعصبی دارید؟
در مورد تئاتر همدان من کسی نیستم که بخواهم تعصبی نشان
دهم.
تعدادی از هنرمندان همدانی هنوز تالش میکنند؛ اما انگار ظرف
همدان محدود است .هرچه نگرش هنرمندان وسیعتر بشود چون
ظرف ثابت اســت اتفاقی نمیافتد .در جشنوارههای تئاتر همیشه
گروههایی از شــهرهای مختلفی حضور دارند اما نامی از همدان
شنیده نمیشود .هرچند وجود دارند هنرمندانی که برای تئاتر این
شهر زحمت میکشــند و امیدوارم فرصت بیشتری به آنها داده
شود تا بتوانند پیشرفت کنند.
در دوران طالیــی تئاتر همدان ،تعــداد قابلتوجهی از هنرمندان
بهویــژه برای تئاتر کودک تالش فراوانی داشــتند و تئاتر کودک

برمیگشت و ساندویچی میزد .عالقهمندان به سینما و تلویزیون ،هنرنمایی این هنرمند را در سریال "پایتخت،"2
" آسمان من" و فیلمهای سینمایی "النتوری" و "ایران برگر" دیدهاند و حاال "علیالبدل" هم به کولهبار تجربیات
بهرام افشاری در تلویزیون اضافه شده است .ماهنامه اکباتان پای حرفهای ق ّله تئاتر ،سینما و تلویزیون ایران نشست
که ماحصل گفتگوی خواندنی با بهرام افشاری ،بازیگر جوان همدانی را در ادامه میخوانید:
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No 15
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خانه اول من
تئاتر است و
کار اصلی را
در این عرصه
دنبال میکنم
به همین دلیل
در تلویزیون و
سینما کمکار
بودم که نوعی
کمکاری
خودخواسته
است

تنها چیزی
که میتوانم
از بازیگری
بگویم این
است که آن
را اصل بدانند
نه کاری که
واردش شوند
و ببینند که
میشود یا نه

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان:

پرونده مسکن مهر همدان بسته شد
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مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان گفت :پرونده
مسکن مهر استان از نظر ما بسته شده و تنها دو پروژه مسکن مهر
مریانج و قروه با جمعیت زیر  25هزار نفر باقی مانده است.
حســن ظفری با اشاره به استفاده از قیر اعتباری سال قبل ،اظهار
داشت :در الیحه قانون بودجه سال  94و سال قبل الیحهای تنظیم
شــد و بر آن اساس در سال  94بیش از  95روستا و در سال قبل
 115روستا از الیحه قیر اعتباری برای آسفالت روستایی استفاده
کردند.
وی با بیان اینکه آسفالت  50روستا در سه ماه ابتدایی امسال انجام
خواهد شد ،خاطرنشــان کرد :جهش خوبی در شاخص بهسازی
اســتان اتفاق افتاد و این شــاخص به  62درصد رسید که نتیجه
همافزایی دستگاهها و مشارکت مردم است.
ظفری با اشاره به اینکه فاز اول طرح هادی در  595روستای استان
شــروع شده اســت ،افزود 86 :درصد از جمعیت روستایی در این
روستاها زندگی میکنند و از مزیت طرح هادی روستایی بهرهمند
شدند.
وی همچنین تصریح کرد :فاز یک  364روستا به پایان رسیده و 13
نقطه روستایی نیز به شهر تبدیل شده است.
ظفری ادامه داد :اجرای طرح هادی  208روســتا ،نیمهکاره است
و در دســتور کار قرار دارد و با استفاده از قیر اعتباری سال جاری
این ظرفیت وجود دارد که آسفالت معابر  150روستا انجام شود.
مدیــرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی اســتان همــدان به
محدودیتهای اقتصادی در اجرای طرح هادی روســتایی اشاره
و تصریح کرد :بازنگری طرحهای هادی روســتایی در  325نقطه
انجام شــده و در سال جاری نیز مبتنی بر نیازهای سطح استان،
بازنگری بالغ بر  30روســتا هدفگذاری شــده که امید میرود با
تأمین اعتبارات ،این طرح به اتمام برسد.
وی با بیان اینکه افق بازنگری طرح هادی روستاها  10ساله است،
یادآور شــد :این بازنگری مبتنی بر شــرایط امــروز باید نیازهای
کالبدی روستاها را پاسخ دهد.
ظفری با اشاره به اینکه شاخص کشور در طرح هادی روستایی 96
درصد اســت ،اظهار داشت :این شاخص در استان همدان در سال
 91به صد در صد رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســامی استان همدان از حمایت
حساب  100امام (ره) خبر داد و افزود 508 :واحد نیمهتمام مسکن
روستایی سالهای قبل که مالکین و متقاضیان آن قادر به تکمیل
واحد مســکونی خود نبودند با اعتبار یک میلیارد و  730میلیون

