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هنر ابزاری موثر در انتقــال مفاهیم ،به ویژه
موضوعاتیست که در دیگر روشهای ارتباطی
به آســانی قابل انتقال نیست .وقف همواره به
عنوان یکی از اعمال خیرخواهانه و نیکوکارانه
در میان اقشار مختلف جامعه اسالمی حضور
داشته ،کمک و بخششی که با ثبات و ماناست،
نشــان دادن جلوههای مختلف این عمل در
قالبهای مختلف رسانهای میتوانند گامی موثر
از نشان دادن تأثیر این فرایند در جامعه باشد،
جلوهای تأثیرگذار در ذهن مخاطب ،نگاهی که
قصد درگیر کردن مخاطــب را با این موضوع
دارد ،نگاهی که شاید تا مدتها بعد تأثیرگذاری
الزم را در ذهن مخاطب داشته باشد ،امید است
با مشاهده و تفکر در این موضوع روزی ما نیز
قدمی در این راه نیک برداشته و خود از واقفان
بی منت باشیم.
بخش عکاســی چهارمین جشــنواره «وقف چشمه
همیشه جاری» که به میزبانی همدان برگزارشده بود
با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.
چهارمین دوره جشــنواره «وقف چشــمه همیشه
جــاری» در بخش عکاســی که به میزبانی اســتان
همدان برگزارشــده بود با حضــور معاون فرهنگی
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به کار خود پایان
داد .معاون فرهنگی اجتماعی ســازمان اوقاف کشور
وقف را تنها منوط به مســجد ندانست و اظهار کرد:
حدود  500مرکز علمی و یکهزار مدرسه در کشور
موقوفه هستند.
حجتاالسالم احمد شــرفخانی ادامه داد 708 :نوع
نیت وقف وجود دارد و وقف تنها به مسجد و حسینیه
ختم نمیشود بلکه در زمینه انرژی هستهای هم در
کشور وقف رخ داده است.
وی بابیان اینکه  173هزار وقف در کشور وجود دارد
که برای هر یک از آنها میشــود یک فیلم ساخت،
در ادامه گفت :یکمیلیون و  400هزار نفر مستأجر
اماکن موقوفه هستند.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف کشور بابیان

با تقدیر از نفرات برتر

اختتامیه بخش عکس جشنواره فرهنگی هنری وقف
در همدان برگزار شد
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اینکه از محل درآمد حاصل از موقوفات قریب به 2.5
میلیارد تومان برای عید ایتام هزینه شده است ،افزود:
 25درصد بیمارســتانهای دولتی وقفی هستند و
حتی فردی در شیراز تمام اموال خود را برای ساخت
مرکز درمانی وقف کرد و هماینک این اســتان قطب
مرکز درمانی شده است.
وی با تقدیر از میزبانی همدان خاطرنشان کرد :استان
همدان بهخوبی از بخش عکس جشنواره میزبانی کرد
و از همه مســئوالن اداره کل همدان و دبیرخانه این
جشنواره تشکر میکنم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در ابتدای جلسه
با خیرمقدم به میهمانان این جشــنواره اظهار کرد:

عکس های برگزیده جشنواره وقف

محمدحسینمسلسلی-همدان

بسیار خرسند هستیم که بخش عکس جشنواره وقف
بعد از رایزنیهای مختلف به اســتان همدان سپرده
شد .حجتاالســام محمد کاروند ادامه داد1366 :
اثر به دبیرخانه رســمی این جشنواره رسیده بود که
هیئتداوران  36اثر را شایسته تقدیر دانست و آنها
را به مرحله نهایی فرستاد.
وی گفــت :بایــد از همــه همکارانــم در دبیرخانه
جشــنواره ،هیئتداوران و معاون فرهنگی اداره کل
اوقاف همدان تشکر کنم که روزهای سختی را برای
برگزاری بهتر این جشنواره طی کردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان همدان با مهم
جلــوه دادن وقف در بین جامعــه تصریح کرد :نگاه
جدیدی به مقوله وقف در کشور شد که یکی از آنها
بهوسیله هنر بود که این جشنواره راهاندازی شد.
وی اضافه کرد :مفهوم وقف یک مفهوم غریب است
که جامعه هنرمند کشور با فعالیتهای هنری خود
در راستای ترویج فرهنگ وقف ،باعث میشوند این
مقوله مهم از غربت خارج شود.
کاروند بیان کرد :مردم وقف را تنها بانام مســاجد و
امامزادهها میشناســند اما باید بگویم که در کشور
 800نــوع وقف داریم که خیرین و واقفان مختلفی
دارد.
وی خواســتار اضافه شدن بخش فیلم کوتاه به این
جشنواره از ســوی معاونت فرهنگی سازمان اوقاف
کشور شد و افزود :امیدواریم در سال آینده میزبانی
بخش فیلم کوتاه و انیمیشــن هم به همدان سپرده
شود تا بهخوبی آن را برگزار کنیم.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان همدان

خاطرنشــان کرد :باید بهوسیله هنر فرهنگ وقف را
بیشــتر در بین مردم نهادینه کنیم تا شاهد افزایش
موقوفات مختلف دانشگاهی ،فرهنگی ،هنری ،علمی،
زیستمحیطی و  ..باشیم.

تقدیر از برترینهای
بخش عکس جشنواره وقف

یکهزار و  366عکس به دبیرخانه اولین دوره بخش
عکــس از چهارمین دوره جشــنواره وقف چشــمه
همیشه جاری ارسالشده بود.
هیئتداوران متشــکل از سه اســتاد و داور مطرح و
برجســته کشور ازجمله مســعود زندهروح کرمانی،
ابراهیم صافی و ساعد نیکزاد پس از بررسی 36 ،اثر
را برگزیدند .در آیین اختتامیه این جشنواره سه اثر
بهعنوان برتر شناخته شــد ،تندیس جشنواره ،لوح
تقدیر و به ترتیب مبلغ  200 ،300و  100هزار تومان
هدیه به برگزیدگان تعلق گرفت؛ عرفان سامانفر از
اســتان فارس ،طاهره رخبخش از اســتان فارس و
شهاب ناصری از اســتان کردستان در این جشنواره
به ترتیب اول تا سوم شدند.
همچنیــن از عکاســان امیرحســین جامبــزرگ،
ســعید صیرافی ،اکبر قاســ مپور ،محمد فراهانی و
محمدحسین مسلســلی با اهدای هدایایی تقدیر به
عمــل آمد .به تمام  36اثری که در جشــنواره ملی
وقف برگزیده شدند ،هرکدام مبلغ  100هزار تومان
بهعنوان حق تألیف اهدا شد.
در حاشیه این جشــنواره نمایشگاهی از عکسهای
رسیده به دبیرخانه جشنواره ،در محل نگارخانه نگاه
نو همدان برپاشده است.

چه زیباست وقف یک لبخند بر لبان کودکی بیمار
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معصومه علیزاده ،آرش یوسفی ،شکوفه رنجبر ،جواد همدانی،
میثم ناصرنژاد ،مجتبی دی آبادی ،سیدهادی عافیتی مزین

امیرحسین جامه بزرگ -همدان

پنجره ای رو به آسمان /مسجد جامع همدان

چاپ :امید نشر ایرانیـــــان
شمــــــارگان15000 :نسخه

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

سعید صیرفی افخم -همدان

مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق موقوفه مرحوم فرشچیان

عرفان سامان فر -شیراز

وقف پرنده ها کنید دانه مهربانی را

نخستین ماهنامه فرهنگی ورزشی استان همدان

گفت و گوی صمیمی با استاد نقاشی همدان

شماره  2اسفند ماه 1394

 24صفحه  5000ریال

No 2 february-march 2016

24 Pages 5000 Rls

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان:
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توجه به فرهنگ مهمترین راهکار
ارتقای سالمت جامعه است

افتخاری بزرگ در انتظار مهلقا جام بزرگ؛

داوری به رسم عاشقپیشگی

تالشپزشکهمدانی
درمستطیلسبز

تأکید مدیرکل امور اقتصادی
و دارایی استان بر پژوهشمحوری؛

به دنبال خلق
ایدههای جدید هستیم
بی خوابی هایی که قهرمان می سازد؛

پاسخ نوترکی به برخی تصورات اشتباه

]

سرمقاله

]

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

علی ثقفی  /مدیرمسئول

سرآغـــاز

ورزش ،فرهنگ
انتخابات
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ورزش و فرهنــگ دو مقوله تاثیر گذار در
بالندگی جامعه محسوب میشوند.
در صحنههــا و رخدادهای مختلف جهان
همواره ورزشکاران ،هنرمندان و اصحاب
فرهنگ حضوری موثر داشتهاند؛ ورود این
افراد به عرصههای سیاسی و اجتماعی از
یکسو و تاثیر ایشان در افزایش مشارکت
مــردم در رخدادهای مختلــف از جمله
انتخابات همواره محسوس بوده است.
از سوی دیگر محبوبیت اصحاب ورزش و
فرهنگ همیشه تاثیری بیبدیل در جذب
عالقمندان ایشان به حضور در عرصههای
مختلف ایفا کرده اســت؛ از افتتاح یک
فروشــگاه معمولی تا حمایــت از یک
کاندیدایانتخاباتی.
توجه به ورزشــکاران و هنرمندان امری
پســندیده است ،اما این اســتفاده برای
فضاهای انتخاباتی نبایــد به گونهای رقم
بخورد که خــدای ناکرده به صورت ابزاری
باشــد و پس از خاتمه کار و رای آوردن و
یا نیاوردن جناب کاندیدا ،خواســتهها و
مشکالت فرد محبوب که قطعا نماینده یک
جامعه بزرگ است ،فراموش شود.
افــراد محبوب در دو حــوزه فرهنگی و
ورزشــی نیز باید برای خود منزلتی قائل
شوند و با وعدههای پوچ و بدون شناخت در
صف هم قطاران افرادی که نیت خیری برای
همراهی ایشان در سر ندارند ،قرار نگیرند و
به قولی بازیچه نشوند.
البته خوشبختانه با افزایش سطح آگاهی
در جامعه ،کمتر شاهد این مساله هستیم
که افراد سرشناس و محبوب به این صورت
اجازه سودجویی به نامزدهای انتخاباتی را
بدهند ،مگر اینکه شناخت کاملی از آنها
داشته باشند و با استفاده از محبوبیت خود
بخواهند ،مردم را به سمت انتخاب اصلح
که همیشه مورد تاکید بزرگان و مسئولین
کشــور بوده ،ســوق دهند و در نهایت
مشارکت حداکثری را رقم بزنند.
حضور همیشگی ورزشــکاران و اصحاب
فرهنگ و هنــر در رویدادهای ملی مانند
همایشهــا ،راهپیماییهــا ،صحنههای
حساس سیاسی چون انتخاباتها و حتی
حماسه آفرینیهای ایشان در اتفاقات مهم
و تعیین کننده کشــور مانند هشت سال
جنگ تحمیلی ،همواره اثربخش بوده و این
افراد به غیر از نقش آفرینی خود ،موجب
شدهاند تا دیگران نیز ترغیب شده و پا به
این عرصهها بگذارند.
اکنون که در آســتانه دو انتخابات مهم و
سرنوشت ساز هستیم ،امیدواریم بار دیگر
ورزشکاران و اصحاب فرهنگ و هنر مانند
همیشه با قدرت و قوت به این عرصه وارد
شــده و نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا
خروجی این انتخابــات دو مجلس قوی و
کارآمد در تعیین سرنوشت و آینده کشور
باشد.
توجه به دو مبحث فرهنگ و ورزش که قطعا
تاثیر مســتقیم و بسزایی در ایجاد نشاط،
شــادابی و پویایی جامعه در پی خواهد
داشت ،می تواند تنها خواسته فعاالن این
دو قشر از مسئولین و منتخبین مردم باشد.
هر قدر بیشتر شاهد رشد و ارتقاء جایگاه
ورزش و فرهنگ در کشور باشیم ،معضالت
اجتماعی از جمله اعتیاد ،فســاد ،سرقت
و مواردی از این دســت کاهش مییابد،
بنابراین نیاز بــه توجه ویژه و برنامهریزی
بلند مــدت در این دو حوزه به شــدت
احساس میشود.
امید داریم از صندوقهای اخذ رای انتخابات
جاری به ویژه دهمین دوره انتخابات مجلس
شورای اسالمی نام افرادی بیرون بیاید که
عالقمنــد به ورزش و فرهنگ باشــند و
بتوانند در حوزه قانــون گذاری ،مصوبات
خوبی را برای ارتقاء نشــاط و سالمتی در
سطح استان همدان داشته باشند.

فرشته اکبری

فر «هنگ»
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یادداشت سردبیر

این بُعد سوم ،در واقع تشویق به ورزش عمومی است .یک کشور و یک ملت ،باید سالمت
جسمانی خودش را تأمین کند و ورزش در تحقق این مسأله خیلی مهم است.
1384/8/30
دولت و مسئوالن ّ
توجه كنند به جریان عمومی فرهنگ جامعه؛ ببینند كجا
موظفند كه ّ
داریم میرویم ،چه دارد اتّفاق میافتد ،چه چیزی در انتظار ما است؛ اگر چنانچه مزاحماتی
وجود دارد ،آنها را برطرف كنند.
1392/09/19

سقوط پاس ابتدای فصل کلید خورد؛

«عزیزی» مأمور نابودی پاس است
سلیمان رحیمی

تیم فوتبال پاس همدان فصل بدی را سپری میکند و خطر سقوط یکبار دیگر
این تیم را تهدید میکند .پاس همدان که روزگاری ســر به آسمان میسایید
و با بزرگان قاره کهن رقابت میکرد و تا قهرمانی جام باشــگاههای آســیا نیز
پیش رفت حاال به سرابی تبدیل شده که برای بقا در لیگ دسته اول امیدهای
کمرنگی دارد.
پاس بزرگ همدان که یک دهه پیش قطب سوم فوتبال کشور بود و در برخی
مواقع باالتر از ســرخابیها خود را نشــان میداد پس از انتقال به همدان سیر
نزولی طی کرد و حاال کار بهجایی رسیده که حتی بازیکنان درجه چهارم نیز
برای پاس تره هم خرد نمیکنند.
ضعف تشکیالتی و نداشتن یک هیئتمدیره فوتبالی اقتصادی کمر این تیم را
شکست و علیرغم حمایتهای متولیان سیاسی استان ،این تیم نتوانست خود
را نشان دهد و همدان برای این تیم آیینه دق شد.
پاس که با آمدن به همدان دنیایی از انگیزه را در دل جوانان اســتان باز کرد و
دیگر رشتههای ورزشی نیز در کنار پاس هویت پیدا کردند ،متأسفانه به دلیل
ســوء مدیریت از مسیر اصلی خود خارج شد و به روزمرگی دچار شد و کاسه
وای چه کنم در دست گرفت.
این تیم که در اولین ســال حضورش در همدان ،با اســتقبال پرشور مردم
و جوانان روبهرو شــد و در اکثر مسابقات این تیم ،ورزشگاه قدس احساس
حقارت میکرد حاال دیگر آن شــور و اشتیاق نیست و اندک هواداران این
تیم با مشــاهده نتایج ضعیف روزبهروز کم میشوند و رغبتی به حضور در
ورزشگاه ندارند.
پاس وقتی به لیگ یک ســقوط کرد غم و اندوه اســتان را فراگرفت و برخی
متولیان اســتان خیلی احساسی برخورد کردند که برای خرید امتیاز یک تیم
لیگ برتری قدم برداشتند که برخی عوامل مانع از نتیجهگیری شد .این شور و
اشتیاق رفتهرفته به سردی گرایید.
پاس هرســال با صرف بودجهای باال برای صعود به لیگ برتر بسته میشود و
حضور مربیان ریزودرشــت در این تیم حکایت از سالی نو را دارد اما در اواسط
فصل ســیر نزولی به خود میگیرد و برای بقا میجنگد .پاس در دو سال اخیر
بودجه هنگفتی را صرف کرده است اما در کسب نتایج ناکام بوده و امروز دغدغه
بقا حرف اول هواداران است.
در دو فصل گذشته عبدالحمید رمضانی با دستخالی تیم را حفظ کرد و حتی
بــه پلیآف نیز صعود کرد ،این در حالی بود که اســتاندار وقت صراحتاً اعالم
داشــت که عالقهای به حفظ پاس ندارد اما در دو سال اخیر علیرغم حمایت
مادی و معنوی استاندار ورزش دوستی همچون محمدناصر نیکبخت و صرف
بودجهای باال ناکام بوده و هرروز بدتر از روز قبل میشود.
متأسفانه هیئتمدیره این تیم توان الزم برای برخورد با حواشی و مشکالت تیم
را نــدارد و این ناتوانی تا آنجا پیش رفت که یک لیدر برای پاس مدیرعامل و
مربی آورد تا مرگ پاس تسریع یابد.
ســقوط پاس ابتدای فصل جاری کلید خورد وقتی داوود مهابادی فصل قبل
نتوانســت پاس را به لیگ برتر هدایت کند و کارنامــه مردودی گرفت دوباره
مدیرعامــل و هیئتمدیره بهخصوص اســتاندار از این مربی حمایت کردند تا
نابودی پاس کلید بخورد.
مهابادی با آنکه امســال تیم را خود بست و به مسائل و مشکالت تیم آگاه بود
بازیکنان ضعیفی را جذب کرد و حاصل کار آن شد که فصل به نیمه نرسیده به
همراه مدیرعامل از پاس جدا شدند.

بعد از جدایی بهرام یدی از بدنه پاس یک لیدر نامآشــنا ،حســن عزیزی را به
هیئتمدیره معرفی کرد و هیئتمدیره نیز بدون آگاهی از ســوابق وی حکم
مدیرعاملی عزیزی را امضا کرد تا تیرهروزیهای پاس دوچندان شود.
عزیــزی در اقدام جالب ،ابتدا حکم بر برکناری رضا طالیی منش داد .طالیی
که با جدایی چند بازیکن پس از مهابادی ،ســکان هدایت تیم را دست گرفته
بود موفق شــد با دستخالی این تیم را دگرگون کند و قبل از پایان نیمفصل
با کسب دو پیروزی ارزشــمند ،امیدهای هواداران را برای بقا افزایش دهد اما
ناگهان ســونامی گریبان پاس را گرفت و مربی موفــق را کلهپا کردند تا یک
مربی جوان بدون ســابقه مربیگری در لیگ دسته اول سکان هدایت پاس را
در دست بگیرد.
مدیرعامل باشگاه نیز در این فرصت بازیکنان پاس را یکی پس از دیگری فراری
داد و در نیمفصل نیز دیگر نتوانست بازیکنان درست و حسابی جذب کند و آش
آنقدر شور شد که صدای آشپز نیز درآمد و در آخرین بازی این تیم با شکست
پنج بر صفر آب سردی بر روی آرزوی هواداران این تیم ریخته شد و حاال بیش
از هر زمان دیگر ،خطر سقوط به دسته دوم و نابودی پاس احساس میشود.
ناتوانی مدیرعامل پاس در اداره این تیم آنقدر باال گرفت که تمام بازیکنان از
هرجومرج رایج در باشــگاه به تنگ آمده و هیچکس رضایت به ماندن در پاس
نمیدهد.
اهالی فوتبال این روزها در تالش هستند تا به هر طریقی شده حواشی را از این
تیم دور کنند و زمینه بقای آن را فراهم آورند اما متفقالقول به جدایی عزیزی
اعتقاد دارند و امید است که هیئتمدیره نیز با تصمیمی درست ،دل هواداران
را به دست آورده و مانع سقوط این تیم شود.
متأسفانه پاس به محل برو بیایی تبدیل شد ،بدهیهای سرسامآور ،خطر کسر
امتیاز و جایگاه لرزان در جدول ردهبندی حکایت از فردای شوم برای این تیم
دارد که اگر فکری نشود فردا آه و افسوس راه بهجایی نخواهد برد و اشکهای
هواداران دردی را درمان نمیکند.
پــاس با چنین بازیکنانی نیز توان بقا در لیگ را دارد به شــرطی که مدیری
توانا بر باشگاه حاکم شود و با تزریق بهموقع پول و باال بردن روحیه در فرصت
باقیمانده برای بقا تالش کند .هنوز بیش از  13مســابقه باقیمانده که حدود
 40امتیاز میشود و پاس میتواند با حمایت هواداران و دلسوزی مدیران توانا
به آرزوی خود برسد.
شنیده میشــود علیرغم جدایی افتخاری مدیرکل ورزش و جوانان استان از
بدنه ورزش همدان بازهم وی در تشکیالت پاس صاحبنظر است و استاندار از
مشاورههای وی استفاده میکند.
استان این روزها در تب انتخابات به سر میبرد و مسئولین درجه اول استان نیز
سرگرم تدارک انتخاباتی پرشور هستند و از توجه به پاس غافل هستند اما باید
اذعان داشت که پاس نیروی محرکه توانمندی جوانان است و میتواند یکبار
دیگر شور و شعف را در جامعه به وجود بیاورد.
از دامن پاس ،بازیکنانی چون تبریزی و علیآبادی به فوتبال کشور معرفی شدند
که امید میرود با سروسامان دادن به این تیم بار دیگر شاهد رونق فوتبال در
استان باشیم.
باید همه با وحدت برای حفظ پاس در لیگ تالش کنیم و عداوتهای شخصی
را به پایان فصل موکول کنیم .کنار گذاشتن مدیرعامل و تغییر در کادر فنی و
حضور مدیرعاملی توانا که میتواند رمز موفقیت پاس باشد و امید است نوش
دارو پس از مرگ سهراب نباشد.
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فرهنگ گستره ای دارد که پرداختن به آن
طومار می خواهد اما اگر بخواهیم نیم نگاهی
به فرهنگی که با همان دیدگاه «نیم نگاهی»
کار از پیش می برد ،داشــته باشیم کلمات
در چند بند خالصه می شــود و فرهنگ به
مظلومیت خود باقی می ماند.
فرهنگ ،همان هوایی اســت که اگر نباشد
نفس شهر و جامعه تنگ میشود و اقتصاد هم
هرچه با چنگ و دندان بخواهد نفس شهر را
تازه کند و با اندک بهایی ،فرهنگ بخرد نمی
تواند به روح جامعه حیات ببخشد.
شــاید در البالی روزهای شلوغی که سالها
است درگیر آن هستیم فرهنگ واژه ای نام
آشنا اما غریب و گوشه نشین باشد و زیرسایه
اقتصاد و واژه هایی همچون ســبد خانوار،
یارانه ،اقساط و حقوق سرماه که بیش از هر
زمان دیگری مردم با آنها عجین هستند ،جا
خوش کرده باشد و به زحمت غبار فراموشی
با دستان هنرمندان و فرهنگ دوستان از سر
و رویش پاک میکنند.
همین فرهنگ وقتی به حاشــیه می رود که
ریش ســفیدان و پیشکسوتان به فراموشی
سپرده می شــوند و دیگر جوانی به دنبال
انتقــال فرهنگ از لســان آنها نیســت و
همینجاست که فرهنگ بیگانه رخ می نمایاند
و سر از فضای مجازی و شبکه های ماهواره
ای بیرون می آورد؛ درست همینجا داد از نهاد
متولیان فرهنگ نیز بلند می شــود که چرا
باید در فرهنگ داخلی ضعف داشته باشیم
و فرصت را برای ورود فرهنگ بیگانه فراهم
کنیم؟
فرهنگ وقتی به فراموشی سپرده می شود
که هر بند آن یکی پس ازدیگری از چرتکه
دولت جا می ماند و در هر زمانه دست خزانه
برای فرهنگ خالی می ماند و به سختی می
توان اندکی زماد بر زخم فرهنگ نهاد.
این واژه نام آشنای غریب وقتی به حاشیه می
رود که جوانان زیادی برای اعتالی فرهنگ
خود  ،برای بروز استعدادهای خود و یا حتی
برای پیشرفت شخصی خود که رشد هنر به
عنوان یکی از بندهای فرهنگ را نیز به دنبال
دارد ،به این سو و آن سو می دوند یا دوانده
می شوند و امید را با چنگ و دندان حفظ می
کنند اما جز ســراب چیزی نمی بینند و در
آخر چشمهایشان به چمدان هایی خیره می
شود که سالها تالش در آن تلمبار شده است؛
پس از چند ســال نیز نشستهایی برگزار
میشود با موضوع «دلیل مهاجرت نخبگان
و هنرمندان»!!!
فرهنگ وقتــی از قافله جا مــی ماند که
مســؤوالن و متولیان دچار شعارزدگی می
شوند و جز همین شعار نامی دیگر از فرهنگ
به یادگار نمی ماند یــا وقتی که این واژه در
قالب جمالتی قصار و با نقش دســتوری در
جلسات به مشــورت گذاشته می شود و در
آخر نیز بدون آنکه بدانیم چه نتیجه ای باید
حاصل شــود ،در اذهان به خواب می رود در
حالیکه همان جوانانی که سراب می دیدند
ایده هایی دارند که هریک می تواند راهگشا
باشد.
فرهنگ وقتی مورد غفلت قرار می گیرد که
با مسائل مختلف به حاشیه می رود و همین
بهانه ای می شــود که عده زیادی عطای آن
را به لقایش ببخشــند و یا به وضعیت فعلی
بسنده یا عزم سفر کنند.
همانطور که گفته شد فرهنگ گستره عظیمی
دارد که بازی با کلمات نمی تواند پاسخگوی
این دریای بزرگ اما متالطم باشد و شاید با
مرور این چند بند نتوان به حرف دل فرهنگ
دوستان رســید اما اشارهای هرچند مجمل
که همین نیز از البالی کلمــات تعدادی از
پیشکسوتان فرهنگ و هنر همدان شنیده
شد زمینه را برای مباحث دیگر فرهنگی در
شمارههای آینده «اکباتان» فراهم کرد.
در پایان باید گفت که فرهنگ از قبال غفلت
و بی توجهی ،زبان بیگانه را نیز به ارث برده
و به قول امروزیها کمی تا قسمتی «هنگ»
کرده؛ « َف ّر» و شکوه فرهنگ به حاشیه رفته
و «هنگ» باقی مانده است ،باید دید که چه
کسانی می خواهند غبار فراموشی را از سر
فرهنگ بزدایند و چگونه می توان به رشــد
و توسعه زوایای مختلف و فراوان آن دست
یافت؟...

تلفن سفارش آگهی
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هاکی همدان از یکه تازی در کشور
تا نداشتن جــایگاه در لیگ برتر!
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توپ و چوب

جواد همدانی

هاکی ،ورزشــی قدیمی وجذاب از نوع توپ و چوب است که در هر
گوشه جهان به شکلی انجام می شود.
هاکی روی یخ  ،هاکی روی چمن و هاکی داخل ســالن از مهمترین
انواع هاکی به شمار میرود.
هاکی در همدان قدمتی  50ساله دارد و در سال های نه چندان دور
حرف اول و آخر در کشــور را میزد به طوری که بیشتر ترکیب تیم
ملی را هاکی بازان همدانی تشکیل می دادند.
به بهانه نگاهی به وضعیت هاکی استان همدان به سراغ پیشکسوتان
این رشته رفتم تا نظرات آنها را در این باره جویا شوم.
محمود کوثری پیشکسوت رشــته هاکی در این رابطه به "اکباتان"
گفت :در ســال  1352برای نخستین بار مسابقات کشوری هاکی با
حضور  24تیم درتهران برگزار شد که به همراه تیم همدان توانستیم
در جمع سه تیم برتر کشور بایستیم .مرحوم صفرعلی سالمی شهاب
بنیانگذار هاکی در همدان مربیگری تیم ما را در آن مسابقات به عهده
داشت .او که سابقه  10سال عضویت در تیم ملی و  10سال مربیگری
تیم ملی را دارد با اشاره به اینکه زمین چمن ورزشگاه سعیدیه و قدس
در خدمت هاکی بود ،اظهار داشت :تا سال  1375تیم همدان همواره

جزء  3تیم برتر کشور بر روی سکو بود و هر سال با تیم های سمنان،
گلستان و لرستان رقابت تنگاتنگی داشت.
کوثری معتقد اســت که در آن ســال ها هفت یا هشت بازیکن تیم
ملی بزرگساالن را همدانی ها تشکیل می دادند و همدان نقش اصلی
پرورش استعداد در رده های پایه را به عهده داشت.
وی ادامه داد :رفته رفته از سال  75نه تنها هاکی همدان بلکه هاکی
کشور رو به افول رفت و به نظر من دلیل اصلی آن بردن هاکی از روی
چمن به داخل سالن بود .این کار به هاکی همدان ضربه بیشتری زد.
پیشکســوت هاکی استان گفت :در مدتی که دیگر استان ها به فکر
توســعه هاکی بودند همدان از پرورش نیروهای مستعد غفلت کرد و
ثمره بی توجهی این شد که همدان در لیگ برتر هشت تیمی هاکی،
هیچ جایگاهی نداشته باشد .وی خاطرنشان کرد :هاکی داخل سالن
بســیار نو پاست و مقایســه آن با هاکی روی چمن همانند مقایسه
فوتبال و فوتسال است .این رشته در رقابت های بین المللی اهمیت
چندانی ندارد چرا که دنیا بیشــتر هاکــی روی چمن را قبول دارد و
بازیهای آسیایی و رقابت های المپیک نیز روی چمن برگزار می شود.
کوثری که درحال حاضر ریاســت هیئت کبدی اســتان همدان را

به عهده دارد ،با اشــاره به قدرت ایران در هاکی داخل ســالن گفت:
برعکس داخل ســالن ،هاکی روی چمن کشور جزء تیم های درجه
دو آسیا محسوب می شود و فدراسیون باید بیشتر تمرکز خود را به
هاکی چمن معطوف کند.
هرچند زیر ســاخت های هاکی چمن درکشور نسبتا خوب است اما
نکته ای که باید به آن توجه شــود اســتفاده از این زیر ساخت ها و
پرورش استعداد های این رشته است.
پنج ماهی از افتتاح زمین چمن تخصصی رشته هاکی روی چمن در
همدان گذشته اما هنوز این زمین تحویل هیات هاکی نشده است.
به گفته رئیس هیات هاکی اســتان این مجموعه یکی از منحصر به
فردترین زمین های هاکی کشــور اســت اما پیمانکار آن مشکالت
تاسیساتی آن را حل نکرده و هنوز هیات هاکی آن را تحویل نگرفته
است.
محمدجواد جعفری با اشــاره به اینکه تا چند مــاه آینده با برطرف
شدن مشکالت ،هیأت هاکی این مجموعه را تحویل می گیرد ،گفت:
اســتعدادیابی و جذب نیرو از دانش آموزان مدارس اولین اولویت ما
برای هاکی چمن است.

