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اکباتان را هفته اول هر ماه 
 

از باجه های روزنامه فروشی بخواهید

یا مقلب القلوب و االبصار
یا دمرب اللیل و النهار 

یا محول الحول و االحوال 
حول حالنا الی احسن الحال

سین هشتم
سالمتی آقا معلم

آوار خانه  بی بی و دردی که "رسم زمونه" شد

داور بین المللی تنیس:

 امیـدوارم 
 در المپیک ریو 
 نماینده خوبی 
برای تنیس ایران باشم

قصه رسول نجفیان از کوچه خاطراتش در همدان

خواب
بـــــــازار 
همدان در شروع 

بهار

 نوروز 95 
همه همیار طبیعت باشیم

خداحافظی نیکبخت با همدان!

بازگشت 
 پـاس بـزرگ 
به تهران

اطالعات بانکی مردم از سال 95 رصد می شود
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان:

در گفتگو با مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان همدان تأکید شد؛
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یادداشت سردبیر ورزش و فرهنگ از نگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( [سرمقاله ]] ]

سکانس 1395؛
صدا،دوربین،حرکت

عمرمان به این قد نمی دهد که بگوییم یادش به 
خیر 1395 سال گذشت اما اگر به این فکر کنیم 
که هزار و سیصد و نود و پنجمین قله را در تقویم 
ایرانمان فتح می کنیم و با کمک تکنولوژی قرن، 
دوربین به دست گرفته و لحظه تحویل سال نو 
در کنار خانواده هایمان عکس سلفی می گیریم، 
جای 1395 بار شــکر خداونــد به جای تمام 
ایرانیانی است که بهار را سینه به سینه و نسل 

به نسل به دست ما سپرده اند. 
بازهم طبیعت رخت و لباس نو خریده و منتظر 
شــنیدن صدای »یا مقلب القلوب و االبصار، یا 
مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و االحوال، 
حول حالنا الی احســن الحال« است و چیزی 
نمانده تــا خداوند در اولین لحظه ســال نو 
صدایمان بزند و صدا، دوربین، حرکت و... شروع 

سکانس 1395.
همین جاست که باید شمع سال 94 را با تمام 
خاطرات تلخ و شیرینش فوت کنیم و آخرین 
عکس امســال را به آلبوم خاطراتمان اضافه 
کنیم؛ همین جاست که باید همچون برفی که با 
فرارسیدن بهار، آب شد فکر اقساط عقب افتاده 
اقتصادی هرروزمان،  گرفتاری های  وام هایمان، 
بدخلقی های خود و اطرافیانمان، دویدن و پشت 
در ماندن هایمان، قول دادن و بدقولی هایمان، 
پشت در مدیر و مسئول نشستن ها و خمیازه 
کشــیدن هایمان و تمام اتفاقات سخت و تلخ 
ســال را از ذهن بیرون کنیم و با رسیدن سال 
نو از خداونــد بخواهیم که خــط قرمزی بر 
تلخی هایمان بکشــد و به نقطه ای برسیم که 
گویا نوزادی هســتیم که در سال 1395 چشم 
به روی دنیا باز می کنیم؛ البته مرور لبخندهای 
امسالمان موهبتی است که باید این بار از خدا 
بخواهیم فراموشــی را از ما دور کند و تکرار 
لبخندهایمان شروعی باشد برای تکرار روزهای 

خوب.
این روزها در بین لحظه ها و ثانیه های شلوغی 
که همه از هیچ تالشی برای خریدهای عید و 
خانه تکانی های سالی یک بار دریغ نمی کنند و 
وقتی از باال به شهر نگاه می کنی همه در حال 
دویدن هستند و خیابان ها را به خطوط مقاطع 
تبدیل کرده اند، باید در ذهن خود زمین سبزی 
را رسم کنیم، در نقطه پنالتی بایستیم و به این 
فکر کنیم که چند توپ برای چسباندن به تور 
دروازه در چنته داریم؟ باید حواسمان به ساعت 
هم باشــد که داور کی سوت پایان را می زند و 
چقدر فرصت داریم که توپ را به سمت دروازه 
را  لحظه ای چشــمانمان  باید  بگیریم؟  هدف 
ببندیم و به این فکر کنیم که در دویدن های هر 
روزمان و تنگنای سخت اقتصادی که روزبه روز 
بیشتر از قبل گریبان همه را می گیرد و قدرت 
تفکر به مسائل مختلف را به حداقل می رساند، 
چگونه می توانیم به اهدافی برســیم که شاید 

هنوز ترسیمشان نکرده ایم؟
شاید با نزدیک شدن به واپسین لحظات سال نو 
و مرور روزهایی که گذشت، به این نتیجه برسیم 
که امسال هم فرقی با سال های گذشته نداشت 
و نود و پنجمین سال این سده نیز روزهایی را به 
ارمغان می آورد که در گذشته تکرارش کرده ایم 
اما شاید تحویل سال 95 نقطه شروعی باشد 
برای تمام روزهایی که برایش لحظه شــماری 
می کنیم اما دســت زیر چانه گذاشــته ایم تا 
یک نفر بگوید: صدا، دوربین، حرکت... و فیلم 
زندگی ما در سال جدید شروع شود و همچون 

سال های قبل کارگردانی شود.
حاال ما هم در شهرمان »اکباتان« در انتظار بهار 
نشسته ایم تا شروع کنیم تحولی را که در لحظه 
تحویل هرسال تصمیمش را گرفتیم و با گرمای 
تابســتان و خزان پاییز و کوالک زمستان از 
خاطرمان رفت اما همان افکار دوباره با شنیدن 
نام عید دوباره در ذهنمــان همچون پاندول 

ساعت به نوسان افتاده است.
در آخرین سکانس ســال بازهم به یاد همان 
کسانی می افتیم که بهاران را برای ما به یادگار 
گذاشتند و شــاید در ذهن آن ها هم حرفی یا 
حدیثی و یا شعری با این مضمون نقش بسته 

بود:
 دنیا گذرد، محنت دنیا گذرد

چون باد صبا از لب دریا گذرد
 بگذار بهار آید و عیشی بکنیم
صدسال بهار آید و بی ما گذرد

شکر و سپاس ایزد تعالی را که تحول، تغییر 
و نو شــدن به منزله تولد دوباره، زنده شدن 
پس از مرگ و امید به احیاء را در دل طبیعت 