تومان ،تکمیل و در اختیار مالکین قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در سال قبل بالغ بر  185میلیارد تومان تحت
عنوان تسهیالت مسکن روستایی به استان همدان ابالغ شده است،
بیان کرد :سهمیه استان  10هزار سهمیه است و هشت هزار و 812
فقره پرونده متقاضیان واجد شــرایط در سامانه مسکن روستایی
تکمیل شده و آماده ارسال به بانک است.
ظفری با بیان اینکه سه هزار پرونده برای ارسال به بانک آماده شده
است ،اظهار داشت 600 :فقره عقد قرارداد انجام شده و پرونده دو
هزار و  800واحد مبتنی بر تســهیالت سال  93و  94نیز تکمیل
شده و پیشبینی میشــود که تا پایان امسال بیش از چهار هزار
واحد آماده بهرهبرداری قرار بگیرد.
وی با اشــاره به وجود  175هزار واحد مسکن روستایی در استان
همدان ،یادآور شد :مبتنی بر سهمیه سنوات قبل تا امروز بیش از
 85هزار واحد از تســهیالت نوسازی ،بهسازی و بازسازی مسکن
اســتفاده کردند و به عبارتی میتوان گفت  49در صد از مساکن

روستایی نوسازی و بهسازی شدند و امید میرود تا افق  1404به
 75درصد ارتقاء یابد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی از وجود پنج میلیون و 127
هزار واحد مسکن روستایی در کشور ،اظهار داشت :یکمیلیون و
 570هزار واحد از تســهیالت استفاده کرده که  41درصد از کل
مساکن روستایی را شامل میشود.
وی افزود :از یک هزار و  41روستای دارای سکنه  941روستا دارای
جمعیت باالی  20خانوار هســتند که در  940روستا متقاضیان
واجد شــرایط از تسهیالت نوسازی و بهســازی مسکن روستایی
استفاده کردند.
حسن ظفری با بیان اینکه در کشور سه میلیون و  92هزار و 305
فقره سند مالکیت برای مساکن روستایی صادر شده که  60درصد
از مساکن روستایی را شامل میشود ،اظهار داشت :در همدان 140
هزار پرونده به میزان  82درصد از پروندهها سند مالکیت دریافت
کردند.