وی در پاســخ به این ســوال که چرا هاکی استان درچند سال اخیر
افت چشمگیری داشته است ،اظهار داشت :به نظر من هاکی همدان
در حال پوســت اندازی است پس از آن نیروهای با تجربه جایگزینی
نداشتیم اما اینطور نمی ماند و با نیروهای جدید درآینده این خأل را
پر می کنیم.
جفری در پاســخ به اینکه با توجه به وجود چمن تخصصی هاکی در
همدان اولویت با هاکی روی چمن هســت یا داخل سالن ،گفت :ما
تابع فدراسیون هستیم؛ در حال حاضر فدراسیون تمرکز خود را روی
هاکی داخل ســالن گذاشته است اما با توجه به حضور هاکی چمن
در بازی های آســیایی و المپیک تمایل داریم در هاکی روی چمن
سرمایه گذاری کنیم.
ازآن ســو اداره کل ورزش و جوانان نیز با جــذب بودجه ملی برای
احداث مجموعه تخصصی هاکی روی چمن و واگذاری کامل ســالن
ابن سینا (یکی از بزرگترین سالن های استان همدان) به هیات هاکی
تمایل خود را برای توسعه این رشته نشان داده است.
اما حــاال باید منتظرماند و دید که با وجود تمامی امکانات برای این
رشته آیا هاکی همدان به دوران اوج خود بازمی گردد یا خیر؟
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استان همدان
مجازی استان
فضای مجازی
رسانه فضای
بازدیدنرین رسانه
پر بازدیدنرین
نیوز پر
همدان نیوز
همدان
همدان

اکباتان :خودتان را بهطور کامل
معرفی کنید.
مجتبی نوترکی قهرمان مســابقات مستر
المپیای  2015روسیه هستم .در سال
 1361درخانــوادهای شــش نفــره در
همدان به دنیا آمدم و از ســال 1380
فعالیت بدنسازی را شروع کردم.

4

EKBATAN
SPORT

اکباتان :میزان تحصیالت شما
چقدر است و در چه شغلی مشغول
به کار هستید؟

به دلیل فعالیت ورزشی تحصیالتم را تا
مقطع دیپلم ادامه دادم و باشــگاهداری
تنهــا شــغلی اســت کــه در آن فعالیت
میکنم.

اکباتان :فرزند چندم خانواده
هستید و ورزش در خانواده شما
چه نقشی دارد؟

پرورش اندام

دو خواهر بزرگتر و یک برادر کوچکتر
از خــودم دارم .خانــواده ما بیشــتر به
سمتوســوی درس رفتند تــا ورزش و
تنها من فعالیــت ورزش حرفهای انجام
میدهــم البته برادرم مصطفــی نیز در
باشگاه پرورش اندام کار میکند اما نه
بهصورت حرفهای.

اکباتان :ورزش حرفهای را از چه
زمانی آغاز کردید؟

ســال  80تمرینــات بدنســازی را آغاز
کردم و یک سال بعد بهصورت حرفهای
به پرورش اندام پرداختم.

اکباتان :مهمترین عناوینی که
تاکنون کسب کردید؟

اولیــن مقامــی کــه بــه دســت آوردم
قهرمانی اســتان بود که آن زمان ارزش
زیادی برایم داشــت .پس از آن دو بار
در ســالهای  81و  83قهرمــان جوانان
کشور شــدم ،ســه دوره در ســالهای
 90 ،87و  91مقام قهرمانی بزرگساالن
کشــور را کســب کردم .از سال  87به
عضویــت تیم ملــی درآمدم .در ســال
 2008برای نخســتین بار در مسابقات
جهانی چهارم شدم ،سال  2012به مقام
قهرمانی سنگینوزن جهان دست یافتم،
ســال  2013در مســابقات مستر المپیا

آماتوری ســوم شــدم و در سال 2015
توانستم مقام قهرمانی مسابقات مستر
المپیا آماتوری را به دست آورم.

اکباتان :کدامیک از این عناوین
برایتان خاطرهانگیز است؟
قهرمانی مسابقات بزرگساالن کشور در
ســال  87به همراه تیم همدان یکی از
خاطره انگیز ترین عناوینم به شــمار می
رود.

اکباتان :در مورد آخرین رقابتی که
انجام دادید بیشتر توضیح دهید.

مســابقات مســتر المپیــا آماتــوری در
کشور روسیه بود که در بخش آماتوری
باالترین ســطح دنیــا را دارد و قهرمان
قهرمانان این مسابقات عالوه بر دریافت
کارت حرفــه ای پــرورش انــدام ،جواز
حضــور را در مســابقات مســتر المپیای
حرفه ای که در آمریکا برگزار می شود،
کسب می کند.

اکباتان :چه مسابقات و رقابت هایی
را در پیش رو دارید؟

فعال در دوران اســتراحت هســتم و تا
چند ماه آینده تمریناتم را برای شرکت
در مسابقات جهانی  2016آغاز می کنم.

اکباتان :از ابتدای شروع پرورش
اندام تا کسب مقام قهرمانی جهان
با چه مشکالتی روبه رو بوده اید؟

متاســفانه در کشور ما نگاه به بدنسازی
متفاوت اســت و از لحاظ مالی ،کمکی به
این رشته نمیشود .در دنیای بدنسازی
مهمترین مشکل ،مشکل مالی است چرا
که از لحــاظ تغذیه و تامیــن مکمل های
غذایی ،پرورش اندام جزء گرانترین
ورزش ها به شمار می رود.

اکباتان :مکمل های
ورزشی در پرورش اندام
چه نقشی دارد؟

همانطــور کــه مشــخص
اســت مکمــل یعنــی
تکمیــل کننــده وعده
هــای غذایــی .مــا به
خاطــر ورزش حرفــه
ای بایــد از مکمــل

استفاده کنیم ،البته نه تنها ورزشکاران
رشــته مــا بلکــه تمامــی کســانی که به
صورت حرفــه ای ورزش می کنند باید
از مکمل غذایی اســتفاده کنند اما این
مصرف باید بــا برنامه و زیر نظر مربی و
پزشــک تغذیه انجام شود تا کمبود نیاز
های غذایی ورزشــکار را تکمیل کند اما
افرادی بــدون هماهنگی با مربی مجرب
خودسرانه از این مکمل ها استفاده می
کنند که این اقدام بسیار خطرناک بوده
و ممکن اســت عوارض جبران ناپذیری
داشته باشد.

اکباتان :وضعیت پرورش اندام
همدان را چگونه ارزیابی میکنید؟

همدان مســتعدین بسیاری در پرورش
انــدام دارد و چندین قهرمان کشــور و
عضو تیم ملی در این رشــته داریم .در
دو دوره ای که میزبان مسابقات
کشــوری بودیــم  ،همــدان
عنوان نخســت را کســب
کرد .اما با این وجود باید
نــگاه ویژه تــری به این
رشته در استان همدان
داشت.
برخی بــرای خودنمایی
و ســوء اســتفاده از
جثه درشــت به ســمت
پرورش انــدام می آیند
که بــه نظر من آنهــا دچار
کمبود اجتماعی هســتند و
نمی توان نظر آنها را با یک
پیشنهاد تغییر داد
اما من به این
ا فــر ا د

توصیه می کنم که نمی شود یک شب ره
صد ســاله را رفت ،ورزشکاری که شما
در کلیپها و فیلمها میبینید ســالیان
ســال زحمت کشــیده ،تمرین کــرده و
سختی رژیم غذایی را تحمل کرده تا به
آن جثه دست یافته است .اعتقاد من بر
این است که برای رسیدن به نتیجه ،به
صبر و پشتکار نیاز داریم.

اکباتان :شما چقدر برای رسیدن به
اینجا تالش کردهاید؟

از سال  80به طور مستمر این ورزش
را انجــام مــی دهم ،رژیم های ســختی
را تحمــل کردم  ،تمرینات فشــرده ای
داشتم ،شــبهایی بوده که از ضعف و
گرســنگی یا از خســتگی تمرینات زیاد
بــی خوابی هــای خیلــی زیــادی تحمل
کردهام تا توانسته ام به اینجا
برســم.برخی از مردم
عــام مــی گوینــد
مجتبــی نوترکــی
مکمــل پــودر
مصــرف کــرده
امــا در پاســخ
بــه آنهــا مــی
گویــم که این
طــور نیســت.
شــاید  90در
صد مــردم عام
نتواننــد یک روز
تمرین مســابقهای
مــا را انجــام
دهند.

اکباتان :نظرتان در خصوص رونی
کلمن؟
کلمن در رشــته پــرورش انــدام برای
ورزشــکاران این رشته در سراسر دنیا
یــک اســطوره اســت .یک ورزشــکار و
شخصیتی تکرار نشدنی چه از نظر بدنی
و چه از نظر شــخصیتی اســت .کسی که
شاید تا سالیان سال تکرار نشود.

اکباتان :در رابطه با مرحوم بیتاله
عباسپور صحبتی دارید؟

بیت الــه زندگی بــود .او تنها مربی من
بود از سال  87در ماه چند بار همدیگر
را مــی دیدیــم و رفت و آمد داشــتیم.
بیــت اله ،رونــی کلمن ایران بود .شــما
کسی را نمی بینید که در وزن زیر 100
کیلو بتواند دو بار در مســابقات مســتر
المپیــا حرفــه ای شــرکت کنــد .از نظر
شــخصیتی  ،دین و مذهــب  ،رفتارهای
اجتماعی و پشتکار ورزشی یک اسطوره
بــود .خیلی از چیزهایی کــه من دارم و
امــروز به شــاگردانم انتقــال می دهم
همه از داشته های بیت اله و چیزهایی
است که از او یاد گرفتم.

اکباتان :سقف آرزوهای مجتبی
نوترکی کجاست؟

کسب جواز حضور در مسابقات حرفهای
مســتر المپیــا آمریــکا و دریافت کارت
حرفه ای پرورش اندام مهمترین هدفم
برای سال آینده است.

اکباتان :صحبت پایانی شما

از آقــای اســتاندار و همچنین مدیرکل
تربیت بدنی جوانان اســتان که
همواره بنده را حمایت کرده
انــد ،تشــکر میکنــم
و بــرای ماهنامــه
فر هنگــی ،
ورزشی اکباتان
که انتشــار آن
مایه خوشحالی
ا ســت ،
آرزوی
موفقیت
دارم.
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مجتبی نوترکی سال  1361در همدان
متولد شد .فعالیت ورزشی خود را از
سال  80در رشته پرورش اندام آغاز
کرد .در سال  81در این رشته قهرمان
جوانان کشور شد ،دو سال بعد این
عنوان را تکرار کرد و در سال 87
با قهرمانی در مسابقات بزرگساالن
کشور به عضویت تیم ملی در آمد.
نوترکی پس از کسب چندین مقام
جهانی و آسیایی سال  2015موفق
به کسب مدال طالی مسابقات مستر
المپیای آماتوری در کشور روسیه
شد.
مشروح گفتگوی "اکباتان"
با این مدالآور همدانی در
ادامه آمده است.

اسفندماه 1394

جواد همدانی

بی خوابی هایی که قهرمان می سازد؛

پاسخ نوترکی به برخی تصورات اشتباه

فرشته اکبری

این روزها تمام عزم و تالش خود را به کار گرفته تا در المپیک  2016برزیل بتواند برای
شهرش همدان و سرزمینش ایران افتخارآفرینی کند و گنجینه مدالهای قهرمانان ایرانی
رنگینتر شود.
مهلقا جام بزرگ که در چند ســال اخیر او را با عنوان بانوی ورزشــکار محجبه میشناسند،
تمام توانش را به کار گرفته تا در المپیک ریودوژانیرو مدال بر گردن آویزد و نام همدان
و ورزش این استان را اعتال بخشد.
این بانوی همدانی اولین ورزشــکار ایرانی اســت که سهمیه المپیک لندن را کسب کرد و
نخستین زن ایرانی است که در ماده تفنگ بادی از فاصله  ۱۰متر ،ایران را صاحب سهمیه
کرد .او در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی مونیخ در سال  ،۲۰۱۰برای اولین بار موفق
به حضور در مرحله فینال شد و با قرار گرفتن در رده پنجم جهان ،توانست ایران را صاحب
سهمیه المپیک کند.
امروز هم با کســب مدال نقره بخش ســه وضعیت قهرمانی آســیا در دهلی جواز حضور
در المپیک  2016ریو را به دســت آورده و به گفته خودش قصد دارد به ســمت کســب
مدالهای متعدد طال حرکت کند و در المپیک  2016نیز بانوی طالیی کاروان ایران شود.
مهلقا جام بزرگ این روزها تیر خود را به سمت طال نشانه گرفته و ب ه روزهای شیرین کسب
مدال میاندیشد.
گفتگوی نشریه "اکباتان" با این ورزشکار همدانی را در ادامه میخوانید:
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تیری که به سمت طال نشانه میرود
در ابتدا خودتان را معرفی کنید.
من مهلقا جام بزرگ متولد 1370در محله اعتمادیه همدان هستم
و فعالیت در رشته تیراندازی را از هشت سال پیش شروع کردم.
اکباتان :چرا تیراندازی را بهعنوان رشته ورزشی خود انتخاب کردید؟
من در ابتدا به والیبال عالقه داشتم و در این رشته ورزش میکردم اما
به یکباره تصمیم بر فعالیت در رشته تیراندازی گرفتم و این تصمیم
کام ً
ال اتفاقی بود .بر همین اساس به هیئت تیراندازی مراجعه کردم و
فعالیت من در این رشته در سال  86و در  16سالگی زیر نظر خانم
سکینه خدابنده لو و آقای صالح فریدی شروع شد و پس از یک سال
به عضویت تیم ملی درآمدم.
اکباتان :پیشازاین کســی در خانواده شــما در رشته
تیراندازی فعالیت کرده است؟
پیش از من کسی در خانواده تیراندازی کار نکرده و من نیز همانطور
که گفتم بهصورت کام ً
ال اتفاقی به این رشته عالقهمند شدم.
اکباتان :جز رشــته تیراندازی ،به فعالیت در رشتههای
ورزشی دیگری نیز عالقه دارید؟
من به رشتههایی مثل بدنسازی ،شنا و دو ومیدانی عالقهمند هستم
اما به اعتقاد من رشته تیراندازی در جایگاه خود برایم کافی است.
اکباتــان :تأمین هزینههای تیراندازی مشــکلی برای
ورزشکاران این رشته ایجاد نمیکند؟
هیئت تیراندازی اســتان همدان تا جایی که میتواند به ورزشکاران
کمک میکند و در ابتدای کار نیز بسیاری از تجهیزات را در اختیار
تیرانداز قرار میدهد.
هزینهای که هیئت تیراندازی در این رشــته پرخرج برای برگزاری
کالسها دریافت میکند ،ناچیز اســت و هزین ه آموزش این رشته از
بسیاری از رشتههای ورزشی بسیار کمتر است.
من از هزینه کالسها اطالعی ندارم و برای تمرینات ،شهریه پرداخت
نمیکنــم چون در کمپ تیم ملی تمریــن میکنم اما در خصوص
تجهیزات قیمت نسبت به گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است.
در حال حاضر بخشی از هزینههای باالی تیراندازی را از طریق تیم
ملی و بخشی را بهطور شخصی تأمین میکنم.
اکباتان :چه عاملی در پیشرفت شما در ورزش مؤثر بوده
است؟

برای اینکه ورزش اســتمرار داشته باشد و به موفقیت برسی به یک
پشتوانه محکم نیاز داری و هیچ پشتوانهای بزرگتر از خانواده وجود
ندارد.
اکباتان :دلیل حضور شــما با پوشش اسالمی و چادر در
مسابقات بینالمللی و المپیک چه بود؟
نمیتوان دلیل مشــخصی مطرح کرد چون پوشــش یک موضوع و
انتخاب شخصی است و من نیز به پوشش خود عالقه دارم و به اعتقاد
من این موضوع ارتباطی با حضورم در مســابقات و مجامع ورزشی
ندارد.
اکباتان :بازخورد ورزشکاران دیگر کشورها و هموطنان
و همشهریان شما در خصوص این نوع پوشش چگونه بود؟
چون پیشازاین کسی با چنین پوششی در عرصه بینالمللی حضور
نیافته بود برای ورزشکاران دیگر کشورها جالب بود و حاال ورزشکاران
اکثریت کشورها مرا به این واسطه میشناسند .بیشترین بازتاب این
اتفاق در المپیک بود و زیر ذرهبین بسیاری از مردم قرار گرفت.
در داخل کشــور نیز مقام معظم رهبری پسازاین اتفاق خانمهای
ورزشــکار را به حفظ پوشش اســامی بهویژه در عرصههای ملی و
بینالمللی ،بسیار تشــویق کردند و از این اتفاق خوشحال شدند و
معتقد بودند که این اتفاق بازتاب جهانی داشته است.
اکباتان :این نوع پوشش الگوی دیگر بانوان ورزشکار نیز
قرار گرفت؟
امید میرود که رعایت پوشش ایرانی و اسالمی موردتوجه قرار بگیرد.
اکباتان :مردم به چه اندازه شما را بهعنوان یک ورزشکار
مطرح میشناسند؟
شناخت مردم از من و اینکه در کوچه و خیابان مرا بشناسند ،چندان
نبوده است.
به اعتقاد من هر بازخورد مردمی و واکنشــی برای ورزشــکار نوعی
دلگرمی به شــمار میرود و هرچه قدردانی بیشتر باشد دلگرمی نیز
بیشتر میشود.
اکباتان :شما در طول این سالها چگونه ورزش و درس را
در کنار هم مدیریت کردهاید؟
ســعی کردم بتوانم ورزش و درس را مدیریت کنم و تالشم تا حدی
نیز خوب جواب داده اما با برنامهریزی میتوان بهتر مدیریت کرد.

نمیدانــم در کدام عرصه موفقتر بودم اما در مدت اخیر بیشــتر به
ورزش توجه داشتم.
اکباتان :با توجه به همزمانی تحصیل و ورزش ،معلمان و
اساتید با شما همراهی میکردند؟
من در ماههای انتهایی ســال سوم دبیرستان تیراندازی را شروع
کــردم و در ماههای ابتدای دوره پیشدانشــگاهی وارد تیم ملی
شــدم و تعداد اردوها زیاد نبود اما وقتی وارد دانشــگاه و بهطور
همزمان وارد تیم ملی بزرگساالن شدم از  365روز سال اکثریت
روزها را در اردو حضور داشــتم و تا جایی که مقدور بود اســاتید
میتوانستند مرا کمک کنند اما این اتفاق آنچنان که باید نیفتاد.
(با خنده)
اســاتید همراهی چندانی با من در طول دوران تحصیل نداشــتند
هرچند برخی اســاتید مرا کمک کردند و نمیتــوان لطف آنها را
نادیده گرفت.
اکباتان :خاطرهای از روزهای تلخ و شیرین تیراندازی در
ذهن دارید؟
تیراندازی خاطرات تلخ و شــیرین زیادی دارد و لحظات خوب و بد
در کنار هم اتفاق میافتد و نمیتوان اشاره واضحی به آن داشت اما
میتوانم بگویم اولین باری که سهمیه المپیک را کسب کردم یکی از
شیرینترین لحظات زندگی من بوده است.
اکباتان :مهلقا جام بــزرگ این روزها چه برنامههایی را
دنبال میکند؟
در حال حاضر زیر نظر مربی تیم ملی تمریناتم را انجام میدهم و به
امیــد خدا با تمام قوا و با اوج آمادگی در المپیک ریودوژانیرو برزیل
حضور خواهم یافت.
اکباتان :ورزش میتواند ابزار
خوبی برای کسب درآمد
باشد؟
بههیچعنــو ا ن
نمیتوان به
ورزش

بهعنوان محلی برای کسب درآمد نگاه کرد و هیچگاه ورزش نتوانسته
پشتوانه مالی برای من باشد.
اکباتان :فضای پیشــرفت برای ورزشکاران در همدان
فراهم شده است؟
فضا بــرای ورزش در همدان نســبتاً مطلوب بوده امــا با توجه به
ظرفیتهای خوب این استان ،جا برای کار بیشتر وجود دارد.
اکباتان :حمایت از ورزشکاران در استان همدان را چگونه
ارزیابی میکنید؟
حمایتها تا اندازهای رضایتبخش بــوده اما امیدوارم حمایتهای
بیشتری از ورزشکاران صورت بگیرد هرچند اداره کل ورزش و جوانان
و مدیرکل فعلی این اداره حمایت و پشتیبانی خوبی از من داشتهاند.
اکباتان :در رشــته تیراندازی تا چه اندازه به کشــف
استعدادها توجه میشود؟
اســتعدادیابی در رشــته تیراندازی در همــدان وضعیت خوبی
دارد امــا بهتر از این نیز میتوان عمل کــرد و با تأمین بودجه و
سرمایهگذاری میتوان بیشازپیش رشته تیراندازی را موردتوجه
قرار داد چون در این رشــته ظرفیتهای بسیار خوبی در همدان
وجود دارد.
اکباتان :تا چه اندازه رشتههای قهرمانپرور در استانها
موردتوجه قرار گرفته است؟
حضور قهرمانان ملی و بینالمللی در یک رشته ورزشی در استانها
میتواند عامل خوبی برای ایجاد انگیزه در دیگر ورزشکاران و توجه
بیشتر مسئوالن ورزشی آن استان به ورزش باشد و انتظار از مسئوالن
نیز همین است که به رشتههای دارای ظرفیت توجه کافی را داشته
باشند.
اکباتان :قله آرزوهای بانوی ورزشکار همدانی کجاست؟
تیراندازی رشتهای است که نمیتوان از آن دل کند و من هنوز
قصد ادامه این رشته را دارم و به مدالهای متعدد طال در
المپیک و مسابقات جهانی میاندیشم.
اکباتان :و سخن آخر؟
در پایان باید از اداره کل ورزش و جوانان و هیئت
تیراندازی استان همدان تشکر و قدردانی کنم که
بهخوبی از من حمایت و پشتیبانی کردهاند.
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به امید خدا با تمام قوا
و با اوج آمادگی
در المپیک ریودوژانیرو
برزیل حضور
خواهم یافت
تیراندازی
رشتهای است که
نمیتوان از آن دل
کند و من هنوز قصد
ادامه این رشته را دارم و
به مدالهای متعدد طال در
المپیک و مسابقات جهانی
میاندیشم

تیراندازی

افتخاری بزرگ در انتظار مهلقا جام بزرگ؛

همدان
همایش دوچرخه سواری دهه فجر

گلریزان مزار شهدا
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کلنگ زنی سالن چندمنظوره جورقان

مسابقات اسکی دهه فجر

همایش جشن دوقلوها

رژه موتورسواران

همایش خانوادگی کارکنان

دیدار با خانواده حادثه دیدگان بهمن پیست اسکی
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شماره 2

تقدیر از قهرمانان استان

اسفندماه 1394

تقدیر از خانواده شهیدان نوروزی و طالیی

شرکت در راهپیمایی یوم اله  22بهمن

همایش ورزش صبحگاهی

باهدف رشد و ارتقای سطح کیفی ورزش استان؛

ضرورت تعامل سازنده اداره کل ورزش جوانان با هیئتهای ورزشی استان
علی ضمیریکامل کارشناس ارشــد تربیتبدنی ،مدرس دانشگاه و فدراسیون فوتبال است که باسابقه 12
ساله در اداره کل ورزش استان همدان ،از اواخر آذرماه بهعنوان معاون توسعه امور ورزش اداره ورزش جوانان
فعالیت خود را آغاز کرد.
ازجمله سوابق ضمیریکامل بازیکن فوتبال در سطح استان و کشور تا سال  ،88دعوت به تیم ملی امید در
ســال  ،76گذراندن دورههای تخصصی مربیگری فوتبال ،دارای مدرک مربیگری  Aکنفدراسیون فوتبال
آسیا و مدرک مربیگری سطح یک بدنسازی فوتبال آسیا ،داوری درجه سه فوتبال ،فعالیت بهعنوان نماینده
کانون مربیان کشور در همدان است.
معاون توسعه امور ورزش اداره ورزش جوانان بابیان اینکه جلسات تخصصی هیئتهای ورزشی باهدف تعامل
هر چه بیشتر هیئتها با اداره کل ورزش و جوانان و تدوین برنامههای پیشنهادی برگزار شد ،گفت :عملکرد
هیئتها و رتبههای کسبشده توسط آنها در  10ماه گذشته در این جلسات بررسی شد.
در این جلسات مواردی ازجمله برگزاری کالسهای آموزشی ،حضور در مسابقات کشوری ،برگزاری لیگهای
اســتانی ،کسب مدال در مسابقات داخلی و برونمرزی ،شــرکت در همایشها باهدف ارتقای سطح کیفی
هیئتهای ورزشی بررسی شد.

علی ضمیریکامل جلســات تخصصی با هیئتهای دارای ورزشــکاران مســتعد برای حضور در المپیک و
پاراالمپیک برگزار شد و طبق ارزیابیهای انجامشده تعداد  11هیئت برخوردار از ورزشکاران مستعد حضور در
المپیک و پاراالمپیک  2016ریودوژانیرو شناسایی شدند که از این  11هیئت  18ورزشکار مستعد شناسایی
شــدند و هر  15روز یکبار جلسهای برای بررســی آخرین وضعیت ورزشکاران در اردوهای تیم ملی برگزار
میشود که خوشبختانه مهلقا جامه بزرگ به همراه خانم خدابندهلو مربیشان سهمیه حضور در المپیک را
دریافت کرد.
وی از پرداخت کمک هزینه برای ورزشکاران مستعد حضور در المپیک و پارالمپیک خبر داد و گفت :هدف از
این اقدامات و برگزاری نشستها انتخاب تعداد بیشتری از ورزشکاران توانمند برای حضور در رویداد المپیک
است.

رزن

ورزش و جوانا ن

شناسایی هیئتهای برخوردار از
ورزشکاران توانمند حضور در المپیک

ت با هیئتهای
هدف از برگزاری نشس 
برخوردار از ورزشکاران مستعد،
انتخاب تعداد بیشتری از ورزشکاران
توانمند برای حضور در رویداد المپیک
است
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معاون توســعه امور ورزش اداره ورزش جوانان خاطرنشــان کرد که جلسات تخصصی با عنوان اتاق فکر با
مسئوالن هیئتها و کارشناسان اداره کل برای بحث و بررسی در خصوص رشد و تعالی هر چهبهتر آن رشته
تخصصی در محل اداره کل برگزار شــد ،حدود  70ساعت جلسه با هر یک از هیئتهای ورزشی در سه ماه
گذشته برگزارشده است.
وی با قدردانی از تمام دستگاههای عضو کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر گفت :این دستگاهها با اجرای
برنامههای متنوع فرهنگی ورزشی به غنای هر چه بیشتر برنامههای دهه فجر امسال افزودند.
ضمیریکامل بابیان اینکه تعداد  310برنامه ورزشی در دهه فجر در سطح استان همدان برگزار شد ،گفت:
نخســتین برنامه ایام دهه فجر به نام «صدای زنگ انقالب» بود که در شب ورود امام خمینی (ره) به کشور
توسط باشگاههای باستانی و ورزشهای زورخانهای سطح استان برگزار شد.
وی افزود :اجرای رژه اتومبیلرانی و موتورسواری به سمت میدان امام خمینی(ره) در روز  12بهمنماه توسط
هیئت موتورسواری و با هماهنگی اداره کل ورزش جوانان و دستگاههای مرتبط انجام شد.
این مسئول ورزشی عطرافشانی مزار شهدا را از دیگر برنامهها دانست و گفت :این برنامه با مشارکت اداره کل
ورزش جوانان استان همدان و هیئتهای ورزشی و دستگاههای عضو ستاد برنامههای کمیته ورزش و جوانان
ســتاد دهه فجر صورت گرفت همچنین مدیران ،مربیان و ورزشکاران در میعادگاههای نماز عبادی سیاسی
جمعه شرکت کردند.
وی اجرای ورزش صبحگاهی عمومی ،برگزاری مســابقات قهرمانی کشــور اسکی ،مسابقه رالی خانوادگی،
مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ،مسابقات والیبال ،مسابقات کارمندان دولت در رشتههای فوتسال ،شنا،
طنابکشی ،آمادگی جسمانی و دارت در سطح استان و برگزاری همایش دوچرخهسواری را از دیگر برنامهها
دهه فجر عنوان کرد.
ضمیری کامل به برگزاری جشنواره بومی و محلی در سطح استان با هماهنگی هیئت روستایی و عشایری و
اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان اشاره کرد و افزود :قدردانی و تجلیل از خانواده معظم شهدا در
سطح شهر همدان و شهرستانهای استان در ایام دهه فجر انجام شد.
وی از برگزاری همایش دوقلوها با هماهنگی معاونت جوانان اداره کل ورزش جوانان استان در سال مهدیه
خبر داد و گفت :این همایش با حضور مســئوالن اســتان برگزار شد و استقبال مردم از برگزاری این مراسم
بسیار ویژه بود.
معاون توسعه امور ورزش اداره ورزش جوانان همایش جوانان ،انقالب و حضور حداکثری را از دیگر برنامههای
فرهنگی کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر خواند و گفت :این برنامهها با مشارکت سازمانهای مردمنهاد
باهدف ایجاد شور و شوق بیشتر برای حضور در انتخابات برگزار شد.
وی بابیان اینکه مسابقات لیگ کاراته استانی یادواره دهه فجر توسط هیئت کاراته و اداره ورزش برگزار شد
گفت :این مسابقات در طول سال برگزار شد و هفته پایانی و اختتامیه مسابقات در ایام دهه فجر انجام شد.
ضمیریکامل یادآور شد که برنامه شاخص بهمنماه  94جشنواره فرهنگی ورزشی خانوادگی اداره کل ورزش
و جوانان استان همدان با حضور کارمندان و خانواده آنها در روز  14بهمنماه در مجموعه ورزشی مریانج بود
که در این برنامه در دو رشته ورزشی طنابکشی و پرتاب توپ بسکتبال خانوادهها در دو سالن مجزا به رقابت
پرداختند و درنهایت نفرات برتر هدایایی اهدا شد.
بعد از برگزاری این مسابقه برنامه ویژهای برای کودکان کارمندان با حضور عمو حمید (شخصیت تلویزیونی)
برگزار شد و در پایان این برنامه به کودکان هدایایی اهدا شد.
از دیگر برنامههای موفق برگزاری جشــنواره غذا بود که باهدف ترویج تغذیه سالم در تندرستی ورزشکاران
برگزار شد.
نمایشــگاه عکس شهدای انقالب و ورزشــکار در اماکن ورزشی از دیگر برنامههای فرهنگی استان بود که با
استقبال عموم مردم مواجه شد.
به گفته ضمیریکامل برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی ،صعود کوهنوردان به قلههای مختلف اســتان،
برگزاری مباحث راویان فجر در باشگاههای خصوصی و سالنهای ورزشی ،برگزاری مسابقات تکواندو ،شطرنج،
نمایشهای رزمی و رزمآوران ،مسابقات ووشو ،همایش دوچرخهسواری ،دوی صحرانوردی ،مسابقات اسکیت،
تنیس روی میز ،بدمینتون ،شنا ،هندبال ،ژیمناستیک ،صخرهنوردی از دیگر برنامههای دهه فجر امسال بود.
وی بابیان اینکه مســابقات استانی بدنســازی و پرورش اندام یادواره دهه فجر در سالن  6هزارنفری انقالب
برگزار شــد ،اظهار داشت :ورزشکاران مطرح اســتان برای حضور در مسابقات کشوری با یکدیگر به رقابت
پرداختند.
این مســئول ورزشی با اشاره به برگزاری مسابقات اسکی قهرمانی کشور در پیست اسکی بینالمللی تاریک
دره همدان گفت :این مسابقات در دو رده سنی با حضور هفت استان و با عنوان یادواره دهه فجر و انتخابی
تیم ملی انجام شد که در این دوره از مسابقات  45شرکتکننده از استانهای مختلف کشور شرکت داشتند.
وی ســطح مسابقات را باال عنوان کرد و افزود :این مسابقات با حضور رئیس فدراسیون و دبیر وی در سطح
باالیی انجام شد.
ضمیریکامل افزود :مسابقات کشوری سنگنوردی در سالن تخصصی سنگنوردی برگزار شد و درنهایت از
نفرات برگزیده تجلیل شد.وی با اشاره به حضور گسترده و پرشور ورزشکاران و مسئوالن هیئتهای ورزشی و
حضور مدیرکل ،معاونان و کارمندان در راهپیمایی غرورآفرین  22بهمنماه گفت :این افراد در کنار دیگر آحاد
مردم بار دیگر با آرمانهای انقالب و امام راحل تجدید پیمان کردند.
معاون توسعه امور ورزش اداره ورزش جوانان در پایان خاطرنشان کرد که در حاشیه برگزاری راهپیمایی 22
بهمنماه حرکات نمایشی رزمی توسط هیئتهای رزمی استان انجام شد و به ایجاد شور و نشاط عمومی افزود.