گنجاند تا الگویی برای ما انسان ها باشد.
نوروز باســتانی و حرکــت از نو در طبیعت 
خدادادی نوید بخش این اســت که انسان با 
الهام پذیری از طبیعت می تواند به نو شدن، 

تحول و شروع از ابتدا بیاندیشد.
بی شک همه ما در طول زندگی حوادث تلخ 
و شــیرینی را تجربه کرده ایم که شاید یاد و 
خاطره برخــی از حوادث ناگوار تا مدت ها از 
ذهنمان دور نشده باشــد، اما به هر ترتیب 
روزبه روز از شدت آن در ذهن ما کاسته شده 
و شاید روزی هم به فراموشی سپرده شود؛ 
علت این اتفاق این است که انسان هم خود 
جزئی از طبیعت است و در سرشتش نو شدن 
و تولــد دوباره چه در دنیا و چه پس از مرگ 

تعریف شده است.
فرا رسیدن بهار، طراوت و شادابی طبیعت، 
شکوفایی درختان، جاری شدن جویباران و 
آوای پرنــدگان، عالوه بر تبلور مباحث فوق 
و اثبات فلسفه نو شدن، فرح بخشی خاصی 
را برای انســان ایجاد می کنند و خواسته و 
ناخواسته ما را به ســمت خود می کشند تا 
با دیدار از زیبایــی بی بدیل که یگانه خالق 
هســتی برای ما آفریده، از نشاط و شادابی 

روح و جسم برخوردار شویم.
تعطیالت ابتدایی سال که از سال های دور در 
تقویم ایران زمین پیش بینی شــده، فرصتی 
و  از دغدغه ها  برای دست کشــیدن  است 
مشــغله های روزمره در طول ســال و دل 
سپردن به طبیعت و نو کردن وجود با کسب 

آرامش درونی از این موهبت الهی است.
خداوند در قرآن بارها و بارها انســان را به 
تفکر و تدبر در طبیعت فراخوانده است و به 
جرأت می توان این مدعا را داشت که یکی از 
شناخت  راه های  مطمئن ترین  و  آسان ترین 
خداوند و پی بردن به وجود الیزالش، نگرش 
عمیق در طبیعت و چگونگی حیات در بین 
جانداران است. گذشتگان ما با توجه به همه 
برای آالیش  را  نوروز  موارد گفته شده، آئین 
روح، نزدیکــی به خدای تبــارک و تعالی، 
درک مفهوم نو شدن، دور ریختن پلیدی  ها، 
آغاز دوبــاره و ایجاد فرصت برای دل کندن 
از درگیری های روزمره بر پا می کردند که تا 
امروز هم این فرخنده مناســبت در میان ما 
ایرانیان ماندگار شده است و همه ایرانیان به 

آن دل بسته و پایبند هستند.
ایران شــروعی دوباره در همه  برای  نوروز 
زمینه هاست؛ بر مبنای قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، رهبر به عنوان عالی ترین مقام 
رسمی کشور در شروع سال نو، با تعیین یک 
شعار خط مشی کلی کشور یا شاید مهم ترین 
سرفصل فرارو در سال پیش رو را برای مردم 
تعریف و تعیین می کند و این خود یعنی یک 
شروع دوباره که با نو شدن ذهن، تدبر تازه و 
نگرش جدید که همان بازخورد طبیعت الهی 

است، تناسب دارد.
در ایران به جز نو شــدن ســال و تغییرات 
ملموس در زندگی های شــخصی، سیاست 
کلی و نگاه مردم به رویکردهای کلی کشور و 
منافع مملکت نیز بر اساس رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب تازه می شود؛ یک سال »اصالح 
الگوی مصرف« یعنی امسال باید صرفه جویی 
کنیم، یک سال »حماسه سیاسی و حماسه 
اقتصادی« یعنی امسال سال حماسه سازی 
مردم است، یک سال »دولت و ملت؛ همدلی 
و همزبانی« یعنی باید با دولت همراه و همدل 

شویم و ...
باید منتظر باشــیم و ببینیم امسال تکلیف 
چیســت و باید در چه راهی گام برداریم تا 
ضمن نو گرایی در فکر، زندگی و برنامه، برای 
همراهی با سیاســت های کالن کشور نیز نو 
شویم تا در این حوزه نیز به خوبی نقش آفرین 

باشیم.
آب زنید راه را هین که نگار می رسد                 

مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد

بوی بهار می رسد

فرشته اکبریعلی ثقفی / مدیرمسئول

تلفن سفارش آگهی

38311155
09183114900

برای  ورزش  دارم  اعتقاد  من 
همه یک فریضه عمومی است.

)فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با 
جمعی از مسئولین، قهرمانان وپیشکسوتان 
ورزش کشور، اسفند ماه 1391(

وقفه  هیچ  فرهنگی  کار  در 
چون  نیست؛  جایز  تعللی  و 
بر  دشمنان  تالش  بیشترین 
روی جامعه و ملت و کشور ما، 

تالش فرهنگی است.
)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت 
دولت1385/06/06(

وقتــی در لحظه تحویل ســال نو چشــمانت را 
می بندی و دســت به ســوی خدا بلنــد می کنی، 
شاید اولین کلمه ای که در خط مقدم ذهنت قرار 
می گیرد "سالمتی" است و این کلمه و ارزش آن را 
بیشتر از همه، کسانی درک می کنند که با بیماری 

در نبرد بودند و کمتر طعم سالمتی را چشیده اند.
قــدرت و قــوت " ســالمتی" را بیــش از همه 
خانواده هایی درک می کنند که با چشــمان خود، 
شــاهد دردهای سخت عزیزانشــان بوده اند و جز 

دیــدن لبخند و قامت اســتوار عزیــز خود، هیچ 
معجزه ای قلب آن ها را تســکین نداده است. امروز 
هم هستند کسانی که درد با تمام توان خود، حس 
سالمتی را از آن ها به یغما برده و روز و شب خود را 

با آرزوی سالمتی می گذرانند.
بازهم سال نو در راه است و پای سفره هفت سین 
لحظــه تحویل ســال 95 خانواده هــای زیادی 
هســتند که با صدایی بلندتر از هرسال سالمتی 
خود و یــا عزیزانشــان را از خــدا می خواهند. 