وی با اشــاره به اینکه یک هزار قطعه زمین در  120روستا جهت
رفع مشــکل مسکن روستایی واگذار خواهد شد ،گفت :تسهیالت
مسکن روستایی برای متقاضیان تا سقف  18میلیون تومان با سود
پنج درصد و در دوره بازپرداخت  15ســاله در نظر گرفته شده و
متقاضیان به نظام بانکی معرفی خواهند شد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان همدان در بخش
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برش ملی برای بنیاد مسکن
در اقتصاد مقاومتی تعریف نشده است ،خاطرنشان کرد :برنامههای
اســتان در سال قبل صد در صد محقق شده و در سال جاری نیز
برنامهها باقوت بیشتر ادامه خواهد یافت.
وی با اشــاره به اتمام پرونده مسکن مهر استان ،یادآور شد :تنها
دو طرح مسکن مهر شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت نیمهتمام
است که شامل پروژه مسکن مهر مریانج با  174واحد و پروژه قروه
با  218واحد اســت که در مریانج  111واحد و در قروه  58واحد
آماده واگذاری است.
ظفری افزود :ســطح تسهیالت به  40میلیون تومان افزایش پیدا
کرده و امید میرود مردم هرچه سریعتر آورده خود را فراهم کنند
تا طرح سریعتر به پایان برسد.
وی با اشاره به بهرهبرداری از پنج هزار و  700واحد مسکن مهر در
اســتان ،تصریح کرد :تعدادی از واحدها فاقد متقاضی است و قرار
شده نسخه ملی برای واگذاری آن تدوین شود.
ظفری از بهرهبرداری  356واحد مسکن حمایتی در استان تا یک
ماه آینده ،خبر داد و افزود :این تعداد مسکن شامل  180واحد در
همدان و  176واحد در مالیر است.
وی گفت :مسکن حمایتی به قیمت تمامشده مبتنی بر تسهیالت
ارزان قیمــت و خدمات مدیریت ناچیز بدون واســطه در اختیار
متقاضی قرار میگیرد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان همدان گفت :طرح
توجیهی  20روســتا در استان به تصویب رسیده و مورد استقبال
قرار گرفته است.
ظفــری با بیان اینکه هیچگونه افزایش قیمت برای تغییر کاربری
اعمال نشده است ،یادآور شد :حتی اگر افزایش قیمت اعالم و ابالغ
شود ،هیچ ارتباطی به انتخابات ندارد.
وی با اشاره به اینکه قیمت واحد مسکونی در روستا در حال نزدیک
شدن به قیمت واقعی است ،خاطرنشان کرد :مسکن روستایی در
تولید ناخالص ملی ،ارزش خود را پیدا نکرده و نقشــی در اقتصاد
کالن نداشته اما به تدریج این ارزش را پیدا میکند.

جدول شیفت دفاتر خدمات ارتباطی استان همدان در ایام تعطیل اردیبهشت ماه95
71381062

حسن ظفری:
برنامه های
استان در
سال قبل صد
در صد محقق
شده و در
سال جاری
نیز برنامه ها
با قوت بیشتر
ادامه خواهد
یافت

تاریخ
ساعت

همدان -خیابان شهدا نرسیده به میدان پروانه ها روبروی پاساژ میدانچی (مژگان آئينی )
96/02/01

96/02/05

96/02/08

96/02/15

96/02/22

96/02/29

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

72381005
تاریخ
ساعت

فامنين -جنب بانک ملی ابتدای کوچه قائم ( مجتبي ناصري)
96/02/01
10 - 13

17 - 19

71381026
 72381011همدان-میدان امام خمینی ابتدای خیابان شهدا پالک ( 43زیر دفتر خانه ( )43فرشته امانی)
تاریخ
ساعت

96/02/01

96/02/05

96/02/08

96/02/15

96/02/22

96/02/29

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

تاریخ
ساعت

71381022
تاریخ

72381129
تاریخ
ساعت

72381122
تاریخ
ساعت

شهرکشهیدحیدریبلوک 4روبرویآتشنشانیدفترپیشخوانشهیدحیدری(مریمداراییفرد)

96/02/01

96/02/05

96/02/08

96/02/15

96/02/22

96/02/29

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

71381060

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

تاریخ

بهار -میدان آزادگان ابتدای بلوار آیت اله بهاری روبروی جهاد کشاورزی (محمد عسگری)
96/02/01