شاید کمتر کسی بداند در این فوتبال که این روزها انگشت اتهام بهطرف داوران نشانه رفته یکی
از همین قشر قبل از اینکه داور باشد یک پزشک جراح است! بیژن حیدری که به همراه برادرش
پیام چند سالی است در لیگ برتر قضاوت میکند جراح ارتوپد است و حدود یک سالی است که
به همراه برادر کوچکتر خود وارد لیست بینالمللی شده ،نکته قابلتوجه اینکه حضور حیدری
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در سطح بینالمللی از این لحاظ که او یک پزشک جراح است ،جالب بوده و شاید دکتر بیژن
حیدری تنها داور بینالمللی پزشک باشد .به همین دلیل به سراغ این داور همدانی رفتیم البته
چون داوران نمیتوانند مصاحبه کنند ،طبق قوانین فقط با دکتر حیدری بیشتر در مورد موضوع
پزشکی و خصوصی صحبت کردیم که در زیر خواهید خواند.
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شماره 2

اسفندماه 1394

اکباتان :ابتدا خودتان را کامل معرفی کنید؟
بیژن حیدری متولد مهرماه  1359در اسدآباد هستم ،متخصص و جراح
ارتوپد و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی همدان.
اکباتان :در چه سالی رسم ًا داور شدید؟
در ســالهای  78تا  79در کالس مربیگــری درجه  3که مدرس آن
کالس فرجاهلل یثربی بودند ،شرکت کردم و همان سالها شروع دوران
داوری من بود.
اکباتان :چه اتفاقی افتاد که به سراغ داوری فوتبال رفتید؟
من فوتبال را دوســت داشــتم و به تبع آن تمام داوریهای مسابقات
مختلف را پیگیری میکردم و همیشه دنبال فرصت بودم تا بتوانم در
فوتبال جهش خوبی داشته باشم.
اکباتان :شما بسکتبال بازی میکردید ،چرا به فوتبال روی
آوردید؟
من در دانشگاه ورزش حرفهای بسکتبال انجام میدادم اما چون برادرم
پیام دروازهبان فوتبال بود ،به این رشــته عالقه داشتم و از آن خوشم
میآمد.
اکباتان :چرا شــما بعد از پیام که برادر کوچکترتان هست،
داور شدید؟
همانطــور که گفتم من دنبــال فرصت بودم ،پیام در آن ســالها در
کالسهــای داوری ثبتنام کرد ،من هم عالقهمند شــدم و باهم وارد
کالس داوری درجه  3شدیم و رسماً داور شدم.
اکباتان :یعنی برادر کوچکتر مشوق شما شد؟
بههرحال او رفت و من هم چون با پیام خیلی رفیق هســتم ،به داوری
تشویق شدم و این موضوع را دنبال کردم.
اکباتان :بااینهمه هجمه از اینکه داور شــدید ،پشــیمان
نیستید ؟!
نه .من داوری را خیلی دوست دارم و از این بابت اص ً
ال پشیمان نیستم،
زیــرا من از فوتبال لذت میبــرم و بهعنوان یک مقوله تفریحی به آن
نگاه میکنم.
اکباتان :حاال چرا پزشک شدید؟
من همزمان با داوری ،دانشــجوی رشته پزشکی بودم و عمر داوری و
تحصیل در رشته پزشکیام به یک اندازه است.
اکباتــان :چــرا در فوتبال کشــور مــا داوران بهمراتب
تحصیلکردهتر از بازیکنان یا مربیان هستند؟
برعکس بازیکنان یا مربیان ،نگاه داوران به فوتبال نگاه شغلی نیست و
داوری را شــغل محسوب نمیکنند ولی بازیکنان فوتبال را شغل خود
میدانند و با این فکر که اگر به تحصیالت ادامه بدهند ممکن است از
فوتبال عقب بمانند قید درس را میزنند ،البته مربیان و بازیکنانی نظیر
علی دایی و سپهر حیدری و ...هستند که تحصیالت دارند .شاید درآمد
فوتبالی یک داور لیگ برتری در سال بین  5تا  10میلیون باشد اما یک
بازیکن معمولی بین  300تا  400میلیون تومان درآمد دارد ،پس با این
تفاسیر داوران برای شغل اول خود مجبور هستند که تحصیل کنند.
اکباتان :این باید برعکس باشد ،زیرا داور مهمترین رکن یک
بازی فوتبال است ،پس چرا در ایران برعکس فوتبال مدرن دنیا،
داوری شغل نیست؟
در فوتبال روز دنیا و حتی جی لیگ ژاپن ،فوتبال شغل اصلی داوران به
شمار میرود و داوری آنها بهصورت حرفهای است .البته داوران ایرانی
ی میشوند بهعنوان عاشق وارد میشوند
از روز اولی که وارد دنیای داور 
و داوری را نیاز دوم خود میدانند و نگاه حرفهای به آن ندارند.
اکباتان :اگر اشتباه نکنم شما در سال  1386رسم ًا وارد لیگ
برتر شدید و با داور چهارمی وارد لیگ حرفهای شدید؟
من اولین ابالغ داوری در لیگ برتر و لیگ دسته اول را همزمان دریافت
کردم .اولین قضاوت من در بازی دو تیم سپاهان نوین و شاهین اهواز
در لیگ یک بود و فردای آن روز نیز داور چهارم دیدار دو تیم ذوبآهن
و فوالد خوزستان در لیگ برتر بودم.
اکباتان :بین داور چهارمی و تا سوت زدن در لیگ برتر برای
شما  3سال زمان در برداشت ،چرا این فاصله افتاد؟

به دنبال باز کردن این موضوعات نیستم اما اگر در آن برهه از زمان از
من و امثال من حمایت میشــد بهتر میتوانستیم در لیگ بدرخشیم
و من نیز میتوانســتم زودتر از اینها داور الیت شــوم .دوستان قبلی
زحمات خودشان را کشیدند ولی از ما بهخوبی حمایت نکردند .تغییر
در دپارتمان داوری نیز باعث شد نتوانم بهخوبی در لیگ قضاوت کنم،
زیرا بر این عقیده بودند که داوری که پزشــک است نمیتواند بهخوبی
کمک کند و بیشتر به دنبال داوران پاشنه کشیده بودند.
من در همان ســالهایی که رئیس و مدیر بیمارستان اسدآباد بودم و
مسئولیت بیشتری داشــتم اما از هیچ ابالغی عبور نمیکردم و سعی
داشــتم که همه بازیها را بروم و به همه ابالغهای فدراسیون احترام
قائل بودم.
اکباتان :فکر میکنم شــما رکورددار قضاوت در لیگ دسته
سوم نیز هستید.
من بین سالهای  82تا  85همواره در لیگ دسته سه قضاوت میکردم
و در همه شــهرهای ایران داوری کــردم و به نوعی درجا میزدم .من
ازنظر قضاوت در لیگ ســه رکورددار هســتم .یک روز که از این وضع
خسته شده بودم شخصاً به سراغ مسعود عنایت رفتم و مشکل خودم را
بازگو کردم و گفتم که من فردی هستم که در این فوتبال وجود دارم
و میخواهم داوری را کنار بگذارم ،اما عنایت که از مشــکل من باخبر
شد برای من یک ابالغ در لیگ دسته دوم صادر کرد و در زنجان اولین
قضاوت خود را برای تیم شهاب انجام دادم.
اما جالب بود که فردای آن روز دوستانی که در هیئت فوتبال در مسند
کار بودند مدعی شــدند که برای من ابالغ لیگ دسته دوم گرفتهاند و
این در حالی بود که خودم شخصاً این ابالغ را از عنایت گرفته بودم.
اکباتان :با آقای "عنایت" مســئول دپارتمان داوری وقت
فدراسیون رابطه خوبی داشتید؟
آقای عنایت تأثیر بزرگی درحرکت روبهجلوی من داشــت زیرا ایشان
عالقهمند به بها دادن به داوران تحصیلکرده بود اما در ســال  89که
دوباره به کمیته داوران برگشت در اردیبهشتماه ابالغ داوری و قضاوت
بازی گهر دورود و سایپا در لیگ برتر را به من داد و پیام هم داور چهارم
من بود که اینیک نقطه عطفــی در آغاز قضاوت من در لیگ برتر به
شمار میرود.
اکباتان :دردسرهای داوری و حتی پزشکی باعث نشد که از
یک زمانی به بعد خسته شوید و تصمیم بگیرید یک کدام به
ویژه داوری را کنار بگذارید؟
نه من شــخصیتم طوری اســت که اگر کاری را شروع کنم تا آخرش
میروم .هر دو کار را باهم پیش میبرم و هیچگاه یکی را فدای دیگری
نخواهم کرد .حتی فکرش را هــم هیچوقت نکردم که داوری را فدای
پزشــکی کنم .در زمانی که دانشجو بودم شبهای امتحان در اتوبوس
درس میخواندم و خودم را برای امتحان آماده میکردم اما بهموقع هم
خودم را برای قضاوت بازیها میرساندم.
خاطره جالبی از شــب کنکورم بگویم که با جامجهانی همزمانشده
بود  ،شــب کنکور درحالیکه به خانواده گفته بودم درس میخوانم اما
در اتاق تا صبح فوتبال میدیدم چون من از فوتبال لذت میبرم ،فردای
آن روز در کنکور ،همه تستهای حفظی را به خوبی پاسخ دادم ولی در
فیزیک و ریاضی به ترتیب  40و صفر درصد جواب دادم زیرا فکرم کار
نمیکرد و خوابم گرفته بود.
عالقه من فوتبال به حدی بود که پزشکی نتوانست مانعی برای داوری
نکردن من باشــد .من درحالیکه برای دوران تخصص باید روزی 16
ســاعت درس بخوانم اما هم تمرین انجام میدادم و هم تمام ابالغها
استانی و ملی را میرفتم.
اکباتان :برای دوستان پزشک شما یا اساتید این رشته تعجب
نداشــت که شــما اینقدر به داوری عالقه داشتید و باوجود
حضور در عالم پزشــکی خودتان را برای داوریها سراسیمه
میرساندید؟
چــرا اتفاقــاً خیلی تعجب میکردنــد .باورتان نمیشــود من وقتی
میخواســتم برای داوریها مرخصی بگیرم از یک هفته قبل استرس

داشــتم اما خدا را شکر دوستان و اســاتید فهیمی داشتم که باوجود
تعجــب از این کارهای من ،با بنده همــکاری میکردند تا به داوریام
لطمه نخورد چون میدانستند به این حرفه چقدر عالقه دارم ،البته باید
از زحمات آقای بشیریان هم تقدیر کنم که از من حمایت کرد.
اکباتان :چقدر پزشــک بودنتان در داوری تأثیر دارد؟ به طور
مثال بازیکنانی که میدانند شــما پزشک هستید در هنگام
داوری و نشان دادن کارت زرد و قرمز ،برای شما بیش از دیگر
داوران احترام قائل هستند؟
خیلی تأثیرگذار است ،خدا را شکر بازیکنان به من احترام میگذارند و
تا حاال پیش نیامده که دلیل اخراج یک بازیکن توســط من توهین به
داوری باشد .فکر میکنم درک آنها از شرایط من باعث شده که زیاد
اعتراض نکنند.
اکباتان :پیشآمده در زمین مســابقه به خاطر وجدان کاری
که در پزشــکی دارید داوری را رها کرده و بازیکن را در وسط
زمین مداوا کنید؟
شاید جالب باشد که به این نکته اشارهکنم به خاطر اینکه یک پزشک
هســتم فرق بین تمارض بازیکن به مصدومیت و مصدومیت واقعی را
خوب میدانم و این مسئله به من کمک میکند اما در مورد سؤالی که
پرســیدید باید بگویم که در جریان یک بازی دوستانه تیم پاس ،کتف
یک بازیکن آســیب دید و از درد بــه خودش میپیچید بااینکه ازنظر
قوانین پزشــکی باید کتف را در کلینیک و بیمارستان جا بیندازیم اما
برای اینکه بازیکن درد نکشد کتف او را در زمین جا انداختم.
اکباتان :شــما یک جراح هستید و در حال حاضر هم همراه
برادرتان به لیست بینالمللی راه پیدا کردید آیا این موقعیت
شما باعث حسادت برادرتان نمیشود؟
نه حس برادری همیشــه غالب میشود ،من و پیام بیشتر باهم رفیق
هستیم .پیام جوانترین داور لیست بینالمللی است و موقعیت کمی
ندارد او با ســن کمش موقعیت خوبی دارد و مورد قبول کنفدراسیون
آسیا است.
اکباتان :الگوی ورزشی شما مارکوس مرک یا کولینا نبودند؟
چون پزشک هستند!
اتفاقــاً من زندگی این دو نفر را دقیق مطالعه کردم و از زندگی این دو
الگو گرفتم چون این دو داور سختی زیادی را کشیدند.
اکباتان :به فکر نگارش کتاب خاطرات خودتان نیستید؟
من به اندازهای از دوران تحصیل ،داوری و پزشکی خاطره دارم که حتی
برای مرور خودم که شــده و برای اینکه در آینده به آن نگاه کنم ،این
کار را خواهم کرد.
اکباتان :سال  2015به لیست بینالمللی راه پیدا کردید ،پدر
و مادرتان شبی که آزمون داشتید در تهران نگران بودند ،فکر
میکنید برای کدام یکی از شما دو برادر دعا کردند؟
برای هر دو نفر ما یکسان دعا کردند .آن روزها خیلی سخت بود چون
من طبق قانون همان موقع آخرین سالی بود که میتوانستم وارد لیست
الیت شوم و برای همین استرس زیادی داشتم.
خیلیها میگفتند پیام که فرصت دارد یک سال عقب بکشد تا تو وارد
لیست بشوی اما با کمک خدا هردو نفر ما در یک سال در لیست وارد
شدیم .شاید اگر هرکدام از ما وارد لیست نمیشد عذاب وجدان داشتیم
که چرا حضورمان باعث شد برادر دیگری خط بخورد.
پدر و مادر برای ما سختی زیادی را تحمل کردند و من در همه احوال
زندگی ابتدا لطف خدا و بعد دعای خیر پدر مادر را احساس میکنم.
من در آن دوران آزمون تخصصی هم داشــتم و شــرایط خیلی برایم
سخت بود و خدا به من لطف کرد.
اکباتان :قضاوت در زندگی شما تأثیر گذار بوده است؟
در بازی ســپاهان و پرســپولیس خیلیها به من گفتنــد که چرا به
خلعتبــری کارت ندادید ،اما در آن لحظه من بایــد آرام میبودم زیرا
خلعتبری تحت تأثیر جو ورزشــگاه بود ولی مــن بهجای کارت دادن
به وی ،ســرش داد زدم که شــاید تنها موقعی بود که من در داوری
عصبانی شدم.

مج

تبی دی آبادی

من داور هستم پس باید روانشناس باشم و برخورد من در
بازی مهم است .من از این داوری برای زندگی درس گرفتم.
اکباتان :پزشکی را به داوری ترجیح میدهید یا داوری را به
پزشکی؟
هر دو بهموازات هم هســتند و برای من مهــم خواهند بود؛ زیرا برای
هر دو سالها تالش کردم و هیچوقت دیگری را فدای آنیکی نکردم.
ن میزان هجمه علیه داوری را بهحق میدانید؟
اکباتان :ای 
فکر میکنم بیشازحد هجمه علیه داوری است .داوری یک کار انسانی
است در کارهای انســانی درصد خطا و اشتباه باال است اما نمیتواند
عمدی در کار باشد .شاید داوران اشتباه کنند اما عمدی نیست .به نظر
من بایــد کمیته انضباطی کمی با قدرتمندتر و قانونمندتر عمل کند
میتواند این فضای فرهنگی بد را در فوتبال التیام ببخشد.
اکباتان :مثلاینکه همسرتان هم پزشک هستند؟
بله ایشــان هم متخصص طب کار «بیماریهای شــغلی و مشاغل»
هستند.
اکباتان :حتم ًا ایشان هیچ اطالعاتی در مورد داوری نداشتند!
بااینهمه هجمه به شما ایراد نمیگیرند؟ از شما نمیخواهند
داوری را کنار بگذارید و بهجای آن جراحی را ادامه دهید؟
همسر من فقط یک همسر نیست بلکه دوست و همدل است .ایشان
قبل از اینکه با من ازدواج کند اص ً
ال فوتبال را نمیشــناخت اما وقتی
با من ازدواج کرد عالقهمند شده و حاال بیش از من پیگیر است حتی
فامیل و بستگان ایشان هم که درگذشته عالقهای به داوری نداشتند
حاال خودشان پیگیر هستند و در شبکههای اجتماعی عکس داوریهای
من را به اشــتراک میگذارند .این را هم بگویم که روز خواستگاری به
همسرم گفتم داوری هووی شما است و ایشان این هوو را قبول کرد و
حاال بهخوبی به من کمک میکند.
اکباتان :در حال حاضر همســرتان زندگی با یک پزشک را
دوست دارد یا یک داور؟
همانطور که گفتم ایشان درگذشته اص ً
ال فوتبال را نمیشناخت اما از
وقتی با من ازدواج کرده حتی از من پیگیرتر است و تشویقم میکند.
فکر میکنم همسرم زندگی با هر دو شغل مرا دوست داشته باشد و از
این بابت مشکلی ندارد.
اکباتان :پدر و مادرتان هم از این بابت که دو پسرشان داور
هستند باید دغدغه زیادی داشته باشند.
درســت اســت .من و پیام تمام موفقیتهایمان را مدیون این دو نفر
هستیم .اگر آنها نبودند ما اآلن در این سطح نبودیم.
اکباتان :سقف آرزوهای داوریتان کجاست؟
داوری عشق من است و من جاهطلب هستم اما درعینحال واقعیت را
هم در نظر میگیرم ،دوست دارم در سطح بینالمللی به جایگاه خوبی
برســم یا در المپیک و یا یک تورنمنت معتبر جهانی حضور پیدا کنم
ولی معتقدم که با تالش و پشتکار میشود به همهجا رسید.
اکباتان :اینکه شما بهعنوان یک جراح کمتر به چشم آمدید
و فوتبالیها کمتر با این قضیه آشنا هستند مقصر کیست؟ چرا
شناسنامه کاری داوران خارجی ،بارها بهخوبی بازگو میشود
ولی بیژن حیدری که یک جراح متخصص و عضو هیئتعلمی
دانشگاه است ،کمتر بازگو شده است؟
نه من به دنبال بزرگ کردن خودم نیستم و در همهکارهایم ازجمله
جراحی و داوری دوســت دارم در ســایه باشــم نه در حاشیه .شاید
گزارشــگران ایرانی فکر کردهاند که ایــن موضوع جذابیت برای مردم
ندارد.
اکباتان :پس چرا شناســنامه کاری داوران خارجی جذابیت
دارد؟
شــاید اعتقاد آنها در این مورد بر این است که جنس خارجی بهتر از
جنس ایرانی اســت و در مورد داوری هم خارجیها ارجحتر از داوران
وطنی هســتند .باید در اینجــا بگویم که بســیاری از داوران داخلی
تحصیلکرده هســتند و در مقطع دکتــرا تحصیل میکنند همچون
آقایان ترکی ،پیام حیدری و دیگر داوران.
اکباتان :من بر این باور هســتم که حضور شما باعث انگیزه
ادامه تحصیل بعضی از داوران شده است؟
حمل بر خودســتایی نیست ولی اکثر همکاران داور ،حضور من با این
شرایط را موتور محرک خود میدانند برای ادامه تحصیلشان.
اکباتان :چرا سالهاست که داوری استان دچار رکود شده و
نسل شما همچنان در فوتبال استان داوری میکنند؟
به نظر من باید شخص داور خودش بخواهد تا داور شود؛ اما من به این
موضوع اذعان دارم که داوری دچار رکود شده است.
باید بیشتر بها داده شود که خوشبختانه حرکت مثبتی صورت گرفته
و قرار بر این شده است که ما وارد کار شویم و ما قول دادیم که کمک
کنیم.
هیئت برنامه خوبی دارد و رضا جابری باانگیزه خوبی ســعی در تکرار
همان نسل است.
اکباتان :حرف آخر؟
از همهکســانی کــه برای من در این چند ســال زحمت کشــیدند،
بهخصوص پدر و مادرم ،همسرم و برادرم کمال تشکر دارم و امیدوارم
همچنان برایشان افتخارآفرین باشم و در پایان هم از شما برای دعوتم
بســیار ممنون هستم و امیدوارم که این نشریه بتواند به ورزش استان
کمک شایانی کند.

میثم ناصرنژاد

علیاصغــر (نوید) عاشــوری مهاجــم ریزنقش و موفق اســتقالل خوزســتان بدون تردیــد یکی از
پرافتخارترین بازیکنان همدانی فوتبال ایران است.
همگان عاشــوری را به هوش و تکنیکهای منحصربهفردش میشناســند .مهاجمی که در هر تیمی
عضویت یافت ،سهم مهمی در موفقیتهایش ایفا کرد .اصلیت آقا معلم فوتبال همدان به روستای
نگارخاتونیه از توابع فامنین برمیگردد اما در همدان زندگی کرده و اکنون با گذشت  26سال از
بهار عمر گرانمایهاش ،همچنان در صف بهترینهای فوتبال ایران توپ میزند.
او در تحصیالت هم موفق بود بطوریکه خیلی ســریع توانســت در رشته تربیتبدنی ،مدارک عالیه
را کسب و پشت میز تدریس تکیه بزند و سابقه هشت ساله را در تعلیم و تربیت دانش آموزان

دارد .این بازیکن همدانی هراندازه که به فوتبال عشــق میورزد ،عاشــق تحصیل و آموزش است
و از اینرو هرگز فوتبال را فدای تحصیل و درس و مشق نکرد.
عاشــوری موفقیتهــای فوتبالی خــود را مرهون دعــا و حمایتهای معنوی پدر و مــادر و برادرش
میداند .بازیکن مؤثر اســتقالل خوزســتان بهواســطه اعتقاد ویژهای که عبداهلل ویسی سرمربی
این تیم به او دارد ،در دیدارهای حســاس به میدان رفته و یکی از مهرههای قابل اتکای ویســی
به شمار میرود.
گفتوگوی این شــماره نشریه "اکباتان" به مهاجم خوشفکر و خالق استقالل خوزستان صدرنشین
مسابقات لیگ برتر (تا هفته بیستم) ،اختصاص یافته است.
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بهترینهای تیم
خود بودم.
اکباتــان :جایی شــنیدم
که گفتند نوید عاشــوری زیاد مصدوم
میشود؟
بله خودم هم شنیدهام و واقع ًا متأسفم .یکی از مدیرعامالن
این حرف را به مــن زد .بعد از جدایی از الوند .گفتم من در
الوند فقط یک بازی به دلیل مصدومیت نبودم آنهم مقابل
گلگهر ســیرجان بود که نرفتم .در تمامی بازیهایی که با
الوند لیگ دو و یک بودیم ،حضور داشتم .چطور اگر مصدوم
میشدم در تیم فوالد نوین اهواز میتوانستم آنقدر گل بزنم
و مفید باشم.
اکباتان :در حال حاضر با درس و تحصیل ارتباط دارید؟
چرا که نه .البته خیلی کم .با این حال شغلم معلمی را دوست
دارم و هرگز کنار نمیکشــم .هشت ســال است که معلم
تربیتبدنی هستم و به این کارم عشق میورزم.