محمدرضا قادری که در جامعه ورزشی، قهرمان 
دوچرخه ســواری و در جامعــه جهانی، به عنوان 
قهرمان اســتقامت و مقاومت شــناخته  شده و 
شاید بســیاری از مردم دنیا امروز او را به خوبی 
می شناسند، برای درمان ســرطان ریه و بهبود 
شــرایط جســمانی خود به آمریکا سفر کرده و 
شاگردانش که با تراشــیدن موی خود، قلبشان 
را بــا آقا معلم یکی کردنــد و او را به عنوان یک 
قهرمان محبوب به مردم دنیا معرفی کردند، حاال 
برای سال نو آماده می شوند و شاید دعای تعداد 
زیادی از این شاگردان، شــنیدن دوباره صدای 
ســوت آقا معلم باشــد و جامعه ورزش همدان 
نیز منتظر قهرمانی اســت که پابه رکاب به سوی 

سالمتی پیش می رود.
سین هشتم و یا بهتر است بگوییم مهم ترین سین 
سفره هفت سین همدانی ها در آغازین لحظات سال 
1395 آرزوی سالمتی برای تمام قهرمانانی است 
که با تمام توان خود، درد را مغلوب می کنند و همه 
منتظر هستند تا خداوند مدال سالمتی را بر گردن 

این قهرمانان بیاویزد.
ماهنامــه فرهنگــی ورزشــی " اکباتــان" برای 
محمدرضا قاری آقا معلم محبوب همدانی و تمامی 
کســانی که با بیماری دســت وپنجه نرم می کند، 

آرزوی صحت و سالمتی دارد.

 سـالمتی آقا معلم، سـین هشتم 
سفره عید همدانی ها
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این هنرمند ســخنانش را این گونه آغاز می کند: من در سال 1338 در 
چهارراه عزیز خان تهران به دنیا آمدم. پدر و مادرم در یکی از روستاهای 
همدان به نام رباط در منطقه شورین متولد شدند. تبار ما به ایل بختیاری 
برمی گردد که در دوره صفویه به همدان آمدند و در کوه الوند مســتقر 

شدند.
ما طایفه گمار ایل بختیاری هســتیم که توسط سه برادر شکل گرفت و 
مردم اطراف، آن منطقه را گمار می دانســتند و امروز هم نام خانوادگی 
بسیاری از افراد روستای رباط، گمار است که همه از ایل وتبار ما هستند 
و بــه نوعی می توان گفت مردم این منطقه از نوه ها، نتیجه ها، ندیده ها و 

نبیره های آن سه برادر هستند.
با توجه به اینکه خواهرم و همســرش در همدان زندگی می کردند، زیاد 
به همدان و روســتایمان ســفر می کردم و مدت زیادی را به ویژه در ایام 
تابســتان در همدان می گذراندم و تا اندازه ای با این شــهر و محالت آن 

آشنا هستم.

 از الالیی های بی بی 
تا بی قراری برای آقا معلم

رسول نجفیان بر آزادگی و شــرافت خانواده خود و تأثیری که در رشد 
و موفقیت او داشــتند، تأکید می کند: پدر و مادر من انسان های شریف 
و آزاده ای بودند. پدرم همیشــه تالش می کرد که عالقه های خودش را 
به فرزندانش تحمیل نکند و من با تشــویق و پشتیبانی پدرم، عالیقم را 
دنبال کردم. ذوق و عالقه من در خوانندگی از الالیی هایی شروع شد که 
مادربزرگم در گوشم می خواند. بی بی گلزار صدای بسیاری خوبی داشت 
و با صدای زیبایش برایم شــعر می خواند و همین بهانه و انگیزه ای برای 
ورودم به دنیای موســیقی بود. البته پدرم نیز در این زمینه مرا تشویق 
می کرد. او در همدان با عارف قزوینی و میرزاده عشــقی در ارتباط بود و 
به همین واســطه خانواده ما اهلیت هنر داشت، اما متأسفانه زود از این 
دنیا رفت و موفقیت های مرا ندید. من همزمان با اخذ مدرک لیســانس 
در رشته روانشناسی، در دوره های موسیقی و تئاتر نیز شرکت کردم و با 
توجه به اینکه ما در ایران مدرک گرا هستیم می توانم بگویم سه لیسانس 
گرفتم. او اولین معلم را پدر و مادر می داند اما به لحظه شــماری هایش 
برای شــروع کالس آقا معلم روحانی خود اشــاره می کند و این معلم را 
عامل ورودش به تئاتر می داند: در فاصله ســنی 12 تا 15 ســالگی و یا 
فاصله بین مقطع دبستان و دبیرســتان معلمی داشتم که روحانی بود 
و هم داســتان های مذهبی را ما یاد می داد و هم تأکید داشــت که این 
داســتان ها را در قالب نمایش اجرا کنیم و به این ترتیب نویســندگی و 
کارگردانی و بازیگری را تجربه کردم. همین شــرایط باعث شده بود که 
من و همکالسی هایم برای شروع این کالس لحظه شماری کنیم. ایشان 

همیشه ما را تشویق می کردند که تئاتر را یاد بگیریم.
همیشــه چهره نورانی معلم روحانی ام را در یاد دارم. یادم می آید که لبه 
آستین او همیشه پاره بود، یک روحانی فقیر اما معلمی بسیار بزرگواری 
که همیشه دعاگوی او هستم. او با برنامه کالسی خود، تئاتر را در روح و 
جان ما زنده کرد و من، مرتضی اردستانی و کامران فیوضات از کالس های 

ایشان به سمت تئاتر رفتیم.