96/02/05

96/02/08

96/02/15

96/02/22

96/02/29

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

72381060
تاریخ
ساعت

ساعت

اللجین -خیابان امام خمینی (ره) اول خیابان توحید (علی به قدم)
96/02/01

96/02/05

96/02/08

96/02/15

96/02/22

96/02/29

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

ساعت

71381090
تاریخ
ساعت

72381083
تاریخ
ساعت

96/02/05
10 - 13

17 - 19

96/02/08
10 - 13

17 - 19

96/02/15
10 - 13

17 - 19

96/02/22
10 - 13

17 - 19

96/02/29
10 - 13

17 - 19

تويسرکان-خ باهنر روبروی تاالر معلم (شرکت طنین اراده پوالدین)
96/02/01

96/02/05

96/02/08

96/02/15

96/02/22

96/02/29

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

رزن -بلوار امام خمینی (ره) کوچه شهید حسین توکلی ( بهرام کریمی نسب)
96/02/01

96/02/05

96/02/08

96/02/15

96/02/22

96/02/29

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

مالير-ضلع شرقی میدان انقالب نبش بلوار نبوت (مصطفی قهری صارمی )
96/02/01

96/02/05

96/02/08

96/02/15

96/02/22

96/02/29

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

17 - 19

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

10 - 13

اسدآباد -بلواربهشتی جنب مخابرات مرکزسیدجمال الدین (وحیدرضااسفندیاری)
96/02/01
10 - 13

17 - 19

96/02/05
10 - 13

17 - 19

96/02/08
10 - 13

17 - 19

96/02/15
10 - 13

17 - 19

96/02/22
10 - 13

17 - 19

96/02/29
10 - 13

17 - 19

کبودرآهنگ خ امام خمینی باالترازبانک سپه مرکزی  ( 19547فاطمه زندی)
96/02/01
10 - 13

17 - 19

96/02/05
10 - 13

17 - 19

96/02/08
10 - 13

17 - 19

96/02/15
10 - 13

17 - 19

96/02/22
10 - 13

17 - 19

96/02/29
10 - 13

17 - 19
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امور خیریه

مدرسهسازی در همدان
با کمک  27میلیارد تومانی خیرین

در نوزدهمین جشــنواره خیرین مدرسهساز استان همدان ،تعهد
خیرین نیکاندیش همدانی  27میلیارد تومان بوده است.
نوزدهمین جشــنواره خیرین مدرسهساز استان همدان با حضور
محمدرضا جعفری مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی،
توســعه و تجهیز مدارس کشــور ،محمدناصر نیکبخت استاندار
همدان ،مصطفی خزاعی مدیرکل آموزشوپرورش استان همدان،
فرزاد تیموری مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان و
خیرین همدانی برگزار شد.
میزان تعهد خیرین همدانی در این دوره از جشنواره  27میلیارد
و  241میلیون و  777هزار تومان بود که بیشــترین مشارکت به
شهرستان مالیر به میزان شش میلیارد و  85میلیون و  580هزار
تومان اختصاص دارد و سهم شهرستان همدان نیز پنج میلیارد و
 336میلیون تومان است.
تعهدات شهرستان فامنین یک میلیارد و  500میلیون تومان ،بنیاد
برکت سه میلیارد تومان ،اسدآباد  240میلیون و  543هزار تومان،
بهار  312میلیون و  768هزار تومان ،شــهر اللجین  458میلیون
و  200هزار تومان ،تویســرکان دو میلیارد و  291میلیون تومان،
رزن دو میلیــارد و  409میلیون و  734هزار تومان ،کبودرآهنگ
سه میلیارد و  442میلیون  800هزار تومان ،مالیر شش میلیارد و
 85میلیون و  580هزار تومان و نهاوند یک میلیارد و  164میلیون
و  250هزار تومان است.