ا

همــدان
بازگردید و در تیم
پاس بازی کنید؟
احتمال آن زیاد است اما فع ً
ال به
این موضوع فکر نمیکنم.
اکباتان :پــاس روزهای
سختی را ســپری میکند.
نظرت در مورد تیم شهرت
چیست؟
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دلیل سقوط الوند ،یکسری
بازیکنان پرادعای غیربومی
بودند .آنها حرفهای نبودند.
بازیکنان ما هم متاسفانه
کمتجربگی کردند .دو
دستگی در تیم ایجاد شد.
طالیی منش هم وسط کار
رفت .پول هم بهموقع تزریق
نشد و پس از رفتن طالیی
منش نیز به مربی بومی
اعتماد نشد و نفری که خارج
از استان آمد هم نتوانست
کاری کند

سقوط الوند
تلخترین لحظه
زندگی فوتبالیام
بود همانطور که
صعود
با فوالدنوین
اهواز به لیگ برتر
بهترین لحظهای
بود که در فوتبال
تجربه کردم
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است
و پشــت
توپ قرار گرفتم که
خوشبختانه تبدیل به گل شد.
اکباتان :سال قبل هم فصل موفقی
با فوالد نوین اهواز داشتید.
فصل به یادمانی بود .پر از موفقیت و صعود طالیی .واقع ًا
تیم خوبی داشتیم و همه یکرنگ و یکدل بودند .در این تیم
قراردادهای آنچنانی نداشــتیم اما پاداشهای هر برد که
بهموقع پرداخت میشد ،دلچسب بود.
اکباتان :شما ستاره فوالد اهواز بودید .مخصوص ًا اینکه با
گل شما لیگ برتری شد.
سال قبل گلهای حساسی به ثمر رساندم .یکی از بهترین
دوران فوتبالیام بود .انقدر گل زدن برایم راحت شده بود که
در هر بازی با این هدف به زمین میرفتم .بازی پایانی هم گل
صعود تاریخی فوالد نوین اهواز را به ثمر رساندم که البته این
تیم بنا به صالحدید مسئوالن به لیگ برتر راه پیدا نکرد و
امتیازش واگذار شد.
اکباتان :خب برگردیم چند ســال به عقب .فوتبال را از
کجا استارت زدید؟
فوتبالم را از خانه جوان و زیر نظر محمود نفری آغاز کردم.
مربیای که همواره تداعیکننده فوتبالم در رده سنی پایه
بود .او واقع ًا یکــی از بهترین و زحمتکشترین مربیان پایه
فوتبال همدان است.
اکباتان :بعد به تیم بهزیستی پیوستید ؟

تق
الل

گفت و گوی ویژه

اکباتان :صدرنشینی لیگ برتر چه مزهای دارد؟
از عسل هم شیرینتر است وقتی باالتر از تیمهای متمول
و پرطرفداری مثل استقالل و پرسپولیس باشید .واقع ًا آقای
ویسی در این تیم شــاهکار کرده و اتحاد و همدلی تمامی
نفرات باشــگاه از مدیرعامل گرفته تا سرمربی ،بازیکنان و
حتی تدارکات ،عامل موفقیت بوده است .البته باید منتظر
هفتههای بعدی باشیم و اینکه آیا همچنان صدرنشینی را
حفظ میکنیم.
اکباتان :خیلیها تصورشان این بود که استقالل خوزستان
کمکم شیب مالیم به سمت پایین جدول داشته باشد؟
خب شاید باور اینکه استقالل خوزستان در میان تیمهای
مطرح فوتبال ایران اینچنین در باالی جدول قرار گرفته،
ســخت باشــد .اما تیم ما ادعایی ندارد و همه اعضای تیم
برای کسب موفقیت از جان مایه میگذارند .وقتی سرمربی
و مدیرعامل حتی بیشازحد توان برای تیم تالش میکنند،
بازیکنان هم جانشان را در خدمت تیم میگذارند.
اکباتان :فکر میکنید امسال بتوانید قهرمان لیگ شوید؟
قهرمان شدن به این آسانی نیست .شما ببینید چه تیمهایی
در تعقیب ما قرار دارند .شرایط سخت است .اما تالش خود
را تا آخرین نفس میکنیم .خب غیر از قهرمانی ،سهمیه جام
باشگاههای آسیا هم بسیار حائز اهمیت است .ما این هدف را
هم مدنظر گرفتهایم.
اکباتان :عملکرد عبداهلل ویســی را چطــور ارزیابی
میکنید؟
ویسی یکی از بهترین مربیان دوره فوتبالیام است .رفاقت
در تیم ما موج میزند و همه بازیکنان با وی احساس راحتی
میکنند .او فضا را طوری فراهم کرده که همدلی و صمیمت
در تمامی اعضای تیم حکم فرماست.
همین نظم و انضباطی فنی و اخالقی سبب شده تا بازیکنان
شخصیت قهرمانی پیدا کنند و همه برای موفقیت تیم ،هر
هفته بیشتر تالش داشته باشند.
اکباتان :هفته قبل پنالتی حساسی به شما واگذار شد که
تبدیل به گل کردید ،در این رابطه توضیح میدهید؟
بله – پنالتیزن ما در بازی با تراکتورسازی حضور نداشت و
به همین خاطر پنالتی را من زدم .خب من سال قبلم
پنالتیهای حساسی برای فوالد نوین اهواز
زدم و در این بازی هم احســاس
کــردم روحیــهام برای
پنالتی زدن بهتر
از بقیه

بله -زیر نظر هادی گل محمدی چندین ســال توپ زدم.
لیگهای استانی و کشوری را تجربه کردم .بهترین خاطره
دوره حضورم در تیم جوانان بهزیستی با مربیگری هادی گل
محمدی بود .اولین تیمی بودیم که راهی لیگ برتر کشــور
شدیم .درســت در همان سالی که پاس را به همدان انتقال
دادند.
اکباتان :یعنی در اوج فوتبالی شما؟
دقیق ًا .در اوج فوتبالی خیلی از بازیکنانی که آن زمان در تیم
لیگ برتری جوانان بهزیســتی بودند .اما کسی به ما توجه
نکرد.
اکباتان :در شهرداری هم سابقه بازی دارید؟
یک دوره شــهرداری زیر نظر بابک صمدیــان بودم .تیم
بزرگساالن .بعد دوباره برگشتم بهزیستی .در لیگهای سه و
دو بازی کردم .بعد آمدم پاس نوین .دوره جدیدی از فوتبالم
را در تیم پاس نوین تجربه کردم.
اکباتان :اعتقاد خاصی به هادی گل محمدی دارید و از
وی مشاوره میگیرید.
بله -آقای گل محمدی یکی از بهترین مربیانم بوده و هست.
خیلی با وی در تماس هستم و سر خیلی از مسائل فوتبالی
مشــورت میکنم .حتی رفتنم به تیمی دیگر و نوع و نحوه
عملکردم.
اکباتان :پاس نوین سرآغاز حضورت در لیگ یک بود؟
با پاس نوین در زمان مدیرعاملی بهرام یدی فصل موفقی را
در کنار سایر بازیکنان داشتیم که در نهایت موفق به صعود
این تیم به لیگ یک شدیم .تیمی یکدست و موفقی بودیم.
ســال اول هم که با نام الوند در لیــگ یک حضور یافتیم،
عملکرد نفرات عالی بود اما ســال دوم ،فصلی پرحاشیه و
پرچالش را سپری کردیم و در نهایت تیم سقوط کرد.
اکباتان :خیلیها هنوز دلیل سقوط الوند را نمیدانند.
دلیلش یکســری بازیکنان پرادعای غیربومی بودند .آنها
حرفهای نبودند .بازیکنان ما هم متاسفانه کمتجربگی کردند.
دو دستگی در تیم ایجاد شــد .طالیی منش هم وسط کار
رفت .پول هم بهموقع تزریق نشــد و پس از رفتن طالیی
منش نیز به مربی بومی اعتماد نشــد و نفری که از خارج از
استان آمد هم نتوانست کاری کند.
اکباتان :سقوط الوند اما ناراحتکننده بود.
همینطور است .الوند داشت کمکم در صف فوتبال ایران جا
باز میکرد .حیف بود انقدر سریع پاشیده شود .اگر آنزمان
در الوند کمی باتجربهتر و پختهتر عمل میشد ،امروز یکی از
بهترینها بود .شما نگاه کنید چند بازیکن از الوند کنار رفتند
و به فوتبالشان ضرر وارد شد.
اکباتان :اما شما سیر موفقیت خود را با فوالد ادامه
دادید.
با فوالد بار دیگر در فوتبال ایران احیا
شدم .فصل رویایی را سپری
کــردم و با هفت گل
زده یکی از

اکباتان :زمانی هم دوره مربیگری را طی میکردید.
بله -من دورههای مربیگــری  Dو  Cفوتبال را گذارندهام
و حتی نامم در فهرســت مربیان  Bبود که معرفی شدم .اما
فرصت ادامه کالسها را پیدا نکردم.
اکباتان :امســال قبل از پیوستن به استقالل خوزستان
گویا با پاسیها هم مذاکره داشتید؟
نه برای مذاکره نبود .یــک روز بهرام یدی مدیرعامل پاس
از من دعوت کرد که به باشــگاه بروم و در خصوص عوامل
موفقیت فوالد نوین اهواز در صعود به لیگ برتر سؤال کرد.
من هم تمامی جوانب را برای او تشریح کردم .از اینکه پاداش
بهموقع میدادند ،در تیم همه متحد و همدل بودند .کادر فنی
خوبی داشتیم .بازیکنان باانگیزه و یکدلی داشتیم .البته در
آن جلسه آقای مهابادی و طالیی منش و سایرین هم بودند.
اکباتان :اما ســال قبل هم زمزمههای حضورت در پاس
بود که منتفی شد.
من یاد گرفتهام که بر حسب اینکه فوتبال حرفهای است،
حرفهای هم فکر کنم .اینکه شاید یک مربی به من اعتقاد
داشته باشد و دیگری نداشــته باشد .آنهایی که در پاس
بودند شاید فوتبال مرا دوست نداشتند .قسمت بود به اهواز
برم و تجربه جدید کســب کنم .تجربهای که به پیشرفتم
خیلی کمک کرد.
اکباتان :پول برایت مهم است یا بازی؟
من امسال پیشــنهادهایی داشــتم که چند برابر
پیشنهاد مالی پیوستن به استقالل خوزستان بود.
پول برایم گزینه اول نیست .دوست دارم در فوتبال
پیشرفت کنم .به همین خاطر بود که تیم عبداهلل
ویسی را با شناخت قبلی که از وی داشتم ،انتخاب
کردم.
اینجا در اســتقالل رفاقت و حس دوستی زبانزد
است .خوشحالم از این انتخابم.
اکباتان :گویا ازدواج هم کردید؟
بله .چند وقتی است که عقد کردهام .همسرم فوتبالی
است و از این بابت خوشحالم .البته شرایطم کمی برایش
سخت است اما هم درک میکند و هم تحمل.
خیلی به من انگیزه میدهد و بمب روحیه است.
اکباتان :خاطره تلخ و شیرین فوتبالی
هم دارید؟
سقوط الوند تلخترین لحظه
زندگی فوتبالیام بود
همانطور که صعود با
فوالدنوین اهواز به
لیگ برتر بهترین
لحظــهای بود
که در فوتبال
تجربه کردم.
اکباتان:
ا حتمــا ل
د ا ر یــد
روزی به

به نظرم مسئوالن باید در انتخابها در تیم پاس بیشتر دقت
کنند .در انتخاب مدیرعامل ،ســرمربی و  ...به نظرم طالیی
منش خوب داشت نتیجه میگرفت نمیدانم چرا تغییر یافت.
باید نفراتی در تیم باشــند که تأثیرگذار هستند و کارنامه
خوبی دارند.
اکباتان :سقف آرزوهای نوید عاشوری؟
اول تیم ملی و بعد فوتبال در اسپانیا.
اکباتان :به نظرت به این دو آرزوی مهم میرسی؟
چرا که نه .انسان با تالش و کوشــش میتواند به قلههای
موفقیت دست یابد .من هم باید تالش بیشتری داشته باشم.
اکباتان :حرف پایانی؟
از پدر و مادرم ،برادرم و همســرم بســیار سپاسگزارم .از
مدیرعامل و سرمربی باشگاه استقالل خوزستان نیز قدردانم
چراکه همیشــه یار و یاور تیم بودهاند و حمایتهای آنها
سبب شده تا تیم نتایج درخشانی کسب کند.
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فرهنگ ورزشی

معاون فرهنگی
باشگاه پاس همدان:

برنامههایفرهنگی
خوبی برای باشگاه پاس
در حال اجــــرا داریم
باشــگاه فرهنگــی ورزشــی پــاس
همدان از باســابقهترین باشــگا ههای
فوتبال کشــور در سال  1332تأسیس
شــد و عالوه بر ســابقه قهرمانی فوتبال
باشــگا ههای کشــور  ،ســابقه قهرمانــی
در قاره آســیا را نیــز دارد .باشــگاه پاس
بهعنــوان باشــگاهی باســابقه و معتبــر بــا
هــواداران زیــاد همیشــه در عرصــه فوتبال
از اسمورســم خاصــی برخوردار بوده اســت ،
باشــگاهی کــه بزرگانی چون همایون شــاهرخی ،
حســین فرکی  ،حسن حبیبی  ،حشــمت مهاجرانی و
محمد یاوری در آن به فوتبال کشــور خدمات زیادی
داشتند .
هرچنــد در جــدول فعلــی لیــگ جایــگاه این تیــم چندان
رضایتبخــش هــواداران نیســت امــا توجه بــه برنامههای
فرهنگی در این باشگاه همیشه مورد تأکید بوده است.
از خردادماه ســال اخیر اســداله ربانی مهر معــاون فرهنگی و
امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان با حکم
مدیرعامل باشــگاه بهعنوان معاون فرهنگی باشــگاه پاس همدان
منصوب شــد و در ماه گذشته عزیزی مدیرعامل باشگاه  ،ربانی مهر
را با حفظ ســمت بهعنوان رئیــس کانون هواداران
این باشــگاه منصــوب کرد  .در این جــا مصاحبهای با
آقای اســداله ربانی مهر معاون فرهنگی باشــگاه پاس
همدان صورت گرفته است .

پدیده
"مظلومیت
فرهنگ"
در فوتبال
باید جدی
گرفته شود

هدف از انجام کار فرهنگی
در عرصه فوتبال و ورزش چیست ؟

شماره 2
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فرهنگ در همه کشــورها از جایگاه ارزشمند و خاصی برخوردار
است و در کشور ما که یک کشور اسالمی است جایگاه فرهنگ از
اهمیت بیشــتری برخوردار است  ،فوتبال یک ظرفیت بسیار خوب
اســت که از جذابیت زیــادی برخوردار بوده و بایــد از این ظرفیت
جهت اجرای کارهای فرهنگی استفاده نمود البته در سالهای اخیر با
پدیده " مظلومیت فرهنگ " در عرصه ورزش روبهرو بودهایم که باید
موردتوجه قرار گیرد .

اسفندماه 1394

جایگاه باشگاه پاس همدان در عرصه فرهنگی و سابقه
فرهنگی همدان را چگونه ارزیابی میکنید ؟

عالوه بر جایگاه و ســابقه باشــگاه پاس و قهرمانی این باشــگاه در آســیا و
انتظــارات باال از این باشــگاه ،از طرفی همدان از گذشــته تــا امروز جایگاه
خاصی در عرصه فرهنگ داشــته و بر اســاس مصوبه مجلس در ســال 1386
عنوان پایتخت تاریخ و تمدن به همدان داده شــده است .همدان شهر بزرگانی
چــون بوعلی ســینا و میر ســید علــی همدانــی و ملقب بــه شــهر دارالمؤمنین و
دارالمجاهدیــن از ســوی رهبــر معظم انقالب اســت و همین نشــا ندهنده جایگاه
باالی فرهنگ همدان اســت که در همــه عرصهها باألخص ورزش باید جدی گرفته
شود .

مهمترین اقدامات فرهنگی که در باشگاه پاس همدان انجام شده
است؟

در مدت  6ماه اخیر علیرغم محدودیتهای مالی و عدم آماده بودن زمینه اقدامات ذیل
در باشگاه پاس در حوزه فرهنگی انجام شده است :
 .1تهیه تقویم فرهنگی باشگاه در مناسبتهای مختلف
 .2تقدیر از خانواده سردار شهید حسین همدانی در بازی پاس – آلومینیوم

 .3تشکیل بانک اطالعاتی کانون هواداران باشگاه پاس
 .4طرح " هر بازی یک برنامه فرهنگی " در هر میزبانی
 .5نصــب بنــر بــا موضوعــات فرهنگــی ازدواج  ،شــهدای گمنــام ،
صرفهجویی در آب و  . . .در ورزشگاه
 .6مراسم عزاداری در ماه محرم در بازی پاس – فجر
 .7دعــوت از گروههای نمایشــی و هیئتهای ورزشــی جهت اجــرای برنامه در
بازیها
 .8صدور بیانیه از طرف باشگاه در مناسبتهای خاص فرهنگی
 .9تقدیر از آزادگان جنگ تحمیلی در بازی پاس – نفت و گاز
 .10تهیه پوستر و بنر با موضوع رعایت اصول اخالقی در باشگاه و ورزشگاه

با توجه به اینکه از یک ماه پیش شما مدیر کانون هواداران این باشگاه
شدهاید ،چه برنامههایی دارید ؟

در مدتزمان کم یک ماه اقدامات خوبی انجام شــده اســت که شــاید مهمترین آن برگزاری چند جلســه
با لیدرها و کانون هواداران بوده اســت  ،تسویهحســاب مالی لیدرها در نیمفصل اول  ،تشــکیل شورای
فرهنگــی باشــگاه  ،تهیه بانک اطالعاتــی کانون هواداران  ،پیگیری جهت جذب اسپانســر و چندین برنامه
دیگر در دست اقدام است .
نکته آخر اینکه علیرغم اینکه در نیمفصل در چندین بازی کمیته انضباطی باشــگاه را جریمه کرده اســت
در پنج بازی اخیر مشکلی از سوی هواداران و لیدرهای باشگاه نبوده است.

به مناسبت اياما ...دهه مبارك فجر

تخفيف  20درصدي

عوارض پروانه ساختمانی ،نوسازی
کسب و پیشه ،بهای خدمات و خودرو
شهروندان محترم همداني ميتوانند از
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همه روزه با مراجعه به شهرداري مناطق مربوطه
از اين تخفيف بهرهمند شوند.

منطقهيك:ميدانامامزادهعبدا...
منطقهدو:خيابانتختي
منطقهسه:ميدانشهيدمفتح
(ع)
منطقهچهار:ميدانامامزادهعبدا...
(ع)
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ه
رداري مدا ن

نخستین ماهنامه فرهنگی ورزشی استان همدان

علی اکبر فامیل
											 حا

ل کریمی
امی ورزش و ورزشکاران
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تأکید مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بر پژوهشمحوری؛

به دنبال خلق ایدههای جدید هستیم

پژوهش

نجات اقتصاد از شــعارهای اصلی دولت تدبیر و امید است
و دولــت نیز اعالم میکند که به تنهایی نمیتواند اقتصاد را
نجات دهد ،بلکه باید از توان بخش خصوصی در این زمینه
استفاده کرد .مســئوالن ارشد اســتان همدان و مدیران
اقتصادی نیز همواره در سخنان خود تأکید میکنند که بخش
خصوصی باید به میدان بیایــد و برای افزایش درآمدزایی و
همچنین ایجاد اشتغال ،شرایط را برای سرمایهگذاری و ایجاد
صنایع در استان فراهم کرد.
در ایــن راه دیدیم که تعداد زیــادی از واحدهای صنعتی و تولیدی
تعطیل و نیمه فعال شده استان به چرخه تولید بازگشتند و مشکالت
بیشــتر واحدها از پیش رو برداشته شد .ســرمایهگذاران و مدیران
واحدهای صنعتی نیز از شــرایط موجود راضی هستند .به خصوص
همکاری مدیر ارشد استان و همچنین مدیران کلی را که در این امر
درگیر هستند را بسیار مناسب ارزیابی میکنند .در گفتگویی که با
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان داشتیم،
وی شرایط سرمایهگذاری در استان همدان را مناسب ارزیابی کرده
و معتقد اســت با وجود اینکه دولت نمیتواند سرمایه گذاری داشته
باشد ،توانمندی بخش خصوصی و همراهی این بخش از اولویت های
این اداره کل است .سید ناصر محمودی عالوه براینکه بر درآمدزایی
و ثروتآفرینی در کشــور و به تبع آن در استان همدان تأکید دارد،
بر توجه و بهرهگیری از پژوهشها و اســتفاده از کارشناســان اشاره
داشته و بر اهمیت وظایف هسته پژوهشی اداره کل امور اقتصادی و
دارایی و واحدهای تابعه وزارت اقتصاد در ارائه پژوهشها و تحقیقات
کاربردی تأکید دارد .مدیرکل اقتصاد استان به موضوع جذب سرمایه
گذاری و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری استان به عنوان یکی
از مشــکالت و راه نجاتی برای اقتصاد اشاره کرده و افزود :الزم است
در این زمینه نشستها و بررسیهای تخصصی بیشتر و کاربردیتری
انجام شــود و بدین طریق گام موثری در راستای توسعه اقتصادی
استان برداشته شود.
محمودی در خصوص تعیین اولویتهای پژوهشــی برای استان به
سند راهبردی استان که از سوی وزارت اقتصادی و دارایی کشور برای
همه استانها تدوین و تکلیف گردیده است اشاره کرد و گفت :اهداف
تعیین شــده در سند راهبردی که در حوزه اقتصادی استان تعریف
شــده شــامل مواردی چون توان ثروت آفرینی کشور ،تأمین مالی
پایدار دولت ،ایجاد و یکپارچه سازی سامانههای اطالعاتی مدیریتی
عملیاتی ،افزایش مشارکت در سیاستگذاری و قانونگذاری و افزایش
یو
همکاری درونســازمانی و همکاری فرازمانی با بیان اهداف کم 
اقدامات مورد نیاز طرح شــده در سند هر کدام به تنهایی میتواند
راهنما و چراغ راه تعیین اولویتها و پژوهشهای استانی باشد که نیاز
به توجه و تعمق بیشتری در این خصوص از سوی همه دستگاههای
اجرایی استان احساس میشود.

بهرهگیری از پژوهشهای دانشگاهی
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شماره 2

نماینــده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همچنین
بهرهگیری از پژوهشهای دانشگاهی در امر اقتصاد را ضروری دانست.
محمودی بر تأسیس مرکز پژوهشی در استان تأکید کرد و گفت :در
حوزه اقتصاد استان به دنبال توسعه حوزه پژوهشی بوده و در این راه
ضمن دعوت از بخش خصوصی به دنبال بهرهگیری از پژوهشهای
دانشگاهی هستیم .وی با اشــاره به اینکه هدف ،استفاده از نظرات
و ایدههای نهادهای فرهنگی اســت ،خاطر نشان کرد :به دنبال آن
هســتیم که معضالت و مشکالت اقتصادی ،سرمایه گذاری ،مالی و
بانکی را اســتخراج کرده و مورد بررسی قرار دهیم .محمودی خاطر
نشــان کرد :در این میان تمرکز ما در حوزه سرمایهگذاری است تا
نقشه راه سرمایهگذاری را در استان تعریف کنیم.
مدیــرکل امور اقتصــادی و دارایی همدان در همیــن زمینه به
همایش ســرمایهگذاری استان همدان که در سال  93برگزار شد
اشــاره کرد و گفت :از نتایج این سرمایهگذاری میتوان به انعقاد

موافقت نامههایی در حوزه صنعت و معدن ،کشــاورزی و صنعت
ساختمان اشاره کرد .مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان در
ادامه به سیاســتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و
گفــت :وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها وزارتخانهای بود که در
ســال  93برنامه عملیاتی و راهبردی پیش بینی و در قالب سند
راهبــردی در  7بنــد ابالغ کرد و توســعه بنگاههای خصوصی و
اقتصادی را اولویت کاری خود قرار داد .وی خاطر نشــان کرد :در
یو
حوزه اقتصاد اســتان به دنبال استفاده از توانمندی حوزه علم 
پژوهشهای علمی دانشــگاهی هستیم و از نظرات و پیشنهادات
این حوزه اســتقبال خواهیم کرد .وی تأکید کرد :تالش ما بر این
اســت تا پس از این پژوهشها و ایدهها جنبه کاربردیتری یافته
و در پیشــبرد امور اقتصادی ،فراهم کردن زیرساختهای توسعه
پایدار و ایجاد اشتغال استفاده شود تا خروجی مثبتی برای استان
داشته باشد.
محمودی با بیان اینکه ،اداره کل امور اقتصادی و دارایی ظرفیتهای
قابل اتکائی برای توســعه اقتصادی اســتان دارد و نیاز به حمایت و
پشتیبانی ویژه از سوی مسئوالن کشوری و استانی دارد تأکید کرد
که تالش ما بر این است با همفکری و هم اندیشی بیشتر سیاستهای
اصولــی دولت را پیاده کنیــم و در این زمینــه از ایدهها و نظرات
کارشناســان و پژوهشگران صاحب نظر ســایر دستگاههای اجرایی
استان به نحو شایسته ای استقبال خواهیم کرد.
وی خاطر نشــان کرد :اداره کل امور اقتصــادی و دارایی همدان در
تالش است تا با دعوت از اساتید مجرب دانشگاهی و صاحب نظران
امر اقتصاد اســتان در جلسات هسته پژوهشــی و اتاق فکر با توان
بیشــتری به بررسی مسائل و مشکالت اقتصاد استان و ارائه راه حل
جهت برطرف کردن آنها و پیشنهاد در راستای توسعه هرچه بیشتر

اقتصاد اســتان حول محورهای عملیاتی ابالغ شده از سوی وزارت
متبوع بپردازد.

به دنبال پایش بدهی های
دولت و دستگاههای اجرایی هستیم

نماینــده وزیر و مدیرکل امــور اقتصادی و دارایی اســتان همدان
همچنین در حوزه درآمدی استان گفت :هدف ما پایش بدهیهای
دولت و دســتگاههای اجرایی و احصا تعهدات دولت در دستگاههای
اجرایی اســت .محمودی افزود :برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی کشور
که امروزه بســیار بر سر زبانها اســت ،سند چشم انداز بیست ساله،
سیاســتهای کلی نظام ،سند خط و مشــی دولت تدبیر و امید و
همچنین برنامه توسعه پنجم که در حال حاضر در حال اتمام است
و منتظر مراحل آغازین برنامه ششم توسعه هستیم از اصول بنیادین
تدوین برنامههای وزارت دارایی است .برای این منظور وزارت اقتصاد
 7برنامه راهبردی را تدوین کرد که در پایان این برنامه ،خروجی آن
بایستی منجر به افزایش ثروت آفرینی در کشور شود.
وی خاطر نشــان کرد :اولین و مهم تریــن راهبرد و اولویت ،تأمین
مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است .همچنین
ایجــاد یکپارچهســازی اطالعــات مدیریتی و عملیاتــی ،افزایش
شــفافیت ،ســامت و انضباط مالی و اداری ،افزایش مشارکت موثر
در سیاستگذاری و قانونگذاری ،افزایش هم افزایی درون سازمانی
و همکاری فراسازمانی ،توسعه هدفمند نیروی انسانی و سازمانی که
نهایتاً منجر به تولید ثروت آفرینی در کشور شود.
محمودی گفت :ما باید به سمتی حرکت کنیم که درآمدهای جاری
کشور ،از درآمدهای نفتی جدا باشد و درآمدهای پایدار دولت از جمله
مالیات ،تأمین شود .در این خصوص راهبردهای زیادی پیشنهاد شده
اســت .یکی از این راهبردها که دولت هم به دنبال آن است ،بحث

جایگزینی حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی است.
وی افزود :ما باید بیشــتر به سوی برنامه محوری حرکت کنیم و در
قالب برنامه ،پروژه ها را پیگیری نماییم .برای همین منظور با تدبیر
وزیر دانشمند اقتصاد و دارایی کشور ،که به تعبیر رهبر معظم انقالب،
ایشــان فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده دارند ،به منظور پایش و
آمایش و ارســال اطالعات و آمار بدهی ها و مطالبات دستگاههای
دولتی ،اداره کل بدهیهای دولت در وزارت اقتصاد و دارایی کشــور
تشکیل گردید.

تشکیل شورای ستادی مدیران
زیرمجموعه وزارت اقتصاد

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره
تشکیل شورای ستادی مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد در همدان
گفت :با تشکیل این شورا در استان همدان اگر بخواهیم یک گره از
مشــکالت پیشرو را باز کنیم ،باید با همفکری و همکاری همگان
باشد و این شدنی است.

ذیحسابان ادارات سفیران اقتصادی
وزارت دارایی هستند

نماینــده وزیر و مدیرکل امــور اقتصادی و دارایی اســتان همدان
ذیحسابان را ســفیران اقتصادی ،اجرایی و نظارتی وزارت اقتصاد و
دارایی در دستگاه های اجرایی خواند.
محمودی افزود :یکی از  7اولویــت راهبردی وزارت اقتصاد افزایش
ســامت و انضباط مالی است که در  8ابر پروژه وزارت در ارتباط با
نقش ذیحسابان حائز اهمیت است که یکی از پروژه ها که با همکاری
دیوان محاســبات و سازمان مدیریت تحقق پیدا خواهد کرد ،اجرای
حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی است که در نقش سازمان
مدیریت می باشد.

اسفندماه 1394

در حوزه اقتصاد اســتان به دنبال توســعه حوزه پژوهشی بوده و در این راه ضمن
دعوت از بخش خصوصی به دنبال بهرهگیری از پژوهشهای دانشگاهی هستیم

تنها مرکز غرب کشور؛
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انجامبراكيتراپيدرمركزتشخيصيودرماني
مهديه همدان از افتخارات این مرکز است

رئیس مركز تشــخيصي و درماني مهديه همــدان با بیان
اینکه نخستین جلسه کانون سرطان استان همدان در مرکز

مدير مركز تشــخيصي و درماني مهديــه همدان نيز گفت:
ازدياد موسسات و انجمن هاي خيريه همچون مركز خيرين
سالمت به نفع مردم است.
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تشکیل کانون سرطان استان
در مرکز مهدیه

افتتاح كلينيك راديوتراپي و
انكولوژي مالير در آينده نزديك
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امــكان انجام براكيتراپي بعنوان تنها مركز غرب كشــور و
تشکیل کانون سرطان استان از افتخارات مركز تشخيصي و
درماني مهديه همدان است.
مركز تشــخيصي و درماني مهديه همدان از ســال  1379با
مجهز شــدن به ام ار اي  3دهم تسال با هدف برطرف نمودن
نيازهاي اســتان همدان در زمينه امور تشخيصي ،درماني و
همچنين ايجاد شــغل براي ايتام تحت سرپرستي دارااليتام
مهديه و در نهايت كمك بــه درمان بيماران نيازمند آغاز به
كار كرد.
اين مركز در طول ســاليان اخير بخشهــاي آنژيوگرافي،
راديوتراپي ،شيميدرماني ،سيتي اسكن ،اندوسونوگرافي،
براكي تراپي ،كلينيك لنف ادم و كلينيك روانشناسي باليني را
راهاندازي كرده است .رئیس مركز تشخيصي و درماني مهديه
همدان با بیان اینکه همدان دارنده دســتگاه براکیتراپی در
غرب کشور است و از سایر استانهای همجوار بیمار پذیرش
میشود ،افزود :استانهای غربی برای راهاندازی این دستگاه
از تجربه مرکز ام .آر .آی مهدیه استفاده میکنند.
دكتر سيدمحسن موسوي گفت :نصب اولين ام ار اي در غرب
كشور ،نصب تنها دســتگاه براكي تراپي غرب كشور ،ايجاد
نخســتين كلينيك راديوتراپي در غرب كشور و نصب اولين
دستگاه اندوسونوگرافي در غرب كشور از افتخارات اين مركز
به شمار مي آيند.
وی در ادامــه افزود :ارائه مقاالت پژوهشــي بــه نام مركز
تشخيصي و درماني مهديه همدان در جرايد داخلي و خارج
از كشــور ،شــركت و ارائه مقاالت در كنگره هاي داخلي و
خارجي ،مشاوره در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ،دكتري،
تاليف ،ترجمــه و چاپ كتاب در زمينه انكولوژي ،همكاري با
پژوهشكده مولكولي دانشگاه علوم پزشكي همدان در زمينه
طرح هاي تحقيقاتي ،آموزش دانشــجويان پرتو پزشــكي
دانشگاه آزاد ،تهيه بروشورهاي آموزشي در زمينه بيمارهاي
سرطاني و ايجاد سايت اينترنتي مركز ،از جمله فعاليت هاي
پزشــكان و كادر تخصصي اين مركز در طي دو سال گذشته
بوده است.
وی گفت :دانشگاه علوم پزشکی همدان برای این منظور قصد
دارد با همــکاری مرکز ام .آر .آی مهدیه رزیدنت رادیوتراپی
جذب کند.

رئیس مرکز ام .آر .آی مهدیه همدان گفت :بزودی دســتگاه
سوم رادیوتراپی وارد همدان میشود.
وی با بیان اینکه با راهاندازی مرکز ام .آر .ای مهدیه ،دستگاه
سی .تی .اسکن وارد استان شد که در آن زمان در غرب کشور
فقط همدان دارنده این دستگاه بود ،گفت :امروز خوشبختانه
مراکز ام .آر .آی در استان به  10مرکز رسیده است.
دکتر موسوی با اشــاره به تجهیز مرکز ام .آر .آی مهدیه به
دستگاههای پیشــرفته مانند ماموگرافی ،تصریح کرد :سال
 83مرکز رادیوتراپی برای نخســتین بار در غرب کشور وارد
این مرکز شد .وی با بیان اینکه دومین دستگاه رادیوتراپی در
کشور را پس از تهران وارد همدان کردهایم ،گفت :اکنون به
دنبال راهاندازی دستگاه سوم رادیوتراپی در استان هستیم
که البته سایت آن ساخته شده و امیدواریم در اولین فرصت
این دستگاه مستقر شود که هزینه دستگاه آن بسیار باالست
و  7تا  12میلیارد تومان قیمتگذاری شده است.
رئيس مركز تشــخيصي و درماني مهديه همدان با اشاره به
اينكه اضافه درآمد اين مركز براي ارتقاء و توســعه آن صرف
ميشــود گفت 2 :ســال اســت كه به دنبال خريد سومين
دستگاه راديوتراپي مركز هستيم كه به دليل وجود تحريم ها
نتوانستيم اين دستگاه را خريداري كنيم و اميدواريم پس از
برداشته شدن تحريم ها با اعتباري بالغ بر  12ميليارد تومان
آن را خريداري و براي رفاه نيازمندان به كارگيري كنيم.
وي با بيان اينكه بهترين و مجهزترين دستگاهها و دلسوزترين
پرســنل در اين مركز خدمات ارائه مي دهند عنوان كرد که
کارکنان اداري و كادر مركز از ايتام تحت پوشــش مؤسسه
دارااليتام هستند.
دکتر موسوی با بيان اينكه هيچ بيمار بي بضاعت و نيازمندي
از اين مركز بي بهره خارج نمي شــود گفت :به عنوان مثال
بيماران تحت پوشــش كميته امداد ،بر طبق مصوبه شوراي
درمان مركز فرانشيز رايگان هستند.