 از عالقه جوانان به ابتذال 
کشورهای بیگانه تعجب نکنیم

بســیاری از روحانیون هســتند که به تئاتر و ســینما عالقه دارند؛ 
نمی توان انتظار داشت که یک روحانی تئاتر اجرا کند اما این عزیزان 
ازنظر محتوایی می توانند حضور خوبی در هنر داشــته باشــند. هنوز 
جوانــان ازلحاظ محتوایی به ادبیات ما که ادبیات روحانی اســت پی 
نبردند و البته تقصیری هم ندارند. ما تعجب می کنیم که چرا جوانان 
ما جذب ماهواره و ابتذال کشــورهای بیگانه می شوند درحالی که ما 
کم کاری کرده ایم. امیدواریم به گونه ای عمل کنیم که حقانیت ادبیات 
ما که پیر جهان اســت و حرف برای گفتن دارد روزبه روز بیشتر جلوه 
گری کند و مردم، انسان های ارزشمند ادبیات کشور همچون موالنا و 

فردوسی را بیشتر و بهتر بشناسند.
از رسول نجفیان در رابطه با دلیل شعله زدن شوق و عالقه موسیقی در 

وجودش و تالش او در این عرصه می پرسم و او این گونه پاسخ می دهد:

 غمی که بی بی در الالیی هایش 
در گوشم می خواند

همان طــور که گفتم مادربزرگم  در روســتای ربــاط زندگی می کرد و 
خانواده اش را در قحطی از دســت داده بود. بی بــی گلزار غم خود را با 
صدای زیبایی که داشــت، با زبان فارسی و ترکی در گوشم می خواند و 

وقتی بزرگ شدم فهمیدم که بعضی از این شعرها از اشعار موالنا بود.
پدرم نیز به واســطه ارتباطی که در همدان با عارف قزوینی داشــت 
از اشــعار او برایم می خواند که در ذهن من ماندگار شــد. اشعاری از 
عارف را در رادیو می خواندم و از من می پرســند که چطور این اشعار 
را یاد گرفته ای چون تابه حال جایی پخش و یا منتشــر نشــده است. 
مادربزرگ و پدرم، ذوق و عالقه شعر و موسیقی را در من زنده کردند 

و با عالقه مندی موسیقی را دنبال کردم هرچند حرفه ای کار 
نمی کردم تا اینکه شعر "رســم زمونه" را سرودم و مردم 

ایــران پیش از اینکه مرا به عنــوان کارگردان و بازیگر 
بشناســند به عنوان خواننده و سراینده رسم زمونه 

می شناسند .

 آوار خانه کودکی ها و دردی که 
"رسم زمونه شد"

رسم زمونه یک لطف و فیض الهی بود که در فاصله بین 25 تا 30 سال 
پیش در اوج خأل عزیزانم)پدر و مادربزرگم( که از دستم رفته بودند و با 

مرور خاطرات کوچه پس کوچه های همدان و تهران، سرودم. 
من ســال ها به خانه ای که به خرابه تبدیل شــده بود، می رفتم و آن را 
زیــارت می کردم اما وقتی به خانه ای که کودکی ام در آن گذشــته بود، 
رفتم و دیدم خانه تخریب و از نو ساخته شده چنان دردی بر من استیال 
یافت که "رســم زمونه" بی اختیار به ذهنم خطور کرد. می خواستم این 
حس را منتقل کنم که آن خانه و کوچه چه شد و آدم های آن کوچه و 
خانه کجایند؟ می خواستم بگویم که فقط خاطرات می ماند و همه از بین 
می روند. ابیات اشعار حافظ  ازجمله "نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، 
جدال بر ســر عمر دون مکن درویش"، "بدین رواق زبرجد نوشته اند به 
زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند" و ابیات اشعار فردوسی همچون 
"به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس" و "نباشد 
همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار" بن مایه هایی برای 

سرودن "رسم زمونه" بود.
اگر بخواهم بگویم کدام بیت "رسم زمونه" را بیشتر می پسندم مثل این 
اســت که بگویم کدام یک از اعضای بدنم را بیشتر دوست دارم چراکه 
همه اعضای بدن  ضروری هســتند. ابیات این شعر اعضایی هستند که 
هرکدام یک گوشه از مفهوم را نقل می کنند اما ترجیع بند " کجاست اون 
کوچه، چی شد اون خونه، آدماش کجان خدا می دونه" را بیشتر از دیگر 
ابیات دوست دارم. یکی از اساتید رسول نجفیان در موسیقی عاشق حیدر 
همدانی بوده که در رابطه با او می گوید: این روحانی بزرگوار در شرایط 
عجیــب و غریبی نواختن تار را به من آموخت که البته باید تأکید کنم 
که با عاشق حیدر که در همدان معروف بود و از نوار کاست های او برای 

یادگیری موسیقی استفاده می کردم، متفاوت است.
مــا به طور معمول روحانی را کســی می دانیم که لباس روحانیت بر تن 
دارد درحالی که لباس ها نشــان دهنده وجه درونی انســان ها نیســت. 
عاشــق حیدر، عزیزی بود که لباس روحانیت می پوشید و درعین حال 
به موســیقی عالقه مند بود. او در آموختن  موسیقی عرفانی به من تأثیر 

بسیاری گذاشت.

 داستان زباله های12 قرانی 
و تفسیر اشعار موالنا!

دیگر استاد من در تهران مردی بود به نام آقا مهدی که زباله جمع می کرد 
و می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد و وقتی درآمدش به 12 
قران می رسید بارش را می بست و معتقد بود که بیش از آن حرام است 
حتی اگر الماس هم پیدا می کرد 12 قران خودش را می خواست. او تمام  

اشعارحافظ و موالنا را حفظ  بود.
من در مدرســه علمی ادبی بدیع الزمان فروزان فر تحصیل می کردم و آقا 
مهدی در زیرزمین یک خرابه در نزدیکی مدرســه زندگی می کرد. من 
بیش از اینکه از مدرسه ادبیات یاد بگیرم از آقا مهدی می آموختم. مدیر 
مدرسه به من می گفت که حق نداری با این انسان رفت وآمد کنی چون 
او ســیاه چرده، بد اخم، ولگرد و کارتن خواب است و نباید با او در ارتباط 
باشی اما او انسان بسیار بزرگواری بود که در جمع مردم زندگی می کرد و 

باکسی جز در موارد ضروری حرفی نمی زد.
هرروز از ساعت 5 تا 7:30 صبح که زنگ مدرسه می خورد، 
به قهوه خانه می رفتم و کنار آقا مهدی از او شعر 
می آموختــم و او به من یاد مــی داد و یاد 
می داد. هر شعر و هر آیه ای از قرآن را که 

می خواند تفسیر می کرد.
از او در خصوص همدان و شــناخت 

مردم دیگر اســتان های کشور در مورد این شهر می پرسم که با تعاریف 
رسول نجفیان از همدان، می توان به تعصب و عالقه او به این شهر پی برد.