تعهد  870میلیارد تومانی خیرین مدرسهساز در کشور

مدیرکل مشــارکتهای مردمی سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس کشــور در این مراســم گفت :تعهد خیرین در جشنواره
نوزدهم به  870میلیارد تومان رسید.
محمدرضا جعفری با اشاره به هدف برگزاری جشنوارههای خیرین،
اظهار داشــت :یکی از اهداف جشــنواره گسترش فرهنگ قرآنی
باقیاتصالحات است.
وی بابیان اینکه اولین جشــنواره خیرین مدرسهساز در سال ،77
بیش از  18میلیارد تومان تعهد داشت ،یادآور شد :تعهد خیرین در
جشنواره نوزدهم به  870میلیارد تومان رسید.
این مقام مسئول ادامه داد :در نقاط مختلف کشور افراد به کاروان
خیرین پیوستند و حرکت بزرگی را شروع کردند.
جعفری بابیان اینکه بر اساس بیانات مقام معظم رهبری تالش در
عرصه مدرسهسازی جهادی مقدس است ،خاطرنشان کرد :اموال
و فرزندان زینتهای دنیا هستند و باید کاری کرد که این زینتها
جاودانه شوند.
وی همچنین تصریح کرد :باقیاتصالحات نزد خدا ارزش بیشتری
دارد و خیرین زینتها را جاودانه کردند.

مدیرکل مشــارکتهای مردمی ســازمان نوســازی مدارس
کشــور با تأکید بر اینکــه جامعهای موفــق خواهد بود که
نیروی انســانی مناسب و شــرایط اقتصادی مطلوبی داشته
باشــد ،اظهار داشــت :آموزشوپرورش زیربنای توسعه را بر
عهده دارد و اگر میخواهیم کشــور در آینده مســتقل باشد
و پــول و ثروت تولیــد کند ،باید نیروی انســانی را بهخوبی
تربیت کنیم.
جعفری در ادامه یادآور شد :خیرین از خود و خانواده بیرون آمده
و به فکر جامعه افتادهاند؛ آنهــا فرزندان جامعه را فرزندان خود
میدانند.
وی با اشــاره به نیاز کودکان در مناطق محروم به امکانات اولیه،
گفت :برخی از خیرین مدارســی زیبا و مناســب میســازند تا
دانشآموزان در آن خسته نشوند.
این مقام مســئول بابیــان اینکه برخورداری مدارس از وســایل
کمکآموزشــی مجهــز باعث جــذب دانش آموزان میشــود،
خاطرنشان کرد :برخی خیرین بهخوبی در ساخت این مدارس وارد
عمل میشوند.
جعفــری اضافــه کرد :فرزنــد ،علــم و صدقه مانــدگار ازجمله
باقیاتصالحات هســتند که هر ســه مورد در مدرسهسازی قابل
مشاهده است.
وی بابیان اینکه مدرسهســازی مصداق صدقه جاریه است ،یادآور
شد :مسئوالن با شوق و رغبت باید این کار را ادامه و مدرسهسازی
را موردتوجه قرار دهند.
مدیرکل مشــارکتهای مردمی سازمان نوســازی مدارس کشور
همچنین خاطرنشــان کرد :برخــی فرهنگیان حقــوق خود را
مادامالعمر صرف مدرسهســازی میکنند و دانــش آموزان نیز با
اهدای مبالغی در این امر خیر سهیم هستند.

افزایش  20درصدی اعتبارات
نوسازی مدارس همدان

استاندار همدان در ادامه این مراسم گفت :در شورای برنامهریزی
و توسعه استان ،اعتبارات نوسازی ،تجهیز و توسعه مدارس همدان
 20درصد افزایش خواهد یافت.
محمدناصر نیکبخت با اشاره به اینکه یکی از مصداقهای عشق
به بشــریت ،کاری است که خیرین مدرسهساز میکنند ،یادآور
شد :خیرین نخواســتند بپذیرند که نونهاالن نیازمند مساعدت
آنها باشــند و آنها بیتفاوت باشــند؛ خیرین عشــق را معنا
کردند.
نیکبخت به ســاخت بیش از  108هزار کالس درس از ســوی
خیرین مدرسهساز در کشور اشاره و خاطرنشان کرد 30 :درصد