تشخیصی درمانی ام .آر .آی مهدیه همدان برگزار شد گفت:
کانون ســرطان اســتان همــدان با هدف ارتقای ســطح
خدماترسانی به بیماران با استفاده از ظرفیتهای موجود و
بهرهگیری از ظرفیت ســازمانهای مردمنهاد و به منظور باز
شدن بغضهای گره خورده مردم تشکیل شده است.
دكتر سيد محسن موسوي با بیان اینکه این کانون در مجمع
خیرین ســامت همدان بنیانگذاری شــد اما برای فعالیت
گسترده مرکز ام .آر .آی مهدیه برای این منظور در نظر گرفته
شده است ،خاطر نشان کرد :پژوهش ،آموزش و پیشگیری با
مشارکت مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی ،شعار اصلی ماست
تا از موازیکاری جلوگیری شود و کارها هماهنگ باشد.
وی با بیان اینکه کانون سرطان یک مرکز غیر دولتی و مردمی
اســت ،گفت :مرکز ام .آر .ای مهدیه در سال  79راهاندازی
شده و از همان ابتدا پیشــگیری از ابتال به بیماری سرطان
مورد توجه بوده است.
ت مدیره کانون سرطان همدان با بیان اینکه سرطان
عضو هیئ 
بیماری بدی اســت که با ابتال به آن خانواده و جامعه درگیر
میشود ،خاطر نشــان کرد :با کمک گرفتن از ظرفیتهای
موجود در جامعه ،کمک به بیماران ســرطانی و پیشگیری از
این بیماری را هدف خود قرار دادهایم.
وی با بیان اینکه بسیاری از بیماران سرطانی دچار مشکالت
روحی و روانی میشــوند که اگر مشکل هزینه درمان را نیز
داشته باشند ســختتر است ،حمایت ویژه از این بیماران را
خواستار شد.
دكتر موســوي با بیان اینکه به همت شهید مدنی اقدامات
مهمی در استان انجام شد که تداوم آن از سوی خیرین ادامه
دارد،توسعه مرکز ام .آر .آی مهدیه در خصوص ارائه خدمات
بهتر را ضروری دانســت و افزود :بیماران سرطانی مشکالت
زیادی دارند و باید به انجام کارهای پژوهشــی برای کاهش
مشکالت این بیماری پرداخت.

دكتر عبدالعظيم صديقي (متخصص راديوتراپي و انكولوژي)
افزود :ســرطان معده در آقايان و ســرطان سينه در زنان
شايعترين سرطان ها در استان همدان هستند كه بيشترين
بيماران مراجعه كننده به اين مركز را شامل مي شوند.
وي در ادامه بيان داشــت :غير از بيماران اســتان همدان
بيماران بخش هايي از استان هاي لرستان وكردستان به اين
مركز مراجعه مي كنند.
دكتر صديقي از افتتاح كلينيك راديوتراپي و انكولوژي مالير
در آينده نزديك خبر داد و تصريح كرد :به خاطر بعد مسافت
و هزينه هاي رفت و برگشت كه بيشتر از هزينه درمان است
و براي كمك رســاني به بيماران شهرســتان مالير مؤسسه
دارااليتام مهديه تصميم بــه راه به راه اندازي اين كلينيك
در شــهر مالير گرفته است كه مراحل اوليه آن انجام شده و
زمينــي بالغ بر  3هزار متر مربع جهت بخش درماني و اداري
در مكان مناسبي در شهر مالير در نظر گرفته شده است كه
اگر طبق برنامه هاي پيش بيني شده پيش برويم تا پايان سال
 95اين مركز به بهره برداري خواهد رسيد.
وي اعتبار پيش بيني شده فاز نخست اين طرح را  3ميليارد
تومان عنوان كرد و گفت :براي انجام فازهاي بعدی اين مركز
به اعتباري بالغ بر  10ميليارد تومان نياز است.
این متخصص راديوتراپي و انكولوژي با بيان اينكه اين مركز
 67نفر پرسنل ثابت و  10نفر پزشك دارد و اشتغال خوبي را
فراهم نموده است ،تاكيد كرد :با وجود مشكالت مالي همواره
سعي در خريد تجهيزات مدرن و با كيفيت کرده ایم و پرسنل
و پزشكان اين مركز همواره حقوق را به موقع دريافت كرده
اند.
دکتر صدیقی با بيان اينكه مركز تشخيصي و درماني مهديه
همدان به صورت ســهامي عام يا خاص نيست ،اذعان كرد:
اكثر همكاران شوراي درمان به صورت افتخاري با اين مركز
همكاري مــي كنند .وی با بیان اینکه مرکز ام .آر .آی مهدیه
هیچگونه کمکی از ســازمانهای دولتــی دریافت نمیکند،
گفت :به دنبال ارتقای بخشهای مختلف بودهایم و در صورت
افزایش درآمدها ارتقا و بروزرسانی این مرکز در اولویت است.
مدير مركز تشخيصي و درماني مهديه همدان بیان کرد :بیش
از  300نفر خانواده ایتام زیر نظر موسســه داراالیتام مهدیه
همدان هستند که کمک به آنها از مهمترین اهداف است.

گفت و گوی صمیمی با استاد نقاشی همدان
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هنر ،واژهای آشــنا اما غريب در فرهنگ معاصر ،شايد امروز كمتر كسي منكر افول روزافزون
فرهنگ و هنر در جامعه باشد .كهن شهر همدان از ديرباز مهد فرهنگ و هنر بوده است ،اما
چه چيزي سبب شده كه اين فرهنگ و هنر در گذر ايام دستخوش ناماليمات شود و روبه
كمرنگي برود؟
انســاني كه با فطرت پاك به دنبال زیباییها و گرايش به كماالت بوده اســت امروز درگير
شلوغیها و روزمرگیهای جامعه شــده و كمتر فرصتي را به احساس زیباییشناختی خود
اختصاص میدهد
نقاشــي ،هنري آميخته بااحســاس و زيبايي ،هنر انتقال احساســات و روح تفكرات آدمي،
هنر جان بخشــيدن به احساس ،هنر معنا دادن به افكار ،يكي از هنرهاي مغفول كه با تمام
بیمهریها محكم و استوار در حال رشد و پيشرفت است.
فريدون پاكنژاد يكي از هنرمندان اين شهر است كه در سايه ناماليمتي ها با تمام توان و انرژي
در حال خلق آثاري فاخر و چشمنواز است هنرمندي كه هنر خود را با رشد جامعه توسعه داده
و هرروز شاهد نوآوري و خالقیتهای هنري وي هستيم.

نقاشی

«فریدون پاکنژاد متولد  1339در گیالن ،از دوران کودکی بهطور
خودجوش شروع به نقاشی کردن نموده است؛
به گفته خودش نقاشــی را از تصاویر کتاب درسی «آب ،بابا» آغاز
کــرده و از خاطــرات دوران کودکیاش میگوید که عالقه زیادی به
رنگ زرد داشــته اســت و زمانی که میخواســته نقاشی خرگوش
خواهــرش را رنــگ کند او اجازه این کار را بــه وی نمیدهد و این
موضوع انگیزهای میشود بر دستبهکار شدن خودش تا خرگوشی
نقاشــی کنــد و آن را مطابق باســلیقه خود رنگآمیــزی کند .او در
خانوادهای رشــد کرده است که هیچیک از آنها هنرمند نبودهاند
اما او باور دارد توانســته است قدرتهای خدادادی خود را کشف
کند و آن را به سمت رسیدن به اوج کمال تربیت کند»
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او ادامه میدهد :در دوران نوجوانی با استادی به نام حسن محجور آشنا شدم که از شاگردان
کمالالملک بود و پسازآن با استاد جواد بختیاری آشنا شدم که روش را به من آموخت که
امــروز با هنرجویانم اینگونه رفتار میکنم و هنرجویانی را که به خوبی فعالیت میکنند ،در
آموزشگاه به کار میگیرم و به آنها میگویم که هرروز در آموزشگاه حضورداشته باشند.
معتقدم اگر آدم هنرمند نباشــد در این شرایط اجتماعی بشریت نمیتواند زندگی کند .خدا
انسان را روی زمین آورد ،انسانها میخواستند دنیا را عوض کنند اما متاسفانه آن را عوضی
کردند .زمانی خانهها از سنگ بود و دلها شیشهای اما امروز خانهها شیشهای شدهاند و دلها
سنگی.
«فریدون پاکنژاد در ســال  1370بهواسطه یکی از دوســتانش که به طنز او را رفیق ناباب
مینامد به همدان میآید و فعالیت هنری خود را در همدان آغاز میکند» و میگوید:
یک روز برای اسبابکشــی یکی از دوســتانم به همدان آمدم و در این شهر ماندگار شدم و
خداوند اتفاقات را بهنوعی کنار هم گذاشت که تقدیر اینگونه رقم بخورد.
روزی که من به همدان آمدم اص ً
ال آموزشــگاه نقاشــی نبود ،وســایل نقاشــی و حتی یک
رنگفروشی هم نبود ،نقاشي در همدان بسيار غريب بود و همچنان هم هست.
هنرمندي كه با دلي آكنده از اندوه و ناراحتي از مشــكالت عرصه هنر نقاشــي در همدان
میگوید :چند آتلیه و آموزشــگاه در همدان داریم؟ در همدانی که بیش از یک میلیون نفر
جمعیت دارد و در این شــهر باید مقایسه کرد که چند پزشک و نقاش و هنرمند و مهندس
داریم.
چرا در این اســتان نقاش نداریم؟ امروز در همدان ساختمان مهندسین و پزشکان داریم اما
ساختمان نقاشان نداریم ،چرا؟
هیچ کودکی وجود ندارد که نقاشی دوست نداشته باشد اما بهمرور این ذوق در آنها کور شد و
همه خانههای کجومعوج میکشند اما چون کسی نیست که به آنها آموزش دهد همه بزرگ
میشوند خانهها همچنان کجومعوج باقی میماند.
در مهدکودکها باید شرایط بهگونهای باشد که از افراد آموزشدیده در آموزشگاهها استفاده
شود و از افراد توانمند آزمون گرفته شود این افراد وجود دارند که با حقوق کم نیز راضی به
تدریس هستند.
چرا نباید از کســانی که در نقاشی آموزشدیدهاند
اســتفاده شــود؟ چرا معلم نباید خود نقاشی
کشــیدن را بلد باشــد و به بچهها بگوید که
نقاشی زمستان بکشــند .وقتی خودشان
نقاشی نمیکشند چگونه میتوان انتظار
داشت بچهها نقاشیهای خوب بکشند؟
بچه که به دنیــا میآید گریه میکند،
اص ً
ال نیازی نیســت گریه کردن را به او
یاد بدهیم ،آیا میتوانیم او را بخندانیم؟
بلدیم او را شاد نگهداریم؟
چرا قــدر هنرمنــدان را نمیدانیم؟ چرا
هنرمندان باید از اقشار ضعیف جامعه باشند؟
اگر به دنبال اجاره ملک باشــیم باقیمتهای
بسیار باال مواجه میشــویم و بعضی دیگر هم
میگویند ارزش ملک بعد از آموزشــگاه نقاشــی
پایین میآید ،یک هنرمند باید در این شهر چهکار
کند؟ چرا کسی از هنرمندان حمایت نمیکند؟
آیا بایــد هنرمندان را فراری دهیم؟
که پاکنژاد تو هم برو؟ چرا
مردم تــا این حد
متکبرند؟
امیــد بیــن
جوانــان و
مــردم از
بیــن
ر فته ،
ما به

جوانان چه دادهایم که از آنها توقع داریم؟ چه دادهایم و چه میخواهیم؟
انسانها به امید زندهاند .من همیشه ماه را نشانه میگیرم میدانم که نمیتوانم ماه را بزنم اما
حداقل چند ستاره را میتوانم بزنم .اگر نتوانم کار جدید و نو ارائه دهم هنرجو راکد میماند.
تا وقتی هنر را به عمق جامعه نیاوریم و مردم هنر را نبینند چه میتوانند بگویند؟ چه چیزی
برای هنر کاشتیم که بخواهیم برداشت کنیم؟
من بهعنوان یک هنرمند وقتی چنین مواردی را میبینم درد میکشم.
او از شیوههای غلط آموزش به هنرجویان نیز گله دارد و اینگونه ادامه میدهد:
هنرجو به عشق کارهای جدید جاری میشود و رو به جلو حرکت میکند من مجبورم خود
را به روز کنم.
اکثر مواقع اساتید ایده خود را به هنرجویان تحمیل میکنند و یا مث ً
ال در دانشگاهها میگویند
چون من امپرسیون کار میکنم شما هم همین کار را انجام دهید و این غلط است .من نباید
به هنرجو بگویم چه سبکی دوست دارم .من باید سبکها را بشناسم تا بفهمم یک هنرجو در
چه زمینهای استعداد دارد .من باید آن چیزی که هست شکوفا کنم نه اینکه همانطور که من
میخواهم بار بیاید .هنرجوهایی دارم که بیش از  10سال است با من کار میکنند چون من
تمام نشدم و هر بار کارهای جدید ارائه دادهام.
«با درد و تأسفی عمیق از دورانی صحبت میکند که با مرگ دست و پنجه نرم میکرده است،
دورانی که بیش از هرزمانی نیازمند حمایتهای معنوی مدعیان هنر و هنر دوستان بوده اما
دریغ از قطرهای محبت»
اردیبهشتماه امسال در آستانه مرگ قرار داشتم و با سرطان میجنگیدم اما میدانستم خدا
مرا بلند خواهد کرد و این اتفاق افتاد؛ به قدرت خداوند ایمان داشتم و باور دارم خدا فرصتی
دوباره به من داده است تا برای هدفی که دارم بیشتر تالش کنم.
دخترم بتینا که  30ساله است و کارشناسی مهندسی کامپیوتر دارد و در کنار من نقاشی کار
میکند .روزهایی که در اوج بیماری بودم خیلی به من کمک کرد و بیماری من دلیلی شــد
که بیش از پیش تالش کند.
دخترم روزهای سختی را پشت سر میگذاشت اما به او گفتم :خدا به من گفته که هیچ اتفاقی
برایم نمیافتد و هستم چون از من میخواهد بیشتر تالش کنم و به من فرصت دیگری داده
و خیلیها رفتند و فرصت نیافتند اما من فرصت یافتم که دوباره بسازم و دوباره تولید کنم و
من همیشه خدا را در کنار خود دارم.
هنرجویانم حتی زمانی که من بیمار بودم به آموزشگاه میآمدند و تمرین میکردند؛ من هم
برای آموزش به آنها بعد از شیمی درمانی به آنجا میرفتم ،شرایط جسمانی خوبی نداشتم
بهطوریکه حتی قلممو از دستم میافتاد اما از عشق نقاشی و شور و اشتیاق هنرجویانم انرژی
میگرفتم.
وقتی در خیابان دیدم که کودکی با دیدن وضعیت من در حال بیماری گریه کرد ،این احساس
به من دست داد که هنوز هم کسانی هستند که مرا دوست دارند.

«یک روز دوستی در کوموتراپی به دیدنم آمد و گفت :از شاگردانت
چه خبر؟ همانهایی که زمانی آنها را در نقاشــی بزرگ کردی و در
آموزشــگاهت صاحب اسم شــدند و وقتی به اسم رسیدند رسم
یادشان رفت؛ رسم تکریم استاد ،رسم حرمت گذاشتن به استاد،
رســم اینکه یادمان نرود چه کســانی کمکمان کردند تا اسممان را
در این هنر یک تریلی هم نتواند بکشــد و اضافه کرد :شاگردانت
معروف شدند اما خیلی از آنها بزرگ نشدند ،اگر بزرگشده بودند
در این روزها حداقل برای دیدنت میآمدند و به تو تلفن میزدند
و مثلاینکه درســت میگفت .آدمها تنها از دور قشنگ هستند و
وقتــی به آنها نگاه میکنی تنهاییت جذابتر میشــود .این دوره،
دوره من نیســت و در هوایی که رســم من نیســت نفس کشیدن
سخت است»
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دیوارهای مهربانی باید بسیار بزرگتر از این باشد امروز من همسایههایم را نمیشناسم چه
اتفاقی افتاده که دست هم را نمیگیریم و پای هم را میگیریم و با ناراحتی دیگران خوشحال
میشویم و از هم دور شدیم.
هنرمندان همدان باهم قهر هستند؛ ما همه در یک جبهه میجنگیم و کار گروهی در همدان
چندان طرفداری ندارد و شاید نوعی خصلت در وجود مردم باشد .اگر بخواهیم میتوانیم کاری
کنیم که تا  5سال آینده از همدان اثر نقاشی بخرند و از همدان هنرمند صادر کنیم اما بین
حرف و عمل فاصله زیاد است.
انسانها باهم فرقی ندارند وقتی بیرون میرویم به همان میزان که آفتاب ،باران و برف بر سر
بقیه مردم میبارد بر سر ما هم میبارد اما هنوز این موضوع را درک نکردهاند.
خداوند به همه تواناییهایی داده کشف نشده مانده است و اص ً
ال به دنبالش نرفتهاند .خدا به
دستان ما قدرت بینهایتی بخشیده.
هنرجوها تابلوهای زنده من هســتند .افتخار میکنم به هنرجوهایی که امروز استاد دانشگاه
هستند بچههایی که از صفر شروع کردند و اآلن در کشورهای دیگر در حال تدریس نقاشی
هستند.
بابک روشــنی نژاد از دوران راهنمایی نقاشــی را شروع کرد و اآلن جزء صد نقاش برتر ایران
است .من به این شاگردان افتخار میکنم وگرنه تابلوها روزی از بین خواهند رفت.
بیژن غنچه پور زمانی که نقاشــی را آغاز کرد حتی نمیتوانســت یک خط بکشد اما اآلن از
اساتید برتر کشور در دانشگاهها است.
بهمن محمدی که بدون حضور پدر ،بزرگ میشد به من معرفی و اکنون از اساتید دانشگاه
اســت .اینها برای من ارزش دارد من راه را به آنها نشــان دادم و درست هم نشان دادم اما
سؤال اینجاست که چرا در این شهر به این پتانسیل بها داده نمیشود؟ چرا فضایی در اختیار
من قرار نمیدهند که بهجای  30هنرجو  300هنرجو را آموزش دهم.
چند ســال بعد چه اتفاقی میافتد؟ چرا باید از هنرجو پول گرفته شود؟ چرا دولت حمایت
نمیکند و باعث رشــد و تربیت هنرجویان نمیشــود؟ چقدر برای فوتبال هزینه میشود؟
میلیونها تومان برای یکفصل بازیکن هزینه میشــود .چــرا این هزینهها برای هنر صرف
نمیشود؟
جامعهای که در آن هنر وجود ندارد یک جامعه بســته اســت برعکس آنکسی که میگوید
هنر مثل سبزیخوردن سر سفره است .بود ،بود و اگر نبود اشکالی ندارد .من میگویم اشتباه
میکنند وقتی هنر در جامعه نیست یعنی مردم بدون تفکر و اندیشیدن فقط نگاه میکنند.
در ســایر کشورها وقتی شخصی دیپلم میگیرد یک شاخه هنری را بلد است یا موسیقی یا
نقاشی یا ...و حتی یک شاخه ورزشی نیز آموزشدیده است.
ما در مدرسههایمان به دانش آموزان چه چیزی یاد میدهیم؟ چرا تخصصی برخورد نمیشود؟
وقتی ببینیم درســت رأی میدهیم ،درست همسر انتخاب میکنیم و درست یک لباس را
میخریم و چون نگاه میکنم با مشــکالتی مواجه میشویم و چون نمیبینیم معلم ریاضی
نقاشــی یاد میدهد و معلم ورزش نقاشــی یاد میدهد یعنی به هنر و نقاشی اهمیت داده
نمیشود.
خداوند این استعداد را درون من نهفته و باید از این استعداد استفاده کرد من به کسی صرفاً

من مثل
هیچکس
مثل
خودم

نقاشی یاد نمیدهم به آنها یاد میدهم که چگونه ببینند .بتینا دخترم کارشناسی کامپیوتر
دارد و بیکار اســت؛ کنار من نقاشی یاد گرفته است و دخترم بتینا و پسرم آتیال در آینده به
خود من تبدیل خواهند شد و اطمینان دارم که جای مرا میگیرند و اگر از من نیز استفاده
نمیشود از فرزندان من و جوانان استفاده شود.
روزی از کنار مجتمع سعیدیه عبور کردم و به فرزندم گفتم که چقدر خوب بود اگر این واحد
به نمایشگاه من تبدیل میشد و خدا این حرف را شنید و نمایشگاه من در این محل  10ماه
برقرار شد و از هزینه فروش تابلوها توانستم روزهای سخت بیماری را پشت سر بگذارم و حتی
در آن مدت بتوانم خانهدار شوم.
من  10ماه در مجتمع ســعیدیه نمایشــگاه برگزار کردم و آقای نجفی مالک این برج بدون
دریافــت هیچگونه مبلغی ،یکی از واحدهای این برج را برای برگزاری نمایشــگاه در اختیار
من قرارداد و دیدگاه مردم این شهر نسبت به نقاشی تغییر یافت و از دیگر شهرها و یا حتی
کشورها به همدان سفر میکردند و کار سفارش میدادند.
شهرداری برای شهر اعتبار دریافت میکند و چه کسی بازخورد و نتیجه این بودجه را میبیند
اما من و دیگر هنرمندان با اجارههای ســنگین به هوا مشت میزنیم و امروز باید تحتفشار
مالک آموزشگاه باشم.
چه ایرادی دارد که قسمتی از خیابان را به فضایی اختصاص دهند که تابلوها به معرض نمایش
گذاشته شود و مردم بتوانند ببینند و از این طریق تبلیغ صورت بگیرد .چرا باید یک نمایشگاه
را در قله کوه که کسی چندان سری به آنجا نمیزند برگزار کرد؟
برخی این را میخواهند که ما به پستو و حاشیه برویم و کسانی که در پستو کار میکنند هیچ
منعی برای فعالیتشان وجود ندارد.
اگر من و هنرمندانی مثل من بروند چه کســی جایگزین میشود و چقدر زمان نیاز دارند تا
کسی را جایگزین من کنند.
وقتی خداوند عمری دوباره به من بخشــید یعنی از من انتظار بیشــتری داشت و میتوانیم
همچون خواهر و برادر به هم کمک کنیم چون خالق ما یکی است.
مشکل در همدان کم نیست و اگر رابطه خوبی باهم نداشته باشیم هیچ مشکلی حل نمیشود
و هیچ ناهنجاری برطرف نمیشود.
خداوند به برخی هنر را ذاتاً عنایت کرده است و برخی بهواسطه همین لطف و عنایت هنرمند
شدهاند.
خداونــد به زنان لطف و محبت دارد و هنری کــه زنان دارند مردان ندارند و امروز جامعه به
سمتی میرود که زنان کارها را بر عهده بگیرند.
این حضور پررنگ باعث میشود فشار روی خانواده کمتر شود و منیت نیز از بین برود.
او از عالقهاش به فوتبال هم میگوید ،او یک استقاللی است و از دوستان زندهیاد ناصر حجازی:
من با ناصر دوست بودم؛ چند ماه قبل از فوتش از من خواست تا برایش تابلویی نقاشی کنم
اما عمرش به این دنیا نبود تا بتواند آن را ببیند و من وقتی تابلو تمام شــد آن را به خانواده
ناصر حجازی دادم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:
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اصالح و بهینهسازی  162کیلومتر شبکه با کابل خودنگهدار در همدان

فرهنگ صرفه جویی

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با
اشــاره به افتتاح  158پروژه طی دهه فجر در استان
گفت :با این اقدامات  120کیلومتر شــبکه فشار ضعیف
و فشار متوســط احداث و  162کیلومتر شبکه نیز با
استفاده از کابل خودنگهدار اصالح و بهینهسازی شده
است.
حاجیرضــا تیمــوری با تبریک ایام خجســته دهــه فجر و
گرامیداشــت یاد امام(ره) و شهدا اظهار داشت :حفظ وحدت،
انسجام و یکپارچگی بهترین پیام این ایام است.
وی با بیــان اینکه وحدت کلید موفقیت و رمز پیروزی بوده و
هست ،گفت :وحدت ،همدلی و همزبانی در تمام عرصهها باید
مدنظر باشد تا همواره شاهد ایرانی پیروز باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به
ضریب نفوذ برق در سطح اســتان ابراز داشت :به برکت نظام
جمهوری اسالمی تمام مردم شهر و روستای استان همدان از
نعمت برق برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه تعداد مشترکان برق استان تاکنون  681هزار
مشترک اســت ،افزود 60 :درصد انرژی تحویلی به مشترکان

در بخش مولد یعنی کشاورزی و صنعت به مصرف میرسد.
تیموری عنوان کرد :مصرف  10ماهه امســال در مقایســه با
مدت مشابه سال گذشــته در بخش صنعت چهار درصد و در
بخش کشاورزی  6درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد :امید اســت با اقدامات دولت و مسئولین استان
کــه به جد پیگیر فعال شــدن بخش صنایع هســتند درصد
مصرف در بخش صنعت در ســالهای آینده افزایش بیشتری
داشته باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان یادآور شد:
با اقداماتی که توسط استاندار و با همکاری مدیران به خصوص
شــرکت شــهرکهای صنعتی صورت گرفته زیرســاختها و
شرایط سرمایهگذاری در شهرکها و ناحیههای صنعتی برای
سرمایهگذاران فراهم شده است.
وی با اشــاره به پروژههای قابل افتتــاح در ایام اهلل دهه فجر
امســال عنوان کرد :در این ایام  158پروژه با اعتباری معادل
 210میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
تیموری با اشاره به پروژههای آماده کلنگزنی تصریح کرد19 :
پروژه با اعتباری معادل  19میلیارد ریال کلنگزنی میشــود

که تا پایان سال نیز به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد :با این اقدامات  120کیلومتر شبکه فشار ضعیف
و فشار متوسط احداث و  162کیلومتر شبکه نیز با استفاده از
کابل خودنگهدار اصالح و بهینهسازی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ابراز داشت:
احداث  10کیلومتر شــبکه روشــنایی معابــر ،نصب  7هزار
دستگاه چراغ 231 ،دســتگاه ترانسفورماتور توزیع و  15هزار
دســتگاه کنتور برای مشــترکان جدید از دیگر اقدامات انجام
شده در این خصوص بوده است.
وی با اشــاره به تبدیل  15هزار دســتگاه کنتور آنالوگ به
دیجیتال برای مشــترکان تصریح کــرد :تاکنون  303هزار
کنتور دیجیتالی شــده که معادل  45درصد مشــترکان در
استان است.تیموری در خصوص تشریح اقدامات انجام شده
در خصوص انرژیهای پاک بیان داشــت :در ســال گذشته
برای هشت مدرسه ،چهار مســجد و ساختمان شرکت برق
 120کیلــووات انرژی خورشــیدی نصب شــده و در حال
بهرهبرداری است.
وی افــزود :در حال حاضر ســرمایهگذار خارجی برای احداث

دو نیروگاه هفت مگاواتی خورشــیدی با تجهیزات مربوطه به
ارزش  14میلیون دالر پروانه ســاخت دریافــت کرده که به
زودی عملیات احداث آنها در شهرستان همدان آغاز میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اضافه کرد:
همچنین سرمایهگذار خارجی از برق منطقهای باختر تا 200
مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی دریافت کرده که در
سالهای بعد اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به امکان استفاده عشایر استان از انرژی خورشیدی
تصریح کرد :در حال حاضر امکان اســتفاده از این انرژی برای
 600خانوار عشایری فراهم و مناقصه آن برگزار شده و در حال
خرید پنلهای خورشیدی هستیم.
تیموری با اشاره به سیاســتهای ابالغی مقام معظم رهبری
یادآور شــد :در بحث نیروگاههای مقیاس کوچک و مولدهای
تولید پراکنده نیز  32ســرمایهگذار به قدرت  173مگاوات در
استان حضور دارند.
وی اظهار کرد :در این زمینه  138مگاوات موافقتنامه مبادله
شــده که  90مگاوات پروانــه احداث دریافــت کردهاند33 ،
مــگاوات عقدقرارداد کرده و  10مگاوات وارد مدار شــده و به
بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان افزود:
کاهش تلفات ،جذب سرمایههای کوچک ،اشتغالزایی و پدافند
غیرعامــل از جمله مزایــای اســتفاده از نیروگاههای مقیاس
کوچک است.
وی با اشاره به سفر دولت به استان در شهریور ماه یادآور شد:
نیروگاه یک هزار مگاواتی شهید مفتح یکی از نیروگاههای برتر
و پایدار کشــور است که به دلیل محدودیت استفاده از آب در
حال حاضر از  35درصد ظرفیت آن استفاده میشود.
تیموری ابراز داشــت :در ســفر هیئت دولت به اســتان
 127میلیــارد تومــان برای صرفهجویــی آب در نیروگاه
ســرمایهگذاری شــد و یکی از بر جهای نیــروگاه از تر به
خشــک تبدیل شــده که ســالیانه حــدود  2میلیون متر
مکعب آب صرفهجویی میشــود .وی با بیان اینکه سه برج
بعدی نیز در برنامه وزارت نیرو است که در سالهای آینده
اقدام خواهد شد ،ادامه داد :پساب تصفیهخانه فاضالب شهر
همدان نیز بــا احداث  47کیلومتر لولهگــذاری به نیروگاه
انتقال داده میشود.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان همدان اظهار
داشت :با کامل شــدن تجهیزات تصفیهخانه  100درصد آب
صرفهجویی شده و نیاز به آبهای زیر زمینی نخواهد بود.
وی در ادامه ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت مردم گفت:
با مشــارکت مردم توانستیم پیک تابســتان  94را به سالمت
و بدون خاموشــی پشتســر بگذاریم و امیداست با ادامه این
مشارکتها از پیک تابستان  95نیز عبور کنیم.
تیمــوری با تأکید بــر صرفهجویی و مصــرف بهینه افزود:
کشــاورزان میتوانند با همراهی در چهار ساعت پیک بار و
قطع برق چاههای کشــاورزی خود از انرژی رایگان استفاده
کنند.
وی خاطرنشــان کرد :صنایع نیز میتواننــد زمان تعمیرات و
تعطیالت خود را به تابستان منتقل کنند و شیفت کاری خود
را در پیک بار تغییر دهند تا از تشویقهای وزارت نیرو بهرهمند
شوند.
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در حال حاضر امکان استفاده از انرژی خورشیدی برای  600خانوار عشایری فراهم
و مناقصه آن برگزار شده و در حال خرید پنلهای خورشیدی هستیم
شماره  2اسفندماه 1394
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عدالتطلبي و تالش با هدف اسالمي شدن دانشگاهها
از جمله موارد تأکید شده در فرمایشات مقام معظم
رهبریدرمقولهفرهنگاستکهتحققآنها،بکارگیری
روشهای ابتکاری با همکاری دانشجویان را میطلبد.
بدیهی است که تربیت صحیح و توسعه فرهنگی با ابزار
خشن و یا اقدامات دستوری ممکن نیست و روشهای
فرهنگی (و البته متخلق بودن متولیان) خاص
خود را طلب میکند .این توســعه که از
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ارزشیابی استادان در نظر گرفته شود.