 گنجینه ای از هویت همدان 
در گنج نامه

نجفیان می گوید: همدان نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور به عنوان 
یک شهر و حتی یک کشور کهن سال از لحاظ بناها، اشیاء باستانی و ابزار 
و ادوات معروف اســت و به نوعی کهن ترین کشور دنیا به شمار می رود. 
همدان در مقابل کشــورهای بی هویت  و مبتذلی است که بیش از 200 
سال قدمت ندارند و برای خود اعتبار می تراشند. در همدان اگر گنجنامه 
را ببینیم همه چیز در آن مشخص است و می توان به قدمت دیرینه این 
ســرزمین پی برد. همدان مردمان اصیل و فهیــم دارد و عالوه بر ابزار و 
ادوات و بناها، هنرمندان و ادبیاتی دارد که نسل به نسل و سینه به سینه 

منتقل شده است.

 مجنون با کمک مسئوالن 
به لیلی نمی رسد!

او به حمایت مســئوالن از هنرمندان می پردازد و تأثیر حمایت آن ها بر 
پیشرفت هنرمندان را محدود می داند.

این هنرمند همدانی معتقد اســت که هیچ هنری نبوده که به واسطه 
حضور و یا عدم حضور مسئوالن، تجلی پیداکرده است. هنرمند نباید 
نگاهی به مســئول و توجه او داشته باشــد و باید هنر خود را تا مرز 
مرگ ادامه دهد چون هنر برای او تقدس اســت. درســت مثل اینکه 
بگوییم اگر مجنون می خواهد به لیلی برســد باید مسئوالن کمک و 
تالش کنند تا مجنون به عشق خود برسد. مجنون سوار شتر می شود 
و به ســمت لیلی مــی رود و همین باید برای هنرمند درس باشــد. 
هنرمند وظیفه دارد که بســوزد و هنر خود را بســازد.البته مسئوالن 
نیز باید حمایت داشــته باشــند و در مــواردی می توانند به هنرمند 
توانمندی که شاید بضاعت مالی چندانی برای عرضه هنر خود ندارد 
کمــک کنند که اگر انصاف را در نظــر بگیریم در این موارد حمایت 
نیز صورت گرفته و مســئوالن مقابل هنر قرار نگرفتند. درهرصورت 
هنرمند نباید توجهی به این مســائل داشته باشد و باید با تمام توان 
خود هنرش را دنبال کنــد. عارف قزوینی هنرمندی بود که روزهای 
پایانی عمر خود را با گرســنگی دست وپنجه نرم می کرد اما تحت هر 

شرایطی کارش را انجام می داد.
در مواردی نیز مســئوالن از هنرمندان حمایــت می کنند اما وقتی آن 
هنرمند جان خود را از دســت می دهد هنرش نیز با او دفن می شــود 
بنابراین به اعتقاد من هنرمند بایــد تالش خود را انجام دهد تا هنرش 
به بطن اقشار و توده های مختلف مردم نفوذ کند و هنر او کارایی داشته 
باشد مثل موالنا. هنر هنرمند باید دل را صیقل بدهد و کینه ها و زنگارها 
را از دل بشر دور کند. هنر باید طوری روح و دل انسان را صیقل دهد که 

همچون روح و دل علی )ع( بدرخشد.
اینکه هنرمندی بگوید چون مسئولین از او حمایت نکردند به مرز نابودی 

رسیده برای من قابل قبول نیست و این استدالل را نمی پذیرم.

 عالقه ای که دغدغه هایم را 
کارگردانی می کند

رســول نجفیان از اولویــت عالقه مندی هایش می گویــد: من همواره 
کارگردانی و موســیقی را بیش از هر چیز دیگری دوســت داشــته ام. 
کارگردانی به لحاظ اینکه آرزو دارم تمام داستان های شاهنامه و مثنوی 
موالنا را به تصویر بکشم که البته پنج داستان مهم شاهنامه را تاکنون به 
تصویر کشیده ام. کارگردانی را فرای همه دغدغه هایم دوست دارم چون 
هم موسیقی، هم تئاتر، هم نویسندگی و هم تمام دغدغه های ذهنی مرا 

در بر می گیرد.

از او در رابطــه بااینکه هنــرش در برخی فیلم ها به نــام خودش ثبت 
نمی شود، می پرسم و نجفیان این گونه پاسخ می دهد: من با کارگردانان 
جوانی که چندان با دکوپاژ آشنایی ندارند همکاری می کنم و در مواردی 
نیز نویسندگی انجام می دهم تا این جوانان بتوانند کار را ادامه بدهند و 
اصراری ندارم که نام من نیز در اثر آن ها به کاربرده شود چون اعتقاددارم 
که جوانان ما باید کار را آغاز کنند و ادامه بدهند همان طور که عزیزانی 

نیز بوده اند که مرا کمک کرده اند تا پیشرفت کنم.
من کتاب و نوار موســیقی "الفبا را با شــعر و موســیقی به کودکانمان 
بیاموزیــم" را با اســتفاده از تخصصم در روانشناســی منتشــر کردم 
به طوری که انســانی که سواد ندارد وقتی نوار را گوش می کرد و کتاب را 
می خواند به راحتی الفبا را یاد می گرفت و شعر و موسیقی در یادگیری او 

تأثیر زیادی می گذاشت.

 وقتی سوداگری نام مرا 
از "حسن کچل" حذف می کند

ترجمه اثر پینوکیو و نوشتن کتاب حسن کچل را هم در سابقه نویسندگی 
خود دارم که هنوز هم به فروش می رســد اما متأســفانه نام من از این 
داستان ها حذف شده و شاید به دلیل سوداگری ناشر است هرچند ناشر 
اصلی در ایران نیســت و ناشر فعلی شاید از این موضوع نگران است که 
من ادعایی داشــته باشــم و مبلغی از آن ها بخواهم چون این داستان ها 

هنوز پرفروش است.
از وقتی که نام من از کتاب حذف شده به شدت معترض هستم و این کار 
بدون رضایت من انجام شــده است اما بااین وجود خوشحالم که اشعار و 
نوشــته های من به گوش مردم برسد همان طور که اجر تالش من برای 

آموختن الفبا به کودکان به خودم برمی گردد.
رســول نجفیان برخالف بســیاری از هنرمندان به خوبی به سؤاالت 
خبرنگاران و رسانه ها پاســخ می دهد و همین بهانه ای است که از او 
در رابطــه با علت برقراری ارتباط با رســانه ها و فرار دیگر هنرمندان 
از خبرنگاران ســؤال کنم که در این رابطه می گوید: من ســال ها در 
مجله فیلم، طنز می نوشــتم و با رســانه در ارتباط هستم و خودم را 
با رســانه نزدیک می دانم اما بارها دچار دردســرهایی شدم که دیگر 
هنرمنــدان نیز دچار همان ماجراها شــده اند. در مواردی خبرنگار یا 
روزنامه نگار برداشت شــخصی خود را از سخنان فرد مصاحبه شونده 
دارد و همین موضوع مشکالتی را ایجاد می کند که شاید یک هنرمند 
باید سال ها تالش کند تا اثر سخنانی که از زبان او و با برداشت اشتباه 

منتشرشده، پاک شود.