از مدارس کشــور حاصل همت خیرین مدرسهساز است و اگر
این همت وجود نداشــت ،وضعیت تحصیــل نونهاالن جامعه
مشخص نبود.
وی همچنین تصریح کرد :برای این همت باید ارزش قائل بود و اگر
هر هفته برای این خیرین جشــنواره برگزار و از آنها تقدیر شود،
بازهم کم است چون به کمک نظام و دولت آمدند.
اســتاندار همدان بابیان اینکه در هشــت ســال دولتهای قبل
 800میلیارد دالر پول وارد کشــور شــد ،گفت :در مدت انتقال
دولتبهدولــت یازدهم 400 ،هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام
به دولت تحویل داده شد.
وی ادامه داد :قرار بر این شــد کــه پروژهها با  80درصد تخفیف
واگذار شود که  66پروژه برای همدان در سال قبل در نظر گرفته
شده بود اما با همت بخش خصوصی و خیرین  214پروژه واگذار
شد.
نیکبخت با اشــاره به اینکه در ســال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و
اشتغال» خیرین در اشتغال و تولید هم سهیم شوند ،اظهار داشت:
خیرین در زمینه ســرمایهگذاری در بخش تولید نیز وارد شوند و
زنجیره را کامل کنند تا نونهاالنی که در مدارس و دانشگاهها درس
خواندند ،بتوانند زندگی خود را بسازند.

وعده افزایش  60درصدی اعتبارات
نوسازی مدارس در همدان

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان همدان نیز گفت:
اعتبارات استانی نوســازی مدارس در همدان در سال  94نسبت
به ســال ماقبل خود  25درصد افزایش پیدا کرد و سال قبل نیز
اعتبارات استانی  35درصد نســبت به سال قبل افزایش یافت و
در مجموع میتوان به افزایش  60درصدی اعتبارات در چند سال
اخیر اشاره کرد.
فرزاد تیموری اظهار داشت :از سال  77تاکنون هر ساله شاهد رشد
فعالیت خیرین بودیم بهطوری که در ســال اول مشارکت خیرین
در اســتان  577میلیون تومان بود و حــاال به  27میلیارد تومان
رسیده است.
وی بابیان اینکه مردم ایران از دیرباز در نیکاندیشــی و امور خیر
فعال بودند ،اظهار داشت :پس از پیروزی انقالب اسالمی و فراهم
شدن شرایط مناسب اجتماعی ،زمینه حضور تشکلهای مردمی و
ساماندهی آنها در کشور ایجاد شد و مجمع خیرین مدرسهساز در
سال  77فعالیت منسجم خود را آغاز کرد.
مدیرکل نوســازی ،توســعه و تجهیز مدارس اســتان همدان
با اشــاره بــه برگزاری  19جشــنواره خیرین مدرسهســاز در
کشور ،یادآور شــد :در همدان از اسفندماه سال قبل برگزاری
نوزدهمین جشنواره آغاز و  30فروردینماه اختتامیه جشنواره
مناطق  19گانه برگزار شد.
تیموری یکی از شــاخصهای موردتوجه کشــورهای مختلف در
توســعه را ایمنی فضاهای آموزشی عنوان کرد و افزود :به همین
دلیل این جشــنواره با رویکرد مشــارکت خیرین در ایمنسازی
مدارس شکل گرفته است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان بابیان اینکه در برنامه پنجم
توســعه چهار میلیارد دالر اعتبار برای نوسازی ،تجهیز و توسعه
مدارس در نظر گرفته شد ،گفت :سه میلیارد دالر از محل صندوق
توسعه ملی در برنامه ششم توسعه برای بازسازی و نوسازی مدارس
غیر ایمن اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد :امید میرود تا چند ســال آینده وضعیت سیســتم
گرمایشی مدارس به عنوان یک معضل ،بهبود یابد.
تیموری با اشاره به وجود دو هزار و  400مدرسه در استان ،یادآور
شد :اعتبارات استانی تمام نیازهای مدارس را تأمین نمیکند و به
کمک خیرین نیاز است.