برگزاری کرسیهای آزاداندیشی

برگزاری کرسیهای آزاداندیشــی و حضور فعاالن سیاسی و
اجتماعی در دانشگاهها ،دعوت از بزرگان و صاحب نظران براي
تقويت علمي و نظريهپردازي ،دعوت از افراد فاضل و با تقوا براي
تقویتروحيهمعنويتدرمحيطدانشگاه،برگزارينمايشگاههاي
مختلف عكس ،كتاب و آثار دفاع مقدس و برگزاري مراســم و
همایش ديني ،برگزاري اردوهاي تفريحي _ آموزشي همراه با

مسائل و دغدغههای فرهنگی از نگاه رئیس دانشــگاه

توجه به فرهنگ؛ مهمترین راهکار
ارتقای سالمت جامعه

فرهنگ و سالمت

كارهاي فرهنگي با تكيه بر امور معنوي ،مسابقات كتابخواني با
موضوع خاص مانند تاريخ انقالب و شركت دادن دانشجويان به
عنوان برگزاركننده و عامل در اجراي كارهاي فرهنگي از دیگر
اقداماتی است که باعث پویایی و تحرک در فضای دانشجویی و
دانشگاههامیشود.

دکتر سید حبیباله موسویبهار رئیس دانشگاه در یادداشتی،
دغدغههای فرهنگی خود را بیان کرد که با هم میخوانیم.
یکی از مهمترین اهداف تشــکیل حکومت در اسالم تحقق
ارزشها توأم با رشــد فرهنگ و معنویت انسانهاســت .کار
فرهنگی نیازمند تقویت مهندسی فرهنگی ،راهبرد صحیح،
هدفگذاری مطلوب و فراهم آوردن ابزار و امکانات الزم در سایه
برنامهریزی مسئوالن و فراهم آوردن بستر مشارکت موثر مردم
است.
دانشگاه ،مهمترین مرکز تربیت مدیران آینده کشور است به
طوری که مناسب یا نامناسب بودن عملکرد و میزان اثربخشی
دانشگاهها در این زمینه ،آینده کشور را مستقیم ًا تحت تأثیر قرار
میدهد؛ همچنانکه شاهدیم فعالیتهای فرهنگی انجام شده در
طی سالهای گذشته ،از نظر اثربخشی مورد سوال هستند.
پرورش روح ايمان و تقوا در بين دانشجويان _ تقويت روحيه
علمآموزي _ پشتكار و تالش براي کســب علم _ دارا بودن
اهداف بلنــد و همت واال _ ايجاد محيطي همراه با معنويت در
دانشگاه براي تربيت دانشجويان متدين _ گسترش فرهنگ
حجاب و عفاف _ معرفی انقالب اسالمي و رشادتهای دوران
دفاع مقدس به دنیا _ جدي گرفتن علم و تحقيق در کنار عالم
به مسائل روز جامعه و كشور بودن _ ارتباط با مسئوالن برای
پیگیری خواستهها و مطالبات بحق مردم _ تالش براي ارتباط با
حوزه و روحانيت _ تقويت روحيه اميد ،نشاط و عزم و اراده در
بين جوانان براي دستیابي به اهداف _ فراموش نكردن روحیه

طرح تحول نظام سالمت يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت
در بخش اجتماعي است كه به يكي از دغدغههاي بزرگ مردم
براي تأمين هزينههاي درمان پايان داد.طرح تحول نظام سالمت
عالوه بر اين دســتاورد بزرگ ،خألهاي تجهيزاتي پزشكي و
بهداشتي استان را نيز برطرف كرده و البته اقدامات براي رفع
مشكالت باقي مانده نيز به سرعت در حال انجام است .از سوي
ديگر شاهد هستيم كه تعداد تختهاي بيمارستاني در سراسر
استان همدان همواره در حال افزايش بوده و بيمارستانهاي
شهرستاني هر روز به امكانات به روزتر تجهيز ميشوند.

كاهش هزينههاي درماني
به سه تا  6درصد كل هزينهها

اساسیترین بخشهای توسعه اجتماعی است ،بدون همراهی
همگانی بخصوص بدون همراهی افراد شاخص و پیشگامان و
اقدام همگانی ممکن نیست و فضای فرهنگ اجتماعی باید به
گونهای باشد که بسیاری از رفتارهای جاری مانند گفتار ،ظاهر
و پوشش ،ناپسند و قبیح باشد نه مایه مباهات و تفاخر .به نظر
اینجانب استادان نقش بیبدیلی در آموزش و تربیت شاگردان
دارند .اشاره مقام معظم رهبری به مقوله شاگردپروری نیز مقوله
بســیار مهمی را کارگشایی میکند .شاگرد باید توسط استاد،
راهنمایی شــده و با تالش و ممارست از همه سجایای اخالقی
استاد بهره ببرد تا بتواند پا جای پای استاد گذارد .برای استاد
نیز حتم ًا اهمیت دارد که آموزنده علم وی متخلق به صفات عالی
انسانی باشد؛ پس استادان محترم باید با توجه به ابعاد مختلف
دانشجویان ،نقش آموزگاری خود را بهتر از پیش ایفا نمایند.

نقش استادان به عنوان مشاوران فرهنگی

نقش استادان در تحقق اهداف فرهنگی ،نقشی بیبدیل است
و اعضای هیئت علمی دانشگاه باید ضمن توجه ویژه به مقوله
فرهنگ و فرهنگسازی در دانشگاه به تربیت دانشجویان توانمند
در ابعاد مختلف علمی ،اعتقادی ،فرهنگی و اجتماعی بپردازند.
استفاده از استادانی که عالوه بر علم دارای جنبههای تقوا ،ابتکار
و نوآوری هستند در این زمینه راهگشاست و همدلی و همگانی
آنان را به دلیل نقش مهم فرهنگی و تأثیرگذار بر دانشجویان
میطلبد که الزم است در این خصوص شاخصهایی برای نحوه

مسئولیت فرهنگی در دانشــگاه بار بسیار سنگینی است و
مسئوالن در معرض پاسخگویی الهی هستند .امروزه خانوادهها
نیز به دلیل حجم فضاسازیهای رسانهای در تربیت فرزندان خود
با مشکالت بسیاری مواجه میشوند؛ بنابراین همه بخشهای
جامعه باید برای بهبود فرهنگ عمومی کشور و مقابله با هجمه
دشمنان همکاری کنند و سالیق ،نگاهها و تفاوت برداشتها زیر
چتر دین و اصول نظام دیده شود.
تفســیر حرفهای فرهنگ نیز در ابعاد تخصصی بهداشــت و
درمان باید جاری باشــد که قسمت عمده این وظایف به عهده
دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.
تشکیل شوراهای صنفی دانشجویی به عنوان یکی از ابزارهای
مطالبات صنفی در سالهای اخیر مورد توجه خاص بوده است
و شاهد رشد چشمگیر تعداد تشــکلها ،کانونها و نشریات
دانشجویی در سال جاری نسبت به سال گذشته هستیم؛ گواه
این موضوع رشد  100درصدی تعداد تشکلها ،رشد  60درصدی
تعداد کانونها و رشد  57درصدی تعداد نشریات دانشجویی
اســت که نشــان از ارتقای عملکرد فرهنگی و فعالیتهای
دانشجویی دارد.

استفاده از ظرفیت مرکز همایشهای دانشگاه
برای انجام کارهای فرهنگی

مرکز همایشهای دانشــگاه ظرفیت ارزشمندی برای استان

مردم تنها  6درصد هزينههاي درمان را پرداخت ميكنند
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شماره 2
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رئيس دانشــگاه علوم پزشكي همدان در خصوص اجرای طرح تحول
نظام سالمت در استان همدان با بيان اينكه پيش از اجرايي شدن طرح
تحول نظام سالمت مشكالت بسياري در حوزه بهداشت و درمان وجود
داشت ،ميگويد :یکی از مهمترین مسائلي كه باعث ايجاد دغدغهمندي
در مردم شده بود ،هزينه باالي بستري شدن بود به طوري كه  50تا
 60درصد هزينهها توسط مردم پرداخت ميشد.
ي
دكتر حبيباهلل موسويبهار با بيان اينكه پرداخت هزينههاي جراح 
نيز براي مردم دشوار بود ،ادامه ميدهد :در برنامههاي چهارم و پنجم
توسعه كشور يكي از مهمترين تكاليف كاهش پرداخت سهم مردم به
زير  30درصد بود كه عم ً
ال در طول برنامه چهارم و دو سال اول برنامه
پنجم اتفاقي روي نداد و تنها در دو ســال پاياني برنامه پنجم بود كه
توسط دولت تدبير و اميد اين تكليف اجرايي شد.
وي با بيان اينكه عدالت در سالمت مستقر شده ،هرچند هنوز به طور
كامل محقق نشده ،تصريح ميكند :يكي از مهمترين اتفاقاتي كه افتاده
مشكل حضور پزشك در شهرســتانها است كه به دليل درآمد كم،
انگيزه كافي براي ماندگاري پزشــكان وجود نداشت كه اين مسئله با
اجرايي شدن طرح تحول برطرف شده است.

وي با بيان اينكه ترميم ســاختمانها و مراكز پزشكي استان از ديگر
دستاوردهاي بزرگ طرح تحول نظام سالمت است ،اظهار ميكند :در
مجموع  220هزار متر مربع بيمارســتان در استان همدان وجود دارد
كه شرايط زير ساختي آنان مطلوب نبوده و از آغاز طرح تحول تا كنون
 57هزار متر مربع تعميرات انجام شده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكي استان همدان با بيان اينكه تجهيزات و
امكانات پزشكي بسياري وارد استان شــده ،ميافزايد :دستگاه ام آر
آی در بخش دولتی پيش از اجراي طرح وجود نداشــت ،در حالي كه
هم اكنون در بيمارستان بعثت با اعتباري بيش از  6ميليارد تومان راه
اندازي شــده و ام آر آي دوم در مالير خريداري و در اوايل سال آينده
به ارائه خدمات خواهد پرداخت.
دكتر موســويبهار با بيان اينكه در حال حاضر ســی تی اسکن 16
اسالیس نيز در همدان در حال کار کردن است ،ميگويد :مشابه اين
دســتگاه در تويســركان در حال نصب بوده و در مالير نيز راه اندازي
شده است.

وي با بيان اينكه پزشکان طرح تحول باید تمام وقت در محل خدمت
حضور داشته باشند ،ادامه ميدهد :احداث كلينيكهاي ويژه در همه
شهرستانها در دستور كار قرار دارد و تعدادي نيز احداث شده است و
پزشكان به صورت تمام وقت در كلينيكها حضور دارند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان با بيان اينكه پيش از اين بيماران
موظف به تهيه تجهيــزات مورد نياز براي درمــان و جراحي بودند،
ميافزايد :با اجراي طرح تحول ،بيمارستان موظف شده كه تجهيزات
الزم براي عمل جراحي و ســاير خدمات را تهيــه و در اختيار بيمار

وي به راه اندازي بيمارســتان قلب نيز اشــاره كــرد و ميافزايد :اين
بيمارســتان تقريبا متوقف شده بود كه با اعتباري بالغ بر  60ميليارد
تومان به بهترين شكل ممكن تجهيز و دستگاههاي جديد نيز در حال
نصب است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكي اســتان همدان با بيان اينكه در بخش
بهداشــت نيز از ابتداي طرح تحول تا كنون  30خانه بهداشت جدید
راه اندازی کردیم ،ادامه ميدهد :بیش از  100خانه بهداشت بازسازي

خدمات تمام وقت پزشکان در كلينيكهاي ويژه

سلیقهها ،نگاهها و تفاوت برداشتها
زیر چتر دین و اصول نظام

 234ميليارد تومان اعتبار هزينه شده در استان
قرار دهد.
دکتر موســويبهار تأكيد ميكند :وزارت بهداشت ،همه شرکتهای
تأمیــن کننده تجهیزات پزشــكي را ملزم به ثبــت كاالهاي خود با
قيمتهاي آنها در سامانه مخصوص به خود كرده است به طوري كه
با اين اقدام قيمت دارو و تجهيزات پزشــكي به طور متوسط بين 40
تا  60درصد كاهش يافته است كه به عنوان مثال ميتوان به كاهش
قيمت لنز چشم از  500هزار تومان به  140هزار تومان اشاره كرد.

تعمير  57هزار متر مربع محيط بيمارستاني

تجهيز بيمارستان تخصصي قلب
با  60ميليارد تومان اعتبار

و دانشگاه است .تشــکلها ،انجمنها و گروههای دانشجویی
عالقهمند به برگــزاری همایش و برنامههای فرهنگی از جمله
شبهای فرهنگی دانشجویی در محیط آموزشی _ پژوهشی
میتوانند از ظرفیتهای مختلف این مرکز استفاده کنند.
همکاری به منظور در اختیار قرار دادن ساعتهای آزاد سالنهای
کنفرانس و کالسهای دانشکدهها برای برگزاری مراسم فرهنگی
دانشــگاه و افزایش برنامههای پخش و نقد فیلم برای اعضای
هیئت علمی ،کارکنان و دانشجویان از دیگر موارد انجام شده
است .برنامههای فرهنگی _ ورزشی متنوعی توسط معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برنامهریزی شده که افزایش
برگزاری اینگونــه برنامهها در بهبود وضــع روحی و روانی
دانشجویان کمکرسان است .همراه کردن اعضای هیئت علمی
و کارکنان دانشگاه برای همسو شدن در اجرای وظایف فرهنگی
در کنار ســایر وظایف علمی و شــغلی نیز مورد توجه است.
همکاری با ســمنها و شرکت در فعالیتهایی که زمینه ورود
دانشجویان و ارتباطات آنان را با مردم بیشتر میکند ،از دیگر
موارد در نظر گرفته شده در اقدامات فرهنگی است که ایجاد
روحیه رضایت و نگرش مثبت در دانشجویان را به دنبال دارد.
مقبره شهدای گرانقدر به عنوان قلب معنوی دانشگاه ،کانونی
فرهنگی و مذهبی را در دانشــگاه به وجود آورده اســت و
دانشجویان مراســم مختلف فرهنگی ،برپایی نماز جماعت و
خواندن دعا را در این مکان برگزار میکنند.

و تعمیر شدند.
دكتر موســويبهار با بيان اينكه داروهای مراکز بهداشتی از  260قلم
به  460قلم افزایش یافت ،تأكيد ميكند :در مراكز بهداشتي با كمبود
پزشك عمومي رو بهرو بوديم كه در حال حاضر اين كمبود رفع شده
و در تمام مراكز بهداشتي درماني پزشك عمومي حضور دارد.
وي با تأكيد بر اينكه تعداد بســیاری متخصص وارد سيستم دانشگاه
علوم پزشكي شــدهاند ،ميگويد :از سال گذشته تا کنون  118نفر
متخصص و  150نفر پزشک عمومی به جمع ما اضافه شده است.
اين مقام مســئول با تأكيد بر اينكه تا كنون  366هزار نفر از خدمات
بستری بهرهمند شــدهاند ،ادامه ميدهد :براي دريافت خدمات و در
زمان تصويه حساب بيماران شــهري  6درصد و بيماران روستايي 3
درصد از كل هزينهها را پرداخت ميكنند.

 22هزار زايمان طبيعي به صورت رايگان

دكتر موســويبهار تأكيد ميكند :از آغاز طرح تحول نظام سالمت تا
كنون بیش از  22هزار مورد زایمان طبیعی رایگان انجام شده است.
وي با بيان اينكه طرحهای بزرگی مانند كلينيكهاي ويژه نيز در نظر
گرفته شده است ،ميگويد :در همدان يك كلينيك  3800متري در
نظر گرفته و به زودي در هر شهرستان يك كلينيك ويژه و مجهز در
نظر گرفته ميشود كه همه كلينيكها را در يك مكان مستقر ميشود
و مردم بهتر از امكانات استفاده ميكنند،به طوري كه براي اجراي 10
هزار و  580مترمربع كلينيك ،اعتبار تخصيص داده شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي اســتان همدان با بيان اينكه با افزايش
تعداد پرســتاران و پزشــكان به ويژه در شهرستانها امكان خدمات
رســاني مطلوب فراهم شــده؛ تصريح ميكند :به عنوان مثال
بيمارستان قائم اسدآباد در حال حاضر  64تخت خوابي است
كه يك بيمارستان  64تختوابي ديگر نيز به آن اضافه خواهد
شد.
دكتر موســوي بهار با بيان اينكه در سفر پر خير و بركت
رياست محترم جمهوري به استان  50ميليارد تومان اعتبار
براي بيمارستان اكباتان در نظر گرفته شده ،ادامه ميدهد:
البته برخي از بيمارستانها چون اكباتان و برخي در ديگر
در شهرستانها توســط راه و شهرسازي احداث و

سپس براي بهرهبرداري به دانشگاه تحويل داده خواهد شد.
راه انــدازي ام آر آي دولتي و راديو تراپي ســرطان در همدان براي
اولين بار
وي با بيان اينكه بيمارستان سوختگي بعثت توسط دانشگاه ساخته
ميشود ،ميافزايد :بيمارستان سوختگي تا تابستان سال آينده به بهره
برداري خواهد رسيد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان با بيان اينکه پيش از طرح تحول
ســامت راديو تراپي سرطان در استان وجود نداشت ،تأكيد ميكند:
مركز راديو تراپي سرطان نيز به زودي راه اندازي خواهد شد.

تخصيص  18آمبوالنس به استان

دكتر موســويبهار با تأكيد بر اينكه طرح تحول نظام سالمت باعث
تقويت ناوگان فوريتي استان شد ،ادامه ميدهد 18 :آمبوالنس تويوتا
به تازگي دريافت شده و در يك سال آينده نيز  18آمبوالنس ديگر به
استان تعلق خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه تا كنون امداد هوایی در استان وجود نداشت ،اظهار
مي كند :خوشــبختانه امداد هوايي نيز در استان راه اندازي شده و تا
كنون با  64مأموريت ،جان  64نفر را نجات داده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكي استان تأكيد ميكند :از ابتداي اجراي
طرح نظام تحول ســامت تا كنون  234میلیارد تومان وارد اســتان
همدان شده است.
دكتر موســويبهار با بيان اينكه در حال حاضر بيش از  2800مركز
سالمت براي حاشيهنشينها در كشور افتتاح ميشود ،ميگويد :براي
پوشــش همگاني بيمه سالمت  11ميليون نفر در تابستان در سطح
كشور ثبتنام كردند.
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شکوه افتتاح در پروژه های آبفای همدان

 29پــروژه آب و فاضالب با اعتباری بالغ بــر  337میلیارد و 270
میلیون ریال در دهه فجر افتتاح شد .توضیحات این پروژهها در زیر
مطرح شده است:

بهرهبرداری طرح آبرسانی
به مسکن مهر مالير

طرح آبرســانی به مســکن مهر مالير با حضــور مهندس عراقي
معاون عمراني اســتاندار ،فرماندار ويژه شهرستان مالير ،مديرعامل
شرکت آب و فاضالب اســتان ،مديرعامل شرکت آبفا مالير و ساير
مسئولين شهرســتان برگزار شد ابتدا مديرعامل شرکت آبفا استان
به ارائه گزارشــي از اجراي طرح مذکور پرداخت  .مهندس حسيني
بيدار گفت :ســاخت مخزن بتني با ظرفيت  2هزار مترمکعب براي
ذخيــره آب ،حفر و تجهيز  3حلقه چــاه آب ،اجراي  3هزار و 600
متر خط رفتوبرگشــت مخزن ،ساخت ايستگاه پمپاژ و اجراي 12
کيلومتر شبکه توزيع آب ازجمله بخشهاي اجرا شده در اين طرح
بزرگ اســت.وي خاطرنشــان کرد :از ويژگيهاي مثبت اين طرح
اجراي همزمان شــبکه توزيع آب و شــبکه جمعآوري فاضالب بود
زيرا در محل اســتقرار مسکن مهر به دليل سنگي بودن بافت زمين
مشکل دفع بهداشتي فاضالب بسيار جدي بود که با توجه به اجراي
 10کيلومتر شبکه جمعآوري فاضالب در اين طرح مشکل برطرف
میشود.
این مقام مســئول ،اعتبار هزينه شده براي اين طرح را  60ميليارد
ريــال عنوان کرد و افزود :با توجه به کســري  3ميليارد ريال اعتبار
تکميــل و اتمام برخي بخشهای باقيمانــده پروژه منوط به تأمین
اعتبار است .در ادامه مهندس عراقي معاون عمراني استاندار همدان
نيز ضمن تقدير و تشــکر از مديريت و کارکنان شرکت آبفا استان و
شهرســتان مالير ابراز اميدواري کرد با تأمین اعتبارات الزم اجراي
پروژههای تأمین آب و شبکه فاضالب شهرستان تسريع پيدا کنند.

تقدیر استاندار از تالش مجموعه
آبفای استان در پروژه آبرساني
به شهر فامنين

پروژه آبرســاني به شهر فامنين با حضور مهندس نيکبخت استاندار
همدان و مهندس حســيني بيدار مديرعامل آبفا اســتان همدان و
جمعي از مســئوالن استان و شهرستان فامنين در چهارمين روز از
ايام مبارک دهه فجر افتتاح شد.
استاندار همدان در این آیین با تشکر از تالش مجموعه آب و فاضالب
در شهرســتان و استان با روشن کردن چاه شماره  17شهر فامنين
پروژه را رسماً افتتاح کردند .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
همدان اعتبار هزينه شــده براي اين پــروژه را  30ميليارد و 250

مديرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان گفت :خط انتقال و
بخشي از شبکه فاضالب شهر جورقان مورد بهرهبرداري قرار گرفت.
مهندس ســيدهادي حسينيبيدار با بيان اينکه همزمان با ايام دهه
مبارک فجر خط انتقال و بخشــي از شــبکه فاضالب شهر جورقان
مورد بهرهبرداري قرار گرفت ،اظهار کرد :شــهر جورقان با جمعيتي
بالغ بر  12هزار و  280نفر در پنج کيلومتري شــهر همدان از شبکه
جمعآوري فاضالب بيبهره است.
وي افزود :مطالعات اوليه شــبکه جمعآوري فاضالب شهر جورقان
توسط مهندسين مشاور مهاب قدس انجام شده که بر اين اساس سال
شروع طرح سال  90و سال اتمام آن  1415در نظر گرفته شده است.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان خاطرنشان کرد :توليد
سرانه فاضالب در سال مقصد طرح برابر  110ليتر در شبانهروز است
که براي  18هزار و  115نفر تعيين شده است.
وي برآورد هزينه اجراي خط انتقال طرح جمعآوري شبکه فاضالب را
 23ميليارد و  500ميليون ريال دانست و گفت :برآورد اجراي شبکه
اصلي و فرعي اين طرح  4ميليارد ريال است .مهندس حسينيبيدار با
بيان اينکه تملک زمين ،خسارت حفاري و ساير هزينهها  12ميليارد
و  500ميليون ريال پيشبيني ميشود ،بيان کرد :در مجموع برآورد
هزينه اين طرح  76ميليارد ريال است .وي يادآور شد :با بهرهبرداري
از خــط انتقال فاضالب شــهر جورقان ،فاضالب شــهر جورقان به
تصفيهخانه فاضالب شهر همدان وارد شده و تصفيه ميشود.

تسريع در اجراي شبکه
جمعآوری فاضالب شهر اسدآباد

توســعه فاضالب اين شــهر ازجمله اقداماتي است که بهطور جدي
پيگيري ميشود.
مدیرعامل آب و فاضالب اســتان همدان در اين باره گفت :با توجه
به ارتباط مســتقيم بين دفع بهداشتي فاضالب منازل با سالمت و
بهداشت شهروندان ،شرکت آبفا تکميل شبکه فاضالب را در دستور
کار قرار داده که در  10ماهه نخســت سال جاري اين امور موفق به
اجراي  3هزار متر شبکه فاضالب و همچنين اقدام به نصب  504فقره
انشعاب فاضالب در سطح شهر کرده است.
مهندس حســینی بیدار همچنين يادآور شــد با توجــه به تأکید
مدیرعامل شرکت آبفاي استان مبني بر اجراي شبکه فاضالب ،اين
پروژه با انتخاب پيمانکار جديد(شرکت آبفاگستر نهاوند)جهت اجراي
 2هزار و  500متر شبکه و نصب انشعابات مربوطه در حال پيگيري
و اجرا است.
وي با اشاره به اينکه  22درصد جمعيت شهر در ابتداي سال  93زير
پوشش انشعاب فاضالب قرار داشتند ،تصريح کرد :در سال گذشته و
امسال با اجراي بيش از  7هزار متر شبکه جمعآوري فاضالب و نصب
بيش از  2هزار و  500فقره انشــعاب فاضالب هماکنون  79کيلومتر
شبکه فاضالب در سطح شهر کار شده و  6هزار و  500فقره انشعاب
فاضالب نيز نصب شده و  35درصد جمعیت شهر زير پوشش انشعاب
فاضالب قرار دارد.

سرمایه ملی

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان به تالش این مجموعه
برای رفع آلودگی پساب تصفیهخانه اشاره کرد و یادآور شد که پیرو

شکوه افتتاح پروژههای
آبفای همدان در دهه فجر

بهرهبرداري ازخط انتقال
فاضالب شهر جورقان

مراسم افتتاح چاه شماره  5اسدآباد

چاه شماره  5اســدآباد با حضور بکايي ،فرماندار شهرستان اسدآباد،
بخشــدار مرکزي ،آقايان مهندس صادقي مهر و ميرويسيان و ساير
مســئوالن شهرستان برگزار شــد ابتدا مدير آبفاي اسدآباد به ارائه
گزارشي از اجراي طرح مذکور پرداخت.
مديرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان در خصوص روند
وضعيت چاههای تأمینکننده آب شرب شهر اظهار داشت :با توجه به
کسري آب توليدي برای تأمین آب شرب شهروندان در سال جاري
عمليات حفاري ،تجهيز و راهاندازي چاه شــماره  5در دســتور کار
شرکت آبفاي استان همدان قرار گرفت.
مهندس حســینیبیدار گفت :چاه مذکور به طول  140متر توسط
دستگاه روتاري حفاري و عمليات لولهراني چاه با لوله  150میلیمتر
لولهگذاری شد و اجراي  300متر خط انتقال پلياتيلن  160و نصب
تابلو و ترانس برق و تجهيز تأسیسات مربوطه و همچنين تيرگذاري
و برقرساني(برق فشار قوي به طول  300متر) برای چاه شماره  5با
اعتباري بالغ بر  4000ميليون صورت گرفته است که با دبي  25ليتر
بر ثانيه در مدار بهرهبرداري قرار دارد.

کلنگ زني ساختمان اداري
آبفاي شهر جوکار

کلنگزني ساختمان اداري امور آب و فاضالب شهر جوکار با حضور
بخشــدار بخش جوکار ،مديرعامل شــرکت آبفــا مالير و جمعي از
مسئوالن انجام شد.
مهندس حسینیبیدار با اشاره به توسعه ي اين شهر ضرورت احداث
ساختمان اداري مستقل را يادآور شد و ابراز اميدواري کرد اين پروژه
هرچه سریعتر به بهرهبرداري برسد.
وی گفت :بــا توجه به اينکه امور آب و فاضالب شــهر جوکار از
سال  81تأسیس شده و تاکنون در مکانهاي استيجاري استقرار
داشــتهاند احداث ساختمان اداري اين شهر در زميني که متعلق
به شــرکت آب و فاضالب بود در دســتور کار قرار گرفت و اعتبار
آن نيز از محل اعتبارات داخلي تأمین خواهد شــد .الزم بهعنوان
است ساختمان اداري شهر جوکار در زيربناي  220مترمربع و در
 2طبقه احداث خواهد شد.

بهرهبرداری از تصفیهخانه
فاضالب شهر رزن

مدیرعامل آب و فاضالب اســتان همدان بهرهبرداری از تصفیهخانه
فاضالب شــهر رزن را از دیگر طرحهای پیش رو دانست و گفت :این
تصفیهخانه با ظرفیت  5هزار مترمکعب در شبانهروز در یک مدول با
دو خط جریان و به روش الگون هوادهی اجرا شده است.
وی یادآور شد :اجرای این پروژه از سال  89آغاز شده و اعتباری بالغ
بر  45میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
مهندس حسینیبیدار با اشاره به قرائت و صدور قبض آب و فاضالب
در محل خاطرنشــان کرد :این پروژه امسال با هزینهکرد اعتبار 10
میلیارد ریال از بودجه جاری شرکت آبفا اجرا شده است.
این مقام مسئول از توسعه و اصالح شبکه آب خبر داد و گفت :امسال
 26کیلومتر اصالح شبکه با اعتباری حدود  52میلیارد ریال اجرا شده
اســت .مدیرعامل آب و فاضالب استان همدان اضافه کرد :در بخش
توسعه و اصالح شبکه فاضالب نیز  25کیلومتر با اعتبار  102میلیارد
و  800میلیون ریال اجرا شده است.
وی از بهرهبرداری ســاختمان اداری شــرکت آب و فاضالب شهری
استان همدان پس از پنج سال خبر داد و گفت :این پروژه با اعتبار 72
میلیارد و  800میلیون ریال از سال  89در حال اجراست.
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تقدیر محیطزیست از مدیرعامل
شرکت آبفای استان همدان

بازدید و بررسیهای کارشناسان اداره محیطزیست از پساب خروجی
تصفیهخانه فاضالب شهری و آنالیزهای صورت گرفته بر این نمونه
که نشاندهنده رفع آلودگی در فاکتورهای شیمیایی و میکروبی بوده
اســت ،این اداره با ارسال لوح تقدیر مراتب تقدیر و تشکر خود را از
اقدامات مؤثر به عمل آمده برای رفع آلودگی پســاب تصفیهخانه از
مدیریت عامل شــرکت آبفای استان و سایر همکاران در حوزههای
مرتبط ابراز کرده است.

سيســتم الکتروليز نمک طعام مخزن شماره يک اسدآباد به دست
معاون منابع انساني استاندار همدان به بهرهبرداري رسيد.
در اين مراسم که با حضور قياسي معاون توسعه منابع انساني استاندار،
فرماندار شهرستان اسدآباد ،بخشداران مرکزي و پيرسلمان ،معاونت
بهرهبرداري شرکت آب و فاضالب استان ،و ساير مسئوالن شهرستان
برگزار شد ابتدا معاون بهرهبرداري شرکت آبفا استان به ارائه گزارشي
از اجراي طرح مذکور پرداخت.
وي در اين باره گفت :جمعيت شهري اسدآباد نزديک به  60هزار نفر
است که  100درصد آن از خدمات شرکت آبفا برخوردارند.
وي با بيان اينکه در ســطح شهر اسدآباد  19هزار انشعاب آب وجود
دارد ،افزود :منابع تأمين آب در اين شهر از طريق قنوات و چاه است
که هماکنون 10حلقه چاه فعال ميباشد و ظرفيت توليد آب در شهر
اسدآباد  220ليتر در ثانيه است.
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در ســال  94با وجود اثرات خشکسالی بلندمدت و کاهش
ذخیره پشــت ســد اکباتان و پایین آمدن سطح ایستایی
سفرههای زیرزمینی اســتان و کاهش آبدهی چاههای کل
اســتان شــرکت آبفای همدان با انجام اقدامات مدیریتی؛
مدیریت تأمیــن ،مدیریت توزیع ،مدیریت تقاضا و مدیریت
مصرف و همچنین بــا هزینهکرد هدفمند اعتبارات محدود
موجود و انجام اقدامات فنی و بهینهسازی تأسیسات و شبکه
از احتمال جیرهبندی آب جلوگیری کرد.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با اشاره به مهمترین
پروژههای شــاخص آبفای استان همدان در سال  ،94تکمیل شبکه
آب و فاضالب مسکن مهر رزن به همراه انشعابات شامل یک هزار و
 100متر شــبکه فاضالب اصلی سایز  315میلیمتر به عمق  6تا 8
متر 600 ،متر شبکه فاضالب فرعی سایز  250میلیمتر 46 ،انشعاب
ســه واحدی فاضالب با اعتبار  5هزار و  870میلیون ریال از منابع
عمرانی و بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضالب شهر رزن در راستای
بازچرخانی و اســتفاده بهینه از آب به ظرفیت  5هزار مترمکعب
در شــبانهروز در یک مدول با دو خــط جریان و به روش الگون
هوادهی با اعتبار  45هزار میلیون ریال از منابع عمرانی را ازجمله
این پروژهها دانست .مهندس سید هادی حسيني بيدار مديريت
هوشــمند فشار شــبكه توزيع آب با اعتبار  3هزار میلیون ریال از
منابع عمرانی و جاری را از دیگر اقدامات دانســت و گفت :تعداد 44
دستگاه كنترلگر فشارشكن (تویســرکان  3مورد ،اسدآباد  2مورد،
دمــق  1مورد ،کبودرآهنگ  2مورد ،مریانج همــدان  37مورد ) بر
روي دستگاههاي فشارشكن استان همدان نصب شده كه با استفاده
از سيســتم نرمافزاري تحت وب ،فشار شبكه توزيع آب شهر همدان
بهصورت هوشمند كنترل و تنظيم ميشود .اجراي اين پروژه باعث
كاهش هدرفت آب شــبكه توزيع ،كاهش حوادث و اتفاقات شبكه
توزيع ،باال رفت عمر تأسیسات شبكه ،ذخيره شبانه آب در مخازن و
ساير موارد شده است.
وی با اشــاره به توسعه و اصالح شــبکه آب به طول  26کیلومتر با
اعتبار  52هزار میلیون ریال از منابع جاری ،توســعه و اصالح شبکه
فاضــاب به طول  25.7کیلومتر با اعتبار  102هزار و  800میلیون
ریال از منابع جاری اظهار کرد :خرید ،حمل ،نصب ،راهاندازی ،آموزش
و بهرهبرداری یکساله تلهمتری و کنترل از راه دور تأسیسات خطوط
آبرسانی شهر همدان با اعتبار  7هزار و  680میلیون ریال از منابع
عمرانی و جاری؛ بــه منظور مديريت و کنترل از دور و مانیتورینگ
تأسیسات و تجهیزات اندازهگیری شهر همدان با نصب تجهیزات ابزار
دقیق و مخابراتی در چاهها ،مخازن و ایستگاههای پمپاژ این تأسیسات
بهصورت هوشمند قابلیت کنترل و مانیتور را در اتاق کنترل مرکزی
پیدا میکند.
مديرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همــدان حفر ،تجهیز و
بهرهبرداری از چاه شــماره  16و  17فامنین ،یک حلقه چاه در شهر
اسدآباد و یک حلقه چاه در شــهر مهاجران و حفاری چاه ازندریان
و بازسازی و اصالح قنات شــیرین سو با اعتباری بالغ بر  16هزار و
 170میلیــون ریال از محل اعتبارات عمرانی و اجرای خط فاضالب
جورقان به تصفیهخانه به طــول  6کیلومتر با اعتبار  2هزار و 350
میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی را از دیگر پروژههای شاخص
آبفای اســتان همدان دانست .وی با بیان اینکه معاوضه آب با پساب
در تصفیهخانه فاضالب شهرستان همدان انجام شده است ،گفت :این
کار برای کاهش حجم استفاده از آبهای زیرزمینی انجام شده است
همچنین در برخی شهرها ازجمله تویسرکان چاه اجاره شده است.
مهندس حسینیبیدار توضیحاتی در مورد اجرا و تکمیل شبکه آب
و فاضالب مســکن مهر مالیر و رزن به همراه انشــعابات با اعتباری
بالغبــر  42هزار و  870میلیون ریال از محل منابع عمرانی ارائه کرد
و نشــتگیری مخزن  2هزار مترمکعبــی مالیر با اعتبار یک هزار و
 900میلیــون ریال از محل منابع عمرانــی و خرید واتر جت نصب
روی دو دستگاه خودرو ایسوزو  6تن برای شهرهای نهاوند و اسدآباد
و یک دستگاه خرید پمپ خودمکش  SPبرای شهرهای نهاوند با
اعتبــاری بالغ بر  4هزار و  500میلیون ریــال از منابع عمرانی را از
دیگر اقدامات برشمرد .وی همچنین خاطرنشان کرد که با توجه به
اثرات خشکســالی بلندمدت در کشور و استان؛ ضرورت دارد تالش
همگانی برای فرهنگســازی و تغییر نگرش بــه آب به عنوان یک
کاالی اقتصادی و بدون جایگزین صورت گرفته و همه اقشار مصرف
بهینه آب را مدنظر قرار دهند و بدینوسیله یاریرسان شرکت آبفا در
خدماترسانی بهینه به شهروندان باشند.

ميليون ريال دانست و گفت :در اين پروژه دو حلقه چاه جديد
بــه عمق  150متر و آبدهي  40ليتــر در ثانيه حفر و تجهيز
شده است.
مهندس حســینی بیــدار بيان کرد :درمجمــوع بيش از 15
کيلومتر خط انتقال با سايزهاي 160،250،315
و  500میلیمتــر از جنــس پلیاتیلن و
آزبســت اجرا و يک باب مخزن هوايي
 200مترمکعبی احداث شــده است.
وي با اشــاره به اهميت اين مسئله
در شهر فامنين خاطرنشان کرد:
با اجراي اين پروژه مشکالت
تأميــن و توزيع آب در
شهر فامنين برطرف
خواهد شد.
مهنــد س
حسينيبيدار
در خصوص
سيســتم
جمــعآوري
فاضــاب اين
شهرســتان نيز اضافه کرد :اجراي شــبکه جمعآوري و تصفيهخانه
فاضالب شهر فامنين به روش  BOTدر حال پيگيري است.

افتتاح سيستم الکتروليز نمک طعام اسدآباد
با حضور معاون استاندار
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حرفها ،شــایعات ،فریادها ،قهرها و آشــتیها ،امیدها و نگرانیها
همه اینها یعنی تکاپو یعنی نشــاط یعنی جشنواره ،جشنوارهای
که اهمیت دارد .شاید هنوز کسی نمیداند چرا؟! اما هنوز جشنواره
دارای اهمیت است.
سی و چهارمین دوره 34...یک عمر است بعضیها که در جشنواره
امسال فیلم داشتند در زمان برگزاری جشنواره اول کودکانی چهار و
پنجساله بودند ،که حاال در سینمای ایران تولیداتی را در رزومه خود
دارند اســتمرار یک حرکت فرهنگی چیزی شبیه به معجزه است
چه بسیار طرحها و برنامههای مشابه جشنواره فیلم فجر که عمری
بیش از دو یا ســه سال نداشتند و بعد بودجه نرسیده ،مدیر جدید
برای اعالم مخالفت با مدیر قبلی برنامه را متوقف کرده ،سیاستها
عوض شده و خالصه آنکه آسمان به زمین آمده است تا همه چیز
متوقف شود.
برای اهالی سینما "رابرت مک کی" اسم چندان بیگانهای نیست از
آن جهت است که نگارنده سعی دارد در بیان مطالب به صحبتهای
او استناد کند بنابراین آنجا که میخواهیم از ضعف بزرگی که امسال
در جشنواره فیلم فجر در زمینه داستانگویی وجود داشت بگوییم
میرسیم به جملهای از او در کتاب (داستان) که میگوید :ضعف در
داستانگویی موجب سقوط و انحطاط اجتماعی است.
درک درســتی این جمله کار ســختی نیست کافی است کمی به
جشنواره امســال با نگاهی عمیقتر دقیق شــد بهندرت میتوان

فیلمی را در این جشــنواره پیدا کرد که بشــود داستان فیلم را با
جمله شروعکننده قصهها "یکی بود یکی نبود" شروع کرد.بیشتر
آثار ارائهشــده ملغمهای از ذوقزدگی ،پستمدرنیســم بیپایه و
اداهای ســوپر متفاوتها بودند تا آثاری که بتــوان در آن چیزی
دید درکی تــازه پیدا کرد اگرچه با توجه به نقدهایی که منتقدان
سینمایی نوشتند میتوان نتیجهگیری کرد که وضعیت جشنواره
سی و چهارم نسبت به سالهای گذشته البته نه سالهای طالیی
جشنواره ،وضعیت به نسبت بهتری را دارا بوده است اما باید بپذیریم
که بیننده امروز ســینمای ایران دارای سواد بصری باالیی شده و
دیگر نمیتوان بهصرف نام و نشــان او را پای اثری که صرفاً مصور
تفکرات و بیانیههای شــخصی است نشاند و جای افسوس دارد که
حتی در مجموعه شــهر تهران که امروزه پایلوت برگزاری چنین
جشنوارههایی است با 12میلیون ســاکن ثابت و حدود 5میلیون
متغیر فقط 100هزارنفر سینمارو وجود داشته باشد که در این میان
تنهــا پنج هزار نفر بیایند و در جشــنواره فیلم ببینند و برای یک
لیســت از فیلمهایی که در جدولهای نمایش جا خوش کردهاند
صفهای عجیبوغریب بکشــند و برای ورود به کاخ جشــنواره از
هفت هزار خان معروف مسئولین اجرایی عبور کنند تا بلکه بتوانیم
ادعا کنیم جشــنوارهای پربار برگزار کردیم اما شلوغی این صفها
بیشــتر جشنوارهای اســت تا واقعیت محض حال سینمای ایران؛
بنابراین نمیتواند معرف واقعی آثار مخاطبان یا آن چیزی باشد که

قرار است سال جدید در انتظار سینما باشد.
اما یکی از نقدهای بزرگی که به جشنواره فیلم فجر همواره وارد بوده
و هست اکران در شهرستانها و وسعت بخشیدن در برگزاری آن در
محدوده شهرستانها بوده است درصورتیکه بارها در گفتوگوهای
مختلف از بزرگان سینما خوانده و شنیدهایم که بیشتر سینماگران و
هنرمندان تئاتری از دل شهرستانها بیرون میآیند.
متأســفانه با اینحال هنوز جشنواره در شهرستانها جایگاهی که
باید را ندارد و لزوماً به نمایش چند فیلم که حتی با نســخه اکران
شــده در تهران هم تفاوتهایی را از منظر خط قرمز سانسوری به
نام فرهنگ شهرســتانی دارد خالصه شــود با این اوصاف آیا واقعاً
بازهم شهرستانها میتوانند موتور محرکه صادرکنندگی هنرمندان
به تهران باشد؟!
این اتفاقات در حالی است که ایوبی رئیس سازمان سینمایی کشور
عنوان میکند اگر هر استاندار 100میلیون تومان از بودجه فرهنگی
اســتان محل خدمتش را به این کار اختصاص دهد میتوان شاهد
جشــنوارهای سراســری بود که تمام مردم ایرانزمین را حتی در
دورترین نقاط درگیر جشــنواره فیلم فجر کند اما قطعاً هر جای
این کشــور بتواند رویای زیبای جناب رئیس سازمان سینمایی را
محقق کند در اســتان همدان بــا آوازهای پرافتخار در فرهنگ و
هنــر چندان موردتوجه قرار نخواهد گرفــت چراکه نگارنده براین
عقیده است مسئولین امر در اســتان بهقدری درگیر رسیدگی به

امور اقتصادی اســت که ذرهبین توجه خود را از سرحوزه فرهنگ
برداشته و معطوف به امور تولید و صنعت ،سرمایهگذاری و صادرات
و ...کردهاند نمونه عینی آنهم چندان به دور نیست در همین چند
ماه گذشــته و جشنواره فیلم کودک و نوجوان که با کلی مشقت و
پیگیری اهالی فرهنگ ،هنر و رســانه به همدان بازگشت و یا نحوه
برگزاری جشــنواره ناتر کودک یا همان تئاتر امید سابق که محل
تولدش در همدان بود گواه بر عقیده عنوان شده باشد که در همدان
اقتصاد اولویت بر هر چیزی دارد حتی بر فرهنگ ،فرهنگی که در
دیارهگمتانه سبقه هزارساله دارد.
مگر نه این است که در سالهای نهچندان دور بهراحتی جشنواره
فیلم کودک و نوجــوان را که برای بازپسگیــریاش از اصفهان،
در کوبیدیم و پاشنه کشــیدیم را به همان دلیل سانسور فرهنگ
شهرستانی ،دودستی پیشکش کردیم به استانی که حقیقتاً با همتی
همگانی برای برگزاری آن به میدان عمل میآید تا دست استاندار،
امامجمعه ،شهردار ،فرماندار و دیگر مسئوالن یکی شود و صدایی
بسازد به نام جشنواره فیلم کودک تا با اینکه امسال نیمی از وجود
نوجوانش را به همدان دادند تا بلکه دلخوشــمان کنند که ماهم
جشنواره داریم بازهم غوغا کند و گوی سبقت را در کیفیت برگزاری
از بخش نوجوان برباید.
واین داســتان هم چنان در همدان ادامه دارد و هم چنان بازگشت
جشنوارههای مختلف بیشتر از رویا و آرزو نیست.

وقتی خطوط قرمز
مسئوالن ،تئاتر را
می بلعد
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کیانوش بهروز پور ،رییس انجمن هنرهای نمایشــی اســتان همدان
نویسنده ،کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر در استان میهمان شماره
دوم اکباتان بود.
ماحصل حضور او گپ و گفتی صمیمی از تئاتر و مشکالت پیش روی آن
و حتی سفر به خاطرات تئاتر طالیی همدان درزمانی نهچندان دور بود.

تئاتر
شماره  2اسفندماه 1394

No2 february-march 2016

سؤاالتم را با پرسش از چگونگی عالقهمندی
او به تئاتر و ورودش به این عرصه شروع کردم.
بهروزپور :اجازه بدهید در شروع صحبتها از خوشحالی
قلبیام نسبت به شروع فعالیت نشریهای به این سبک
در اســتان بگویــم؛ بهطورمعمول کــم پیش میآید
رسانهها به دنبال هنر و حوزههایی صرفاً فرهنگی بروند
درحالیکه دیگر حوزهها مثل اقتصاد ،سیاست فضاهای
خاصی در رسانههای استان دارند جایگاه هنر بهویژه
تئاتــر در آنها خالی و مورد غفلت قرارگرفته اســت
امیدوارم با ورود اکباتان به این حوزه بتوان حرفها و
درد دلهای اهالی هنر در همدان را بهتر شنید و برای
توســعه و پیشرفت آن گام برداشت؛ و اما در ارتباط با
سؤال شما و اینکه چطور وارد تئاتر شدم ،من کار تئاتر
را بهصورت غیررسمی شروع کردم و درست نمیتوانم
بگویم از ســر عالقه بود یا نه اما از دوران راهنمایی و
دبیرستان با تئاتر دانشآموزی که رسم بود هرساله در
دهه فجر با جمع شــدن گروهی از دانش آموزان اجرا
شود تئاتر را آغاز کردم .بازیهای بچگانه من در خانه
تئاتر سیاه بازی بود یادش به خیر همیشه چادر مادر را
به زاویه گوشههای دیوار نصب میکردم و بدون اینکه
در دوران کودکی تئاتری دیده باشم در رویای کودکانه
خودم شخصیتهای ذهنی مختلفی را بازی میکردم
و خواهرانم را مجبور میکردم که به تماشای نمایش
من بنشینند.
و زمان گذشت تا اینکه دقیقاً مثل قصهها داستان ورود
من به تئاتر به این شکل رقم خورد که در سال 1364
یک بسته بلیت تئاتر در مسیر مدرسه پیدا کردم که
مربوط به اجرای نمایشی در تاالر فجر بود بدون هیچ
اراده و فکر قبلی تصمیم گرفتم این بسته بلیت را به
تاالر فجر و مســئوالن تحویل در آنجــا از افرادی که
مســوول بودند پرســیدم که چگونه میتوانم تئاتر را
یــاد بگیرم و آنها توصیهام به شــرکت در دورههای
آموزشــی راهنمایی کردند درست در زمستان همان
سال آموزش تئاتر را با شاگردی اساتیدی چون استاد
عبادی و کوکائیان و آقا محمدی ،در دورهای ســه ماه
شروع کردم و نتیجه این دوره آموزشی بازی در نمایش
«عکس یادگاری» به کارگردانی آقای ،آقامحمدی بود
که بین  25نفر هنرجوی کالسهای ایشــان به من
پیشنهاد شــد و بدون هیچ مکث و چون و چرا قبول
کردم.
و از آن روز تــا اآلن زندگی من خالصه در چهار حرف
ت ،ا ،ت ،ر شد.
اکباتان :سؤالم را با سفر به گذشته و زمانی که
هنرمندان در مناطق جنگی تئاتر نمایش میداند
ادامه میدهم و دوســت دارم حال و هوای آن
روزها را از نگاه شما که عموم ًا در رزومه کاریتان
نمایشهای دفاع مقدس و مذهبی به چشــم
میخورد بدانم؟
بهروزپــور :روزهای جنگ روزهــای خوبی نبود پر از
دلهره فشار و استرس همهجا خوشه باران سالحهای
جنگی عراقیها بود و تمام مردم بسیج شده بودند تا
از جان و مال و ناموس وطنشان دفاع کنند هنرمندان
هم از همین مردم و جامعه بودند و پا بهپای دیگر اقشار
مــردم از مرز و بوم دفاع میکردند یکی از وظایفی که
داشتند این بود که با هنر خود در برنامهها و اعیاد در
منطقه حاضر شوند و نمایش اجرا کنند یکی از همین
هنرمنــدان «ابراهیم جعفری» بود و با توجه به اینکه
نظامی هم بود با گروهی نمایشــی در منطقه حضور
پیدا میکرد و نمایش طنز «کمدی خبردار» را که به
داســتان یک پادگان میپرداخت برای رزمندهها اجرا
میکردند.
یکی از توفیقاتی که خدا بــه من عنایت کرد کار در
ژانرهای دفاع مقدس و نمایشهای مذهبی اســت اما
متاسفانه در طول زمان و با کاهش مخاطب در عرصه
تئاتر برای جذب بیشتر مخاطبان مجبور شدم بیشتر
به نمایشهای اجتماعی بروم اگرچه دفاع مقدس خود
بعدی از نماش های اجتماعی است بیشترین لذت را
در کار تئاتــر دفاع مقــدس در نمایش پاییز بردم که

در سال  1386به کارگردانی محمدجواد کبودرآهنگی
برای اجرای عمومی و جشنواره ایثار اجرا شد و موضوع
آن به تصویر کشیدن زندگی یک رزمنده بود.
اکباتان :از واژه لذت استفاده کردید میدانیم
که وقتی با تمام وجود و با همه عشــق کاری را
انجام دهیم این کلمه معنا پیدا میکند مسلم ًا
این لــذت برای هنرمندی که ســیل جمعیت
تماشاگران برای دیدن یک کارهنریاش ببیند
دوچندان میشود اما امروزه در تئاترهمدان که
کمکم رو به خاموشی است و سکوت تلخی که در
سالنهای نمایش آن موج میزند چطور میتوان
حظ کرد و لذت برد؟
بهروزپــور :تئاتر همــدان متأســفانه در همه دوران
دستخوش بعضی بیاخالقیها شده و این بیاخالقی
به جوانترها برمیگردد که وقتی تازه وارد این عرصه
میشوند علیرغم ورزشکاران سنتی ما که برای ورود به
گود از برگترها رخصت میگیرند ،این صفت خوب را
کمتر دارند بستر برای جوانان فراهم است و از جوانان
برای کار در تئاتر دعوت میشــود و ســعی کردم در
طول ده سال ریاســت در انجمن نمایش ،با برگزاری
دورههای آموزشی فضا را برای اجرای کار جوانترهای
تئاتر نیز فراهم کنم .در تئاتر همیشه نقش پدربزرگ و
مادربزرگ نمیخواهیم و نیاز به بازیگران جوان داریم
اما وقتی به روی صحنه میروند بهراحتی گذشته خود
را فراموش میکنند و در کنار یک هنرمند پیشکسوت
و باتجربه خــود را همطراز با بازیگران پیشکســوت
میبیننــد و ایــن بهنوعی بیاخالقــی در تئاتر موج
میزند و تا جایی ادامه پیدا میکند که شاید گاهی به
استادشان حتی سالم هم نمیکنند.
گاهــی بعضــی از هنرمندان نیز هســتند که با طی
تحصیالت دانشگاهی و گرفتن مدرکی باالتر از مدرک
آکادمیک استادی که الفبای تئاتر را به آنها یاد داده
است ،اساتید اولیه خود را فراموش میکنند و از آنها
غافل میشوند درست مثلاینکه فرزندی با تحصیالت
دانشگاهی روبهروی پدر خود بایستد.
تئاتر زمانی شــکل میگیرد کــه جوانان بدون هیچ
ادعایی در کنار پیشکسوتان کار کنند.
وقتی گاهی احســاس میکنیم بــه دلیل بیمهری
بازیگران جوان تئاتر همدان تقریباً خالی از پیشکسوتان
و ریشسفیدان است دلم به درد میآید در بسیاری از
جوامع جوانان پویاتر هستند و وقتی سن آنها افزایش
مییابد بیشــتر به آموزش میپردازند و شاید انرژی و
حوصله آنها اجازه حضور جدی درصحنه را ندهد.
بخشــی از این حضور کمرنگ پیشکسوتان تئاتر نیز
به بیمهری مسئولین برمیگردد متاسفانه در کشور
ما شــعار هنردوستی فراوان اســت و خاطرات هنری
مسوولین فراوان حتی بعضاً خود را هنرمند نیز معرفی
میکنند اما باید گفت هنرمند واقعی مســوولی است
بــا تمام وجود پای کارمیآید تا فضــا را برای کارهای
هنری هنرمندان مهیا کند اما افسوس و صد افسوس
مســئوالن ما به هر چیزی که آنها را رسانهای کند
میپردازند و هرچه که کمتر آنها را رسانهای میکند،
مورد غفلت قرار میگیرد
من گالیهمندم که چرا پای مســئوالن استان همدان
به تئاتر باز نمیشــود؟ چرا با فرزندان و خانواده خود
به تماشای تئاتر نمینشینند؟ چرا رسانهای همچون
تلویزیون و فضای مجازی در خانهها راه بازکرده و تئاتر
محروم است؟
تئاتر هنری زنده اســت که چهره به چهره با مخاطب
حرف میزند و هنرمند و مخاطب را به تزکیه میرساند.
چرا بسیاری از وسایل ارتباطجمعی را برای فرزندانمان
فراهــم میکنیم که دنیای خصوصی برای خود ایجاد
کننــد اما به ســالنهای نمایش کــه میتواند پیوند
محکمی از صمیمیت بین خانوادهها و فرزندانشــان
برقرار کند قدم نمیگذاریم.
اینجاســت که اگر مدیران و مسئوالن با خانواده خود
در ســالن نمایش حضور یابند نشان میدهند که به
معنای واقعی حامی هنر و از مرحله شعار عبور کرده

و به عمل رسیدهاند همین باعث میشود هنرمندان ما
انگیزه نداشته باشند و دوباره با تئاتری که قلبشان برای
آن میتپد آشتی کنند.
ایــن اتفاق ناگوار کاهش مخاطب تئاتری تنها مربوط
به استان همدان نیســت و باید گفت در تمام کشور
اپیدمیشده و همه از عدم استقبال مخاطبان ناالنند.
اگر در تهران میبینیم بعضی نمایشها غوغا میکند
یک اســتثنا است تهران کالنشــهر و پایتخت است
و بیش از  100فضای آموزشــی به آموزش هنرهای
نمایشــی در این شــهر میپردازند بنابرایــن اگر در
آموزشــگاه و دانشــکده یکصد دانشآموخته داشته
باشیم و به ترغیب استادی برای دیدن تئاتر بهروز روی
صحنه بروند مسلماً سالنها پر میشود.
عدم استقبال مخاطبان به تمام شهرها سرایت کرده و
شــاید یکی از دالیل آن فراهم کردن اسباب و وسایل
ارتباطجمعی است درحالیکه درگذشته مردم پشت
در ســالنهای نمایش صف میکشیدند که دلیل این
میزان مراجعه را شاید بتوان این دانست که تنها فضای
جذاب برای مردم سینما و تلویزیون بود و سینماها هم
هنــوز از دوران پس از انقالب به فضای جدید هدایت
نشده بودند و باور اعتقاد مذهبی خانوادهها بر این بود
که همه نباید به سینما بروند و خانوادگی نمیشود در
سینما حضور داشت در کنار این مسئله در تلویزیون
نیز محدودیت برنامه وجود داشت بنابراین مخاطبان به
سمت تئاتر میرفتند.
یکی از دالیل اینکه مخاطب امروز کمتر به سراغ سالن
نمایش میرود این است که مردم در تلفن همراه خود
بهراحتی میتوانند فیلمها و یا برنامههایی را ببینند که
آنها را سرگرم کند.
این معضــل به خانوادههــا برمیگردد و متأســفانه
خانوادهها غافل هستند درحالیکه باید بخشی از زمان
خود را به تئاتر و تماشای نمایش اختصاص دهند
امروز هم نمایشهای خوبی تولید میشود و میتواند
مخاطبان را جذب کند.
اکباتان :عالوه بر تمامی این مسائل که عنوان
داشــتید اما مؤلفه مهمی در تئاتر امروز وجود
دارد که شاید بتوان گفت کمتر به آن توجه شده
بحث سواد حسی و بصری مخاطبان تئاتر چیزی
نیست که بتوان از آن ساده عبور کرد حتی بر
این عقیدهام که اگر به این مهم پرداخته شود
شــاید تئاتر جان تازهای بگیرد وبالطبع جذب
مخاطب هم اتفاق بیفتد؟
بهروزپــور :بله کامــ ً
ا موافقم ببینید یکــی دیگر از
دالیل استقبال محدود از تئاتر ،ذائقه مخاطبان است
درگذشــته تنوع ذائقه وجود نداشت و امروز باید ذوق
و عالقه مردم را موردبررسی قرارداد چراکه همانطور
که اشاره کردید سطح ســواد و درک اجتماعی آنها
افزایشیافته است و باید به آن توجه کرد.
درگذشته نمایشها برای مردم جذابیت ایجاد میکرد
و آنها را ســرگرم میکرد اما امروز مردم تئاتر را تنها
برای گذران اوقات فراغــت نمایش نمیبینند و باید
ذائقه آنها را موردتوجه قرارداد تولید چنین نمایشی
هزینهبر است و نمیتوان با تئاتری در کشور ما صد در
صد دولتی اســت آن را انجام داد چراکه تئاتر وابسته
به دولت برای تأمین هزینهها بهطورمعمول سفارشی
اســت و موضوعات مشخص هســتند پس نمیتواند
فضایی برای مانور ترفندهای هنری که ازجمله آنها
سوژههای نمایشی است وجود داشته باشد
وقتی برای نمایش خط قرمز مشخص میشود هنرمند
ناچار است نمایشی را تولید کند که با دیدگاه مسئوالن
ازجمله اداره کل فرهنگ و ارشاد سازگار باشد.
ابدا ً منظورم این نیســت که ضــد ارزش و هنجار به
نمایش گذاشــته شود اما باید به نحوهای عمل کرد و
نمایشی تولید کرد که مخاطب پسند باشد اما با این
شــرایط و چنین خط قرمزهایی چقدر توانایی عمل
وجود خواهد داشت البته حمایت از تئاتر باید صورت
بگیرد اما نه اینکه آثارصد در صد به ســفارش دولت
تولید شود .تئاتر باید بهگونهای قدم بردارد که بتواند

با شــبکههای ماهوارهای رقابت کند و مخاطبان را به
این سمت هدایت کند بنابراین باید با ارائه نمایشهای
فاخر این مخاطب را جذب کرد.
متأسفانه در جلســاتی که برگزار میشــود مدیران
تأکید میکنند که هنرمندان از گیشــه منابع خود را
تأمین کنند و درصورتیکه حرکت در این مسیر قدم
به ســمت هرز است چراکه بدون در دسترس داشتن
اعتبار ناچار میشــویم برای کاهــش هزینهها ،کار را
بهگونــهای دیگر تولید کنیم برای مثــال در یک اثر
نمایشی کودکانه ناچار میشویم به دلیل کمبود اعتبار،
جذابیتهای بصری را حذف کنیم و نمایش به سمت
اثری هدایت شود که تماشاگر بزرگسال را جذب کند.
اکباتان :جناب بهروزپور یکی از مسؤولیتهای
شــما در حال حاضر در تئاتر همدان ریاست
انجمن هنرهای نمایشی اســتان است در این
مسیر چه اقداماتی را برای تئاتر و خوب شدن
حالش در استان انجام دادهاید؟
بهروزپور :بنای انجمن نمایش از سال  1370بهعنوان
یــک انجمن صنفی راهاندازی با  5نفر بهعنوان هیئت
مؤســس گذاشته شد تا امور تئاتر هر شهر را یک نفر
از اعضا بر عهده بگیرد این روال مرســوم بود تا سال
 1384کــه من به همــراه دیگر هنرمنــدان که در
انتخابات بهعنوان کاندیــدا رأی آورده بودیم عهدهدار
انجمن نمایش تا دو سال بعد یعنی سال  86شدیم.
از ســال  1386انجمن از شــکل کنونی خود خارج
شــد که با مخالفت عده زیادی از هنرمندان در کشور
روبهرو شد و نهایتاً انجمن تئاتر با عنوان جدید انجمن
هنرهای نمایشــی در استانها شــکل تازهای گرفت
بطوریکه برای انجمن هر استان حکم ریاست برای یک
نفر ابالغ شــد و امتیازهایی از آن مانند عضوگیری و
برگزاری دورههای آموزشی و ...سلب شد.
در اولین سال این تغییر جدید آقای صادق عاشورپور
مسئولیت انجمن هنرهای نمایشی استان را بر عهده
گرفت و من بهعنوان مسئول انجمن هنرهای نمایشی
شهرستان همدان انتخاب شدم اما بعد از گذشت یک
ســال با رفتن آقای عاشــورپور از همدان مسئولیت
انجمن استان به من واگذار شد.
بر اســاس آییننامه جدیــد ،آموزش تئاتــر تنها به
آموزشــگاهها محول شــد اما به دلیل مراجعه مردم
بــه انجمن و شــناخت آنها ،مجوز بــرای برگزاری
دورههای آموزشــی در قالب طرح اوقات فراغت را با
همکاری جمعی از هنرمندان بــرای انجمن همدان
دریافت کردیم و هرساله دورههای آموزش را در مقطع
مقدماتی و حرفهای برگزار میکنیم.
برگزاری جشنوارههای یکروزه ویژه هنرجویان نیز از
دیگر برنامههای انجمن به شمار میرود.
انجمن همچون ســابق اعتبار دریافت نمیکند و در
ســالهای اخیر تنها به یک صندوق تبدیلشده بود
که اعتبار اختصاصیافته از مرکز را به دست گروههای
نمایشی میرســاند؛ اما بازهم تغییرات جدیدی برای
انجمن در حال شــکلگیری است و قرار بر این است
که از ســال آینده اعضای انجمن بهصورت انتخاباتی
مشخص شود.
تشــکیل انجمن انتخابی و حق انتخــاب گروههای
نمایشی برای تشکیل انجمن هنرهای نمایشی اقدام
خوبی اســت اما با توجه به ســوابق و تجارب ،انجمن
انتخابی با مشــکالتی همراه اســت و جبههگیری و
سنگاندازی خاص خود را دارد
اکباتان :برگردیم به سالهای قبل زمانی که
برای اولین بار جشنواره تئاتر کودک در استان
متولد شد و کار خود را شروع کرد اما متاسفانه با
گذر سالها کیفیت برگزاری آن رفتهرفته کاهش
پیدا کرد و ایــن کار بهقدری ادامه پیدا کرد که
امسال گلهمندیها و انتقادات زیادی از برگزاری
آن در اســتان همدان شــکل گرفت نظرتان
بهعنوان یک فعال حوزه فرهنگ و هنر و اساس ًا
بهعنوان یک هنرمند در خصوص این اتفاق را من
و مخاطبان اکباتان دوست داریم بدانیم؟

بهروزپــور :در برخی مــوارد برگزاری یــک برنامه و
جشنواره برای مجری آن ممکن است به لحاظ نو بودن
حساسیت بیشــتری را بطلبد و باوجود مشکالتی که
شاید به وجود بیاید اما با توجه به باال بودن حساسیت،
جشنواره بهخوبی اجرا میشود.
همدانیها ازلحاظ تجربه در برگزاری جشــنوارههای
تئاتر ،حــرف اول را میزدند و با توجــه به اینکه در
صحبتهایتان اشاره داشــتید زادگاه جشنواره تئاتر
کودک و نوجوان ،همدان بود در اولین سال بازگشت
دوبارهاش بســیار قویتر برگزار شد اما در چند سال
اخیر به دلیــل روتین بودن کار ،ســهلانگاریهایی
صورت گرفت و رها کردن برگزاری جشنواره ،نواقصی
را به دنبال داشت درحالیکه باید با این تفکر ،جشنواره
برگزار میشــد که برای اولین بار جشــنواره در حال
برگزاری است تا با حساسیت بیشتری کارها پیگیری
شود.
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان با جشنواره
فیلم نوجوان همزمان بود و این جشنواره میتوانست
زمینه و حال و هوای شهر را برای جشنواره تئاتر فراهم
کند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد چون خود جشنواره
فیلم نوجوان هم انتقادهایی را به دنبال داشت مجری
برگزارکننده جشنواره فیلم مشخص نبود و باعث شد
این جشنواره جوان در همدان با مشکل مواجه شود و
استقبال بسیار محدود مخاطبان فضایی را فراهم کرد
که اســتقبال از جشنواره تئاتر نیز کاهش یابد چراکه
مخاطبان دیدگاهی همچون جشنواره فیلم و وضعیت
آن نسبت به جشنواره تئاتر داشتند.
از دیگــر مشــکالت جشــنواره کمبــود بودجه بود
بهطوریکه جشنوارهها به نسبت دورههای قبل نهتنها
اعتبار بیشتری دریافت نکردند بلکه هرساله نسبت به
گذشــته اعتبارات کاهش پیدا کرد و هرســاله تأکید
براین شد که صرفهجویی شود با این شرایط اعتبارات
کمتر و کمتر و جشــنواره به شیر بییال و دم تبدیل
شد .اعتقاد ما بر این بود که اعتبار برگزاری جشنواره
به انجمن اختصاص یابد تا هزینهها بهطور مشــخص
توزیع شود بهطوریکه در سال گذشته تا پایان سال
بدهی وجود نداشت اما امسال اعتبارات به حوزه هنری
اختصاص یافت و با اعمال سلیقه در توزیع اعتبارات،
اعتراضات شدت گرفت.
این اقدام کارشناســی و حسابشــده نبود هرچند
خوشــبختانه در روزهای اخیر مشــکالت بهتدریج
برطرف شد.
از طرفی جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان باید
استانداردهای بینالمللی داشته باشد .درگذشته جنبه
بینالمللی جشــنواره قوی بود اما امسال ضعیفترین
آثار نمایشــی بینالمللی در جشنواره به روی صحنه
رفت و احســاس میشــد که گروهها دورهگرد و بی
شناسنامه در جشنواره اجازه حضور را پیدا کردند.
امید مــیرود در ســالهای آینده مشــکلی در این
خصوص وجود نداشــته باشد و جشــنواره با دیدگاه
روزمره و عادی برگزار نشــود و با این تفکر که اولین
جشنواره در حال برگزاری است ،کار پیش برود.
اکباتان :ما در اتمام مصاحبه مهمانان پرونده
بازشــده تئاتر در اکباتان ســؤالی از مهمان
مصاحبه شده میکنیم و آن اینکه مهمان بعدی
را ایشان معرفی کند به نظر شما فرد بعدی چه
عزیزی باشد؟
بهروزپور :جواد کبودرآهنگی
اکباتان :و حرف آخر؟
بهروزپور :همه درد دلها که شاید در بسیاری از موارد
مطرح نکردم در این گفتگو با خیالی آســوده عنوان
کردم و احساس اینکه شــخص شما از خانواده تئاتر
هســتید این فضا را برایم ایجاد کردیــد تا بهراحتی
بتوانم حرفهایی را بزنم که شاید حرف دل بسیاری
از هنرمندان تئاتر این شهر باشد و همانطور که قبال
هم اشاره داشتم فعالیت این نشریه را به فال نیک می
گیریم .امید میرود نشریه اکباتان بتواند در پرداختن
به عرصه هنر روند خوبی را در پیش بگیرد.
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لبخندی زد و گفت :همدانیها به اللجین "للین"
می گویند و این شــهر را به نام "الله چین" نیز
می شناسند.
هنر بارز و برند استان همدان باعث شد تا قدم
به شهر "للین" بگذارم و کوچه پس کوچه های
این شــهر را به دنبال کارگاه هایی باشم که در
آنجا ،انسانهایی سختکوش با دستان خود به
خاک مرده زندگی می بخشند و همین کارگاهها و
همین انسان ها هستند که اللجین را به پایتخت
سفال ایران تبدیل کردهاند؛ کارگاه هایی با دیوار
های کاه گلی که بوی تاریخ کهن ســفال در این
شهر را میدهد.
کوچههای شهر را یکی پس از دیگری پشت سر
می گذارم و هر کارگاهی را که می بینم قدم برمی
دارم تا سخنان صاحبانشــان را شنوا باشم اما
درب کارگاه ها بسته است و لحظه ای با خود می
اندیشم که شاید روز تعطیل است اما وقتی پای
حرف سفالگران می نشینم و از تولید گاه و بیگاه
و سفارش های هراز چندگاه آنها می شنوم پاسخ
سوالم را می گیرم.
در یکی از همین کوچه هــا با کارگاهی روبه رو
می شوم که درب آن باز است و اولین کسی که
پاسخگوی سواالت ما می شود ،جوانی است که
کنار کوره سفالگری در انتظار سرد شدن سفالها
ایستاده است.
"علی بهخبر" از آغاز ســفالگری و پای چرخ
نشســتن خود شــروع می کند و می گوید :از
کودکی ســفالگری را نزد پدرم شروع کردم و
عالقه زیادی هم به این حرفه داشتم و معتقدم
سفالگری را بدون عالقه نمی توان شروع کرد،
هرچند در کنار عالقه باید با تکنیکها و روشها
نیز آشنا بود.
جوان سفالگر اللجینی از درآمد خود در سفالگری
رضایت دارد اما معتقد است افرادی که به تازگی
وارد این عرصه شده اند و سفالگری را به عنوان
شغل دوم و البته بدون شناخت چندانی دنبال
میکنند بازار ســفالگران قدیمی شهر را کساد
کرده اند؛ آنها ســفال را به قیمت ارزانتر به بازار
میفروشــند و به این ترتیب دستان هنرمندان
قدیمی این شهر خالی میماند.
او میگوید :سفارش نسبت به گذشته بسیار کمتر
شده و همین دلیلی است که ما کمتر از گذشته
کار میکنیم و هفتهای بیــش از یکبار کوره ما
روشن نمیشود؛ از طرفی ورود سفال چینی به
بازار باعث شده که سفال اللجین به حاشیه برود
و استقبال چندانی از آن صورت نگیرد.
سفال اللجین برندی که خریدار ندارد!
سفال اللجین کمتر خریدار دارد و با اینکه سفال
اللجین به عنوان برند مطرح است اما استقبالی از
آن نمیشود و وجود سرب را در خاک سفال این
منطقه بهانه می کنند و همین بازار سفال چینی
را داغ می کند.
علی بهخبر توضیحاتش را در مورد بازار کســاد
سفال اینگونه ادامه می دهد :هر هفته یکبار کوره
را روشن میکنیم و میزان تولید ما نیز بستگی
به میزان سفارش فروشندگان دارد و اگر سفارش
نباشد تولید هم متوقف میشود.
او در پایان ســخنانش دوباره از ورود تاره کارها
گالیه میکند و میگوید :تازه کارها بازار سفال را
خراب کردند و در برخی موارد شاهد این هستیم
که افراد بدون هیچگونه ســاماندهی وارد کار
شدند و با برقراری ارتباط و بازاریابی توانسته اند
درآمد خوبی از راه سفال کسب کنند.
حرفهای جوان اللجینی به گالیه از بازار کســاد
سفال ختم می شــود و به سمت کارگاه دیگری
روانه می شوم تا حرف دیگر اساتید و هنرمندان
ســفالگری در این شهر را نیز بشنوم که از قضا
میهمان کارگاه یکی از هنرمندان خوشــرو و
خونگرم شهر اللجین میشــوم و او در ابتدا از

تجربه میزبانی از خبرنگار دیگری در چند سال
پیش یاد می کند و این اتفاق را به فال نیک می
گیرد.

 40سال تالش
برای حقوق "بخور و نمیر"

ابوالفضل سیدی  47ساله می گوید :سفالگری را
از  7سالگی در کنار پدر و بردارم شروع کردم و
سال  59چرخکاری را آموختم و در آن روزها بر
اساس آنچه در ذهن دارم کوزه های روغنی چهار
دسته تولید می شــد و من نیز از همانجا سفال
را بیش از پیش آموختم و با گذشــت سالها در
ساخت انواع سفال مهارت کسب کردم.
او از تنوع محدود ســفال در گذشته سخن می
گوید و معتقد است که امروز تنوع سفالها بسیار
شده و می توانیم سفال در انواع گوناگون شکل و
سبک مشاهده کنیم.
ســیدی بابت درآمد هرچند اندک خود ،خدا
را شــاکر اســت و می گوید :من  40سال است
سفالگری را شروع کردم اما از همان ابتدا تا امروز
درآمد ما در حــد "بخور و نمیر" بوده و چندان
درآمدی از ســفال نصیب ما نشــده است؛700
کارگاه در اللجین فعال هستند اما شاید نزدیک
به  30تا  40کارگاه توانســتند به تولید انبوه و
فروش مناسب برســند که دلیل این پیشرفت،
ذهن خالق و سرمایه کافی بوده است.
تعدادی از ســفالگران از همان ابتدا با نوآوری و
ساخت اشکال جدید سفال ،کار خود را توسعه
دادند و با قیمت باال فروش ســفال را آغاز کرده
و همین مسیر را تا امروز ادامه دادند و به درآمد
خوبی رسیده اند.
این سفالگر که بیش از  4دهه از عمر خود را در
کنار کوره ســفالگری گذرانده می گوید :درآمد
سفال شاید در حد حقوق یک کارگر باشد؛ خود
من که از هفت سالگی مشغول به کار هستم یک
منزل مســکونی دارم و کارگاهم نیز اجاره ای
است.
او راه اندازی شــهرک صنعتی اللجین را به فال
نیک می گیرد و داستان تأسیس این شهرک را
اینگونه شرح می دهد :شهرک صنعتی اللجین
راه اندازی شــد تا ســفالگران در این شهرک
متمرکز شوند اما چون هزینه باالیی را به دنبال
داشت و از طرفی کارگاه ها نزدیک منزل تولید
کنندگان قرار گرفته بود اســتقبال چندانی از
اســتقرار در این شهرک نکردند هرچند میزان
درآمد تولید ســفال ،کفاف خرید زمین و ایجاد
کارگاه در شــهرک صنعتی را نمــی داد؛ عدم
اســتقبال تولید کنندگان باعث شد که شهرک
صنعتی به محل تولید چینی آالت تبدیل شود.

تالشی که مزدش
به جیب دیگران میرود

سیدی از تالشی سخن می گوید که مزد آن به
جیب دیگری می رود و تنها عرق روی پیشانی
است که برای او می ماند.
این سفالگر اللجینی می گوید :تولید کنندگان
زحمت می کشند اما سود نصیب فروشنده می
شود؛ مسافری که از شــهر یا استانی دیگر به
اللجین می آیند تولید کننده را نمی شناسند و به
فروشنده مراجعه می کنند؛ فروشنده نیز سفالی
که به قیمت پایین از تولید کننده خریداری کرده
با سود مناسب به گردشگران می فروشد و سر
تولید کننده بی کاله می ماند.
گاهــی نیز برخی کارگاهها ســفال خام را از ما
خریداری میکنند و با لعابهای رنگی و با قیمت
بیشتر به فروشــگاه ها میفروشند و فروشگاه
ها نیز با سود بیشتر ،ســفال را در سبد خرید
مشتریان قرار می دهند؛ حاال ببینید چه کسی
زحمت می کشد و چه کسی سود می برد؟!
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مــن پــس از ســالها
تــاش در کنــار کــوره
ســفال و چرخ سفالگری
خسته شدم و چشمانم
ضعیف شــده است اما
بازهــم خدا را شــاکرم
کــه صبح تــا شــب کار
می کنم و نان حالل سر
ســفره خانه می برم اما
تــا جایــی که مــی دانم
ســود ســفال بــه جیب
فروشنده می رود.

مردم وقتی وارد اللجین می شوند تنها فروشگاه
های ســفال را می بینند و از وجود کارگاهها و
آدرس آنها آگاهی و شناخت ندارند با وجود اینکه
 700کارگاه در این شهر داریم.
او آماری از تولید روزانه سفال در کارگاهش ندارد
و وقتی می پرسم "هر روز چند قطعه سفال تولید
می کنید؟" ،اینگونه پاسخ می دهد :امروزه تولید
ما همچون گذشته مستمر نیست و بدون حساب
و کتاب تولید می کنیم تا حدی که بتوان مخارج
روزانه زندگی را تأمین کرد.
سیدی از وجود دالالن نیز گله دارد و می گوید:
افرادی هســتند که سفال را از ما می خرند و به
فروشگاههای شــهرهای دیگر می فروشند و
مشخص نیست که چه میزان سود نصیب دالالن
می شود.
فروشــندگان ،ســفال را از ما با چک مدت دار
خریداری و انبار می کننــد و با توجه به اینکه
تنــوع محصــوالت تولیدی زیاد اســت انبار
فروشــندگان نیز مملو از محصوالت متنوع می
شود و وقتی مشــتریان و مالکان فروشگاهها
از دیگر شهرســتانها به فروشگاهها و انبارهای
اللجین مراجعه میکنند و این محصوالت متنوع
را میبینند ســفال را خریداری و با کامیون به
شهرهای دیگر منتقل می کنند و اینجاست که
سود نصیب فروشندگان می شود و زحمت برای
تولید کنندگان می ماند.
در گذشته کشورهای عربی استقبال بسیار خوبی
از سفال های اللجین داشتند و صادرات به این
کشــورها وضعیت خوبی داشت اما به تدریج با
رکود صادرات و کاهش قیمت ها روبه رو شدیم
که امسال این وضعیت به اوج خود رسید و قیمت
سفال با کاهش جدی روبه رو شد.
از او میپرســم که چرا اقدام به راه اندازی یک
فروشــگاه در کنار کارگاه خود نمی کند و او می
گوید :تولید کنندگان سرمایه کافی را برای اینکه
در کنار کارگاه خود فروشــگاه راه اندازی کنند،
ندارند و از طرفی توان خرید فروشگاه در خیابان
اصلی شهر که محل تجمع فروشگاه ها است ،نیز
ندارند.

کارت شناسایی نمونه
حمایت دولت از سفالگران

ســیدی به حمایت دولت نیز اشــاره می کند:
ســازمان میراث فرهنگی برای تولید کنندگان
سفال و ســفالگران کارت شناسایی صادر کرد
که این کارت به عنــوان مدرکی برای دریافت
وام مورد اســتفاده قرار می گرفت؛ هرچند من
خبر اعطای وام به سفالگران را شنیدم اما برای
دریافت آن اقدامی نکردم و از شرایط پرداخت
وام نیز آگاهی ندارم اما همین کارت شناســایی
و قرار گرفتن ســفالگران تحت پوشش بیمه از
حمایت هایی است که می توان از آنها نام برد.
از حرفهایی که این ســفالگر به زبان میآورد
میتوان حس دلسوزی نسبت به دیگر سفالگران
شهرش را فهمید و این دلســوزی اینگونه در
حرفهایش خالصه می شــود :تعداد زیادی از
کارگاههای شهر اللجین با مجوز فعالیت میکنند
و تعــدادی نیز مجوزاشــتغال ندارند اما وقتی
برنامهریزی دولت بر ایجاد اشــتغال برای مردم
است منصفانه نیست که کارگاههای بدون مجوز
را که فرصتی برای کسب درآمد پیدا کرده اند،
تعطیل شوند.
سوخت تعدادی از کارگاه ها نفت سفید است و
چون مجوز ندارند سهمیه آنها قطع شده و تولید
کنندگان ناچارند نفت ســفید را آزاد خریداری
کنند که قیمت  10بشکه نفت سفید به  700هزار
تومان می رســد و می تواند سوخت یک ماه را
تأمین کند در حالیکه قیمت  10بشــکه نفت با
ســهمیه دولتی  400هزار تومان است؛ سفالگر

این میزان ســرمایه و درآمد را ندارد که بتواند
هرچند وقت یکبار  700هزار تومان برای خرید
نفت سفید بپردازد؛ تقاضای ما این است که دولت
از سفالگران حمایت کافی را در این زمینه داشته
باشد

رقابت عشق و خستگی
در کنار کوره سفال

سفالگر  47ساله اللجینی سختی ها و مشکالت
مختلف را از سر گذرانده و حاال از رقابت عشق
و عالقه با خســتگیهایش می گوید :من پس
از ســالها تالش در کنار کوره ســفال و چرخ
سفالگری خسته شدم و چشمانم ضعیف شده
است اما بازهم خدا را شاکرم که صبح تا شب کار
می کنم و نان حالل سر سفره خانه می برم اما تا
جایی که می دانم سود سفال به جیب فروشنده
می رود.
عشق و عالقه است که مرا  40سال در سفالگری
سرپا نگه داشته اما چند سالی می شود که زودتر
خسته می شــوم و با افزایش سن چندان حس
و حالی ندارم در حالیکه در گذشته پس از نماز
صبح به کارگاه می آمدم و با توجه به فروش باال
و سفارش خوب ،تولید در برخی موارد با عجله
انجام می شــد و گاهی ناچار بودم برای خالی
کردن سفال های پخته شده و جایگزینی سفال
های خام ،پیش از سرد شدن کوره داخل آن بروم
و حرارت کوره دســتانم را بسوزاند و امروز هم
حرارت گذشته جای خود را در چشمانم به یادگار
گذاشته و چشم هایم ضعیف شده و این حکایتی
است که سفالگران قدیمی این شهر با آن دست و
پنجه نرم می کنند.
با این وجود عشــق و عالقه و کسب مال حالل
است که مرا پای کوره سفال نگه داشته و به قول
پدرم روزی حالل پایدار است و خدا را بابت این
روزی شکرگزارم.

نقش ارزنده زنده یاد محمودی
وثاق در معرفی فرهنگ همدان

سیدی پس از ســخن گفتن در مورد وضعیت
سفالگری و شــرایط کاری خود نیم نگاهی به
پیشینه این هنر و صنعت می اندازد و می گوید:
تاریخ سفالگری در اللجین کهن است و سابقه
دیرینه دارد و در یاد دارم که بر اساس آنچه می
گفتند در زمان مغول ،تعدادی از مردم اللجین را
به مغولستان فرستادند و پس از آموختن پیشه
سفالگری به اللجین بازگشتند و به دلیل همین
ســبک انتقالی به اللجین "الله چین" نیز می
گفتند البته همدانی ها گاهی به اللجین"للین"
نیز می گویند و سفال اللجین را هم جنس اللینی
مینامند.
او سخنانش را با یاد هنرمند گرانقدر همدانی زنده
یاد علی اکبر محمودی وثاق به پایان می برد و از
خوبی های او ســخن می گوید و بر این موضوع
تأکید می کند که میرزا علــی اکبر در معرفی
فرهنگ همدان و فرهنگ سفالگری در اللجین
نقشی اثرگذار داشت.
حاال نوبت سفالگر میانسالی است که کارگاهش
در میان کارگاه های زیادی که تعطیل است ،بوی
حیات میدهد و صدای چرخ سفالگریاش مرا به
سمت خود هدایت می کند.

از حقوق یک ریالی تا سودی که
چرخ زندگی را نمیچرخاند

اکبر افروزی  55ســاله که درد و سختی های
چندین سال سفالگری را به راحتی می توان از
چشمانش دید ،با "اکباتان" هم سخن می شود
و ســخنانش را از اینجا شروع می کند :من از 6
سالگی ســفالگری را زیر نظر اساتید اللجین
شروع کردم ،یک ســال اول را برای آموزش و
به صورت رایــگان در کارگاه ها فعالیت کردم و

حقوقم از روزانه یک ریال شروع شد و به تدریج
به روزانه  400تا  500تومان رسید .پس از سالها
توانســتم با افراد دیگری به صورت مشارکتی
کارگاه راه اندازی کنم و امروز نیز در کارگاه خودم
مشغول به سفالگری هستم.
او سالها تالش خود برای کسب روزی از سفالگری
را به وضعیت درآمدی این هنر پیوند می زدند و
می گوید :امروز بازار ســفالگری همچون دیگر
مشاغل کساد اســت و به سختی هزینه روزانه
زندگی را تأمین می کنیم؛ اگر دولت تولیدکننده
را به جای حمایت ،سرکوب کند وضعیت به جایی
می رســد که تولید کننده به سختی نان سفره
خود را تأمین می کند.
در گذشته حتی با یک ریال می توانستم هزینه
خانــواده ام را تأمین کنم اما امروز درآمد کفاف
مخارج را نمی دهد.
سفارش کار نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته
و ســفارش پنج هزار سفال به  200تا  300سفال
کاهش یافته است؛ من با این میزان تولید چگونه
می توانم حقوق کار گر و اجاره کارگاه بپردازم؟
تولیدکنندگان با وجــود اینکه درآمد چندانی
ندارند باید مالیات نیز بپردازند و از طرفی حقوق
کارگران خود را نیز تأمین کنند؛ چند سال پیش
کارگران از تولیدکنندگان سفال تقاضای حقوق
روزانه  70هزار تومان میکردند اما امروز حقوق
روزانه آنها به  30هزار تومان هم نمی رسد و این
میزان حقوق ،مخارج زندگی کارگران را تأمین
نمیکند ،به این ترتیب از کار کنار میکشــند و
گوشه خیابانها دنبال کار دیگری میگردند.

تنها حمایتی که نصیب من نشد

هرچند خبر دریافــت وام او را دلگرم کرده بود
اما از سختی مراحل آن سخن می گوید :در ابتدا
با مدارک موافقت شد اما در مراحل بعدی از ما
تقاضای دو ضامن کارمند کردند؛ من از کجا برای
دریافــت وام کارمند پیدا کنم و کدام کارمندی
به من اعتماد می کند؟ دو ســال تالش کردم اما
نتوانســتم یک ضامن کارمند پیدا کنم و همین
وامی که قرار بود نصیب من شود ،نشد.
بازار چندان فروشــی ندارد که به ســفالگران
ســفارش بدهد ،وضعیت فعلی درآمد مناسب
نیســت؛ بگذریم از اینکه چندین سال تالش
شبانه روزی و از هفت صبح تا 11شب پای چرخ
سفالگری نشستن به  30میلیون تومان سرمایه
ای ختم شد که برای رهن خانه جمع کرده بودم
اما به دســت کالهبرداران به باد رفت و پس از
دو سال رفت و آمد به دادگاه به هیچ نتیجه ای
نرسیدم.
این داستان غم انگیزی از دستانی بود که سالها
با عشق و برای کسب روزی حالل به خاک روح و
جسم بخشید اما حاال چرخ روزگار به پای چرخ
سفالگری او می پیچد و روح سرزنده را از جسم
او می گیرد و همینجاست که چشمانش خیره می
شود به سفالهایی که از زیر دستانش عبور کردند
و حاال باید ظرفی برای کسب روزی سفالگر 55
ساله باشند.
او هم مثل دیگر ســفالگر این شهر میگوید:
وضعیت بازار هرچه رشد کند سودش به تولید
کننده نمی رسد و نصیب حال فروشندگان می
شــود؛ هرچند امروز هم با این وضعیت کساد
ســفال را با چک از ما خریداری می کنند و پس
از ماهها و یا حتی یک سال چک نقد میشود که
شاید دیگر ارزش چندانی نداشته باشد.
بازهم کوچههای اللجین را یکی پس از دیگری
پشت سر میگذارم اما کارگاهها همچنان تعطیل
و آفتاب در حال غروب اســت و همین بهانهای
است که به ســخنان ارزشمند این سه سفالگر
پرتالش بسنده کنم و شهر فرصتها را با حسرتی
وصفناپذیر ترک کنم.

حــال این روزهای
سفـــال
ســفال اللجیــن کمتــر
خریــدار دارد و بــا
اینکه ســفال اللجین به
عنوان برند مطرح است
امــا اســتقبالی از آن
نمیشود و وجود سرب
را در خــاک ســفال این
منطقــه بهانه کردهاند و
همین بازار سفال چینی
را داغ می کند