 امیدوارم به روزی نرسیم 
که خدا را هم تحویل نگیریم

بارها نیز به ما تأکید شــده که پاسخگوی سؤاالت خبرنگاران نباشیم اما 
از طرفی دیگر نیز می توان ارتباط هنرمندان با رسانه ها را بررسی کرد. ما 
هنرمندان معروف شدن خود را مدیون رسانه ها هستیم چه بسا هنرمندی 
پیش از اینکه شــهرت داشته باشــند منتظر این است که رسانه ای با او 
گفتگو کند تا به مردم معرفی و به نوعی معروف شود اما پس از شهرت 
نه تنها به روزنامه نگار توجهی ندارد بلکه هیچ کسی را تحویل نمی گیرد. 

امیدوارم به روزی نرسیم که خدا را هم تحویل نگیریم!
یکی از آخرین پرســش های من از رسول نجفیان این است که بهترین 

یادگاری او برای مردم چیست؟
او می گوید: شــگفت زدگی من این اســت که بسیاری از هنرپیشه های 
معروف در روستاهای دورافتاده شناخته شده نیستند اما با لطف خداوند 
این افتخار را دارم که در دورافتاده ترین روســتاهای ایران "رسم زمونه" 
و درنتیجه مرا می شناســند و خوشبختانه همین شــعر و ترانه تا امروز 
ســه اعدامی را نجات داده اســت. مرا به خاطر این شعر می شناسند و 
تأکید می کنم این فیض و لطف الهی بود که این اتفاق بیفتد. آرزو دارم 
این کار من همچنان که در گوشــه گوشه کشــور که شاید مردم خود 
مرا نمی شناســند و ترانه ام را به خاطر سپرده اند، ماندگار باشد. در موارد 
بســیاری اگر عزیزی از جمع خانواده ای می رود این شعر در ذهن آن ها 
مرور می شود و امیدوارم "رســم زمونه" همچنان هم شور داشته باشد 

و هم شعور.
خسیس باشیم!

آخریــن جمالت خالق اثر محبوب "رســم زمونه" و گفتگوی صمیمانه 
"اکباتان" با رســول نجفیان به آرزوهای نــوروزی او برای مردم همدان 

و ایران ختم می شود.
من همیشــه این شعر حافظ را می خوانم هرچند شاید ظاهر غم انگیزی 

داشته باشد اما باطنی پر از امیدواری دارد.
"نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

حیف باشد که تو از این همه غافل باشی"
قدر زندگی را بدانیم و بدانیم که عمر جاویدان نداریم. زندگی ما موقتی 
است و این زندگی موقتی ارزش انجام بسیاری از کارها را ندارد. باید با دو 
دست زندگی را بچسبیم و وقت را غنیمت بدانیم حتی ثانیه ها را در نظر 
داشته باشیم. خساست ویژگی اخالقی خیلی بدی است اما خسیسی در 
زمان بهترین نعمت است و امیدوارم خداوند این خساست را درگذشت 

زمان و ثانیه ها به همه عطا کند.

عجب زیبا می شــد اگر رسم قلم و کاغذ این بار تغییر می کرد و با هر واژه ای که بر کاغذ می نشست صدایی نیز 
برمی آمد و "رســم زمونه" راحت تر  و عمیق تر بر دل وجان می نشست اما لحظه ای می توان چشمان را بست و 

عمق کلماتی را که خاطرات لحظه به لحظه زندگی را مرور می کند، احساس کرد.
در کوچه های یکی از روستاهای شهر همدان باد خزان می وزد و خاک نشسته بر تسبیح مادربزرگ برمی خیزد 
و همین جاست که قصه برگ و باد خزون با حسرتی که از خاطرات بی بی جون در دل مانده، ترانه ای را در ذهن 
رسول نجفیان می سازد و مردم زمانه را با " رسم زمونه" همراه می کند و سال هاست که این اثر محبوب و ماندگار 

با پر کشیدن عزیزانمان در ذهن مرور می شود.
حاال نوروز در راه اســت و شــاید در اولین لحظات تحویل سال نو با نگاه به تســبیح و مهر مادربزرگ ها و 
پدربزرگ هایمان و عیدی هایی که از الی قرآن با لبخند به ما هدیه می دادند، رســم زمانه  و گذر سریع زمان را 
بیشــتر و بهتر از هر زمان دیگری درک کنیم و شاید در ذهن خود این بیت شعر رسول نجفیان را مرور کنیم: 

"عجب رسمیه رسم زمونه، قصه برگ و باد خزونه، میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا می مونه"
نشــریه "اکباتان" در آستانه فرارسیدن سال نو، پا به دنیای کارگردان، بازیگر، خواننده، نویسنده و نوازنده ای 
گذاشته که بیش از تمام این هنرها، نامش با اثر "رسم زمونه" عجین شده و مردم ایران او را با این ترانه ماندگار 

می شناسند.
رسول نجفیان که خود را به نوعی همدانی می داند، میهمان نوروزی "اکباتان" است و از خاطراتش در این شهر 

و دنیای خوانندگی و کارگردانی می گوید.
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 در جهان امروز ورزش با تبدیل شدن به صنعتی پول ساز نه تنها هزینه 
ادامه حیات خود را تأمین می کند بلکه در رشــد و شکوفایی اقتصاد 
کشورها نیز تأثیرگذار است. در کشورهای توسعه یافته ورزش رقیب 
جدی فعالیت های نفتی، صنعتی و علمی برای جذب ســرمایه گذار 
اســت؛ چنان که در ســال های اخیر صاحبان قدرتمنــد و پرنفوذ 
شرکت های نفتی، صنایع بزرگ و تاجران سرشناس الماس و جواهر 
بخشی از سرمایه هنگفت خود را به ورزش آورده اند و همواره از این 

سرمایه گذاری ابراز رضایت می کنند.
از ســوی دیگر این صنعت یک مؤلفه جدی در رشــد اقتصاد ملی 
کشورهای توســعه یافته نیز قلمداد می شود. تأثیر مثبت میزبانی از 
مســابقات مهمی چون المپیک، جام جهانی یا بازی های قاره ای که 
هجوم گردشــگران و عالقه مندان به مســابقات ورزشی و همچنین 
درآمدزایی از پخش تلویزیونی و شرکت های تبلیغاتی را در پی دارد 
بر تولید ناخالص ملی کشــور میزبان غیرقابل انکار است. همچنین 
برخی دیگر از کشــورها با صادرات فن آوری ورزشی از جمله صدور 
انواع تجهیزات و ادوات ورزشــی و صدور مربی و ورزشــکار به نقاط 
دیگر جهان از این راه اشتغال زایی کرده و درآمد ملی خود را افزایش 
می دهند که از این دســت می توان به صادرات ادوات اسکی از کشور 
ســوییس، صادرات لباس ورزشــی و توپ از کشور آلمان و صادرات 

بازیکن و مربی از کشور برزیل اشاره کرد.

ارتزاق ورزش ایران از منابع دولتی
با همه این اوصاف ورزش در ایران به دالیل مختلفی از جمله ضعف 
در زیرساخت ها، دخالت دولت ها و جریان های سیاسی و سهم خواهی 
آن هــا از موفقیت های ورزشــی، نبود قوانین مرتبــط با کپی رایت، 
نداشــتن درآمد از پخش تلویزیونی، بهــره نگرفتن از متخصصان 
بازاریابی ورزشــی و از همه مهم تر مشکالت حاکم بر اقتصاد کشور 
که برخی از آن ها حاصل تحریم ها و برخی دیگر ناشی از بی تدبیری 
و ضعف در برنامه ریزی است، نه تنها درآمدزا نیست، بلکه برای ادامه 
حیات خود از بودجه و اعتبارات دولتی ارتزاق می کند. از سوی دیگر 
معدود ســرمایه گذران بخش خصوصی نیــز که پا به عرصه ورزش 
کشور گذاشتند یا با نیت پول شویی سرمایه خود را وارد ورزش کردند 
و یا پس از مدتی از این ســرمایه گذاری پشــیمان شده و با ضرری 
هنگفت عطــای کار را در این عرصه به لقایش بخشــیدند تا خون 
حیات در رگ ورزش کشــور با بودجه ساالنه وزارت ورزش و کمیته 
المپیک، اعتبارات استانی، یارانه های گاه و بی گاه دولت و همچنین 
اجبار شرکت ها و بنگاه های خصولتی )نیمه خصوصی- نیمه دولتی( به 

سرمایه گذاری در باشگاه ها جریان یابد.

تبعیض؛ پیامد ناگوار ورزش دولتی
به عقیده کارشناسان تبعیض یکی از مهم ترین تبعات منفی ورزش 
دولتی است؛ چرا که استان های برخوردار از افراد ذی نفوذ در دولت و 
نمایندگان قوی در مجلس که می توانند برای افزایش بودجه ساالنه 
ورزش اســتان خود و یا دریافت کمک هــای دولتی رایزنی کنند و 
همچنین شهرهایی که از شرکت ها و صنایع بزرگ بهره می برند در 
فعالیت های ورزشی به ویژه در ورزش قهرمانی و حرفه ای با سرعتی 
چشمگیر از استان ها و شهرهای محروم پیشی خواهند گرفت؛ اتفاقی 
که در یک دهه اخیر شاهد آن بوده ایم و همچنان روند آن نیز ادامه 
دارد؛ برای مثال باشگاه های ورزشی در استان های اصفهان، آذربایجان 
شرقی، تهران و خراسان رضوی با کمک صنایع، شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی مهم و بزرگ مســتقر در استان خود و همچنین عضویت 
افراد ذی نفوذ در هیات مدیره، مجالی برای عرض اندام باشــگاه های 
اســتان های محرومی مثل چهارمحال بختیاری، ایالم و سیستان و 

بلوچستان در ورزش حرفه ای نگذاشتند.

 ورزش همدان 
محروم از حامی مالی قدرتمند

اســتان همدان نیز از جمله استان هایی است که از داشتن صنایع و 
شــرکت های بزرگ محروم است. از سوی دیگر در چهار سال  اخیر 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی به ویژه نمایندگان شهر 
همدان نتوانســتند آن طور که باید در زمان تصویب الیحه بودجه از 
حق استان و شهر همدان دفاع کنند و آنچه در این مدت  از اعتبارات 
ملی و اســتانی به همدان اختصاص یافته، کفاف مخارج فعالیت در 
ورزش قهرمانی و حرفه ای را نداده اســت؛ بی تردید همین دو عامل 
مهم دست به دســت هم داد تا ورزش همدان در این مدت علی رغم 
برخورداری از جوانان مستعد عرصه رقابت را در کارزار نابرابر ورزش 

حرفه ای به رقبای پولدار خود واگذار کند.
در ســال های اخیر هیچ یک از تیم های استان در رشته های مختلف 
ورزشــی از حامی مالی قوی برخوردار نبودنــد و اداره کل ورزش و 
جوانان هم برای تأمین بودجه تیم های حرفه ای استان در لیگ برتر 
یا دســته یک با منع قانونی مواجه است و اگر هم منعی در این راه 
نبود بودجه محدود  این اداره کل دردی از این تیم ها دوا نمی کرد؛ از 
این رو امسال اســتان همدان در رشته های انگشت شماری در لیگ 
برتر نماینده دارد و نمایندگان اســتان در لیگ دسته یک یا دو نیز 
با مشــکالت زیادی روبرو هستند. همچنین در رشته های پرطرفدار 
و جذابی مثل والیبال و بســکتبال همدان نماینده ای در هیچ یک از 
لیگ های کشور ندارد و نمایندگان فوتبال استان نیز هرسال با افت 
محسوسی مواجه می  شــوند؛ چنان که امسال پاس درخطر سقوط 

به لیگ دسته دو قرار دارد و الوند نیز به لیگ دسته 3 سقوط کرد.

 مشکالت مالی؛ 
گریبان گیر هیات های ورزشی استان

در بعد قهرمانی نیز هیات های ورزشــی اســتان برای اعزام تیم های 
خود به مســابقات قهرمانی کشــور و پذیرفتن میزبانی مســابقات 
همواره با کمبود منابع مواجه اند؛ تا جایی که یا در برخی از مسابقات 
حاضر نمی شوند، یا تیم کاملی اعزام نمی کنند و یا از زیر بار برعهده 
گرفتن میزبانی مسابقات شــانه خالی می کنند. روسای هیات های 
ورزشی استان در گفت وگو با اکباتان از کمبود منابع مالی به عنوان 
بزرگ ترین مشکل هیات  خود یاد می کنند و معتقدند تا دخل و خرج 

هیات ها تراز نباشد توسعه ورزش در استان میسر نخواهد شد.
رئیس هیات اتومبیلرانی و موتورســواری اســتان در رابطه با تأثیر 
مشکالت مالی و کمبود بودجه بر توسعه این رشته ورزشی در همدان 
به اکباتان می گوید: از آنجا که اتومبیل های آفرود پالک نمی شــوند 
برای جابجایی این اتومبیل ها هیات باید تریلی اجاره کند؛ اما چون 
هزینــه اجاره تریلی زیاد اســت هیات و حتی ورزشــکاران توانایی 
پرداخت این هزینه را ندارند و به همین دلیل در بسیاری از مسابقات 

از جمله مسابقات قهرمانی کشور در قشم شرکت نکردیم.
رئیس هیات هندبال استان نیز در گفت وگو با اکباتان اظهار می کند: 
هیات هندبال از معدود هیات های اســتان اســت که در لیگ برتر 
نماینده دارد؛ اما مشکالت مالی ما به  اندازه ای است که بازیکنان تیم 
در بسیاری از مسابقات از جمله بازی با مس کرمان مجبور شدند در 

اتوبوس بخوابند.
رئیس هیات دوچرخه سواری هم عنوان می کند: ما از جمله هیات هایی 
هستیم که همه تیم های خود را در طول سال به مسابقات قهرمانی 
کشور اعزام می کنیم، اما 70 درصد بودجه اعزام ها را شخصاً پرداخت 

می کنم. رئیس هیات والیبال با بیان این که آنچه والیبال همدان را آزار 
می دهد نداشــتن حامی مالی است به اکباتان می گوید: برای حضور 
نماینده ای از استان در لیگ برتر بیش از 2 میلیارد تومان و در لیگ 
یک در حدود یک میلیارد تومان بودجه الزم اســت که نه هیات، نه 
اداره کل ورزش و جوانان و نه بخش خصوصی اســتان توانایی تأمین 
آن را ندارند. وی خاطرنشــان می کند: به دلیل آن که والیبال استان 
نماینده ای در لیگ کشوری ندارد والیبالیست های همدانی برای ادامه 

فعالیت حرفه ای خود به استان های دیگر کوچ کرده اند.
همچنین دبیر هیات شمشــیربازی استان عنوان می کند: مسابقات 
شمشــیربازی در 3 اسلحه برگزار می شود و اگر هیات بخواهد همه 
تیم هــای خود را در دو بخش بانوان و آقایان به مســابقات قهرمانی 
کشــور اعزام کند نیاز به بودجه کالنی اســت که ما از پس تأمین 
آن برنمی آییم. وی ادامه می دهد: به همین دلیل امســال نتوانستیم 
تیم های مردان استان را به مسابقات قهرمانی کشور اعزام کنیم و در 

مسابقات بانوان نیز فقط در یک اسلحه شرکت کردیم.
 رئیس هیات بســکتبال استان همدان نیز با اشاره به وجود تبعیض 
در تخصیص اعتبارات دولتی به اکباتان می گوید: درحالی که بسکتبال 
همدان از پس تأمین 500 میلیون تومان بودجه برای شرکت دادن 
تیمی در مسابقات لیگ دسته اول برنمی آید استان خوزستان 3 تیم 

در لیگ برتر فوتبال و 2 تیم در لیگ برتر بسکتبال دارد.

 تقسیم ناعادالنه 
اعتبارات دولتی در استان

اما طنز ماجرا جایی اســت که در داخل استان نیز اعتبارات محدود 
دولتی ورزش به صورت ناعادالنه بین رشــته های ورزشی و باشگاه ها 
تقسیم می شود. رئیس هیات فوتبال استان در این رابطه به اکباتان 
می گوید: در فوتبال همدان منابع دولتی ناعادالنه تقسیم می شوند. 
هزینه برگزاری هر مسابقه فوتبال در سطح استان به 700 هزار تومان 
می رســد که با توجه به تعداد بازی ها  در طول ســال باشگاه ها باید 

هزینه سنگینی صرف حضور در مسابقات کنند.
عیوقیان می افزاید: به همین دلیل بســیاری از باشگاه ها از حضور در 
مسابقات مختلف و لیگ های استانی انصراف می دهند و این در حالی 
است که به برخی از تیم های استان بودجه های میلیاردی اختصاص 

می یابد.
وی عنوان می کنــد: در تخصیص اعتبارات بانکی نیز عدالت رعایت 
نمی شــود. بانک های اســتان از دادن وام به باشگاه های فوتبال سر 
باز می زنند و بیشــتر اعتبارات را در اختیار باشگاه های بدن سازی و 

ایروبیک که دارای مکان و تجهیزات هستند می گذارند.
دبیر هیات فوتبال استان همدان نیز در گفت وگو با اکباتان از هزینه 
650 میلیاردی اســتان برای باشگاه پاس از زمان انتقال این تیم به 
همدان پرده برمی دارد. بوجاریان می گوید: روند نزولی نتایج تیم پاس 
بعد از انتقال به همدان ارتباطی با مشــکالت مالی ندارد و مسووالن 

استان همدان از لحاظ بودجه برای این باشگاه کم نگذاشتند.

بودجه پاس سالی 90 میلیارد ریال، اعتبارات 
استانی ورزش همدان 7 میلیارد ریال

در حالی که در مدت 7 ســال از فعالیت تیم پاس در استان همدان