خیرین افسران مبارزه با جهل هستند

مدیرکل آموزشوپرورش اســتان همدان در این مراسم در ابتدای
سخنان خود بابیان اینکه خیرین با وحدت عمل توانستند خدمات
شایستهای را به جامعه فرهنگی ارائه دهند ،اظهار داشت :خیرین

شماره 15
فروردین 1396
No 15
April-May
2017

بدون شک انسانهای متعالی هستند که به تعالی میاندیشند.
مصطفی خزاعی ادامه داد :تعالی بشــر در درک و فهم اوســت و
خیرین بهعنوان افسران مبارزه با جهل ،قدم در میدان گذاشتهاند
و درســت تشخیص دادند که دشمن و عامل سقوط انسان ،جهل
است.
وی بابیان اینکه برای نجات انسان راهی جز آگاهی بخشی وجود
ندارد ،یادآور شــد :خیرین نشــان دادند که خوشبختی آنها در
خوشــبختی دیگران نهفته و از خودشــان گذشتند تا به دیگران
بپردازند.
خزاعی همچنین تصریح کرد :تا زمانی که فرزانگی ،فرهیختگی،
اندیشــمندی و انساندوستی وجود دارد نام خیرین میدرخشد و
فراموششدنی نیست.
مدیرکل آموزشوپرورش اســتان همدان بابیان اینکه خیرین بر
نفس خود غلبه کرده و دنیا و آخرت را برای خود به ارمغان آوردند،
اظهار داشــت :هر لبخندی که بر لبان کودکان مینشــیند باعث
سرافرازی خیرین میشود.

ساخت هزار و  455کالس درس
توسط  181خیر همدانی

رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان همدان در ادامه این مراسم
به وجود بیش از  700خیر در استان اشاره کرد و گفت 181 :خیر
مدرسهساز در احداث  245پروژه در قالب یک هزار و  455کالس
در استان همدان مشارکت کردند.
علی فراهانی بابیان اینکه هدف از این جشنواره قدردانی از خیرین
و راهگشایان مشکالت مدارس است ،اظهار داشت :اگر خیرین این
فضاها را نمیساختند مشخص نبود که در چه شرایطی بودیم.
وی با اشــاره به اینکه خیرین با زیرکی بهترین راه را برای خدمت
بــه خلق خدا انتخاب کردند ،یادآور شــد :خروجی این کار خیر،
پیشرفت تمدن اسالمی اســت و خیرین در راه علم و دانش ،کار
خیر انجام دادند.
فراهانی همچنین تصریح کرد :اســتان همدان همزمان با تشکیل
مجامع خیرین مدرسهســاز در سال  77در کشور کار خود را آغاز
کرد.
وی ادامه داد :بیش از  105میلیارد تومان بابت ساخت این مدارس
هزینه شده و  66درصد تعهدات عملیاتی شده است.
فراهانــی بابیان اینکه  67درصد به میــزان  18میلیارد تومان از
 27میلیارد تومان تعهد خیرین در جشنواره نوزدهم محقق شده
است ،خاطرنشان کرد :امید میرود در جشنواره بیستم خیرین و
نیکاندیشان خدمترسانی به استان را ادامه دهند.
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان از نیازهای شدید همدان
در مدرسهســازی خبر داد و گفت :فرزندان با اســتعداد همدانی
چشمانتظار دستان پرتوان خیرین هستند.
گفتنی اســت در این مراسم از مادران شهدای مدافع حرم ،شهید
مجید صانعی موفق و شهید احمد فانوسی تقدیر به عمل آمد.
خانوادههای زندهیاد اعظم دهقان ،فرخنده لقا اسماعیلی ،سکینه
بیگلربیگیان ،منیره جاللیان ،خیرین مدرسهساز متوفی نیز توسط
مادران شهدای مدافع حرم مورد تقدیر قرار گرفتند.
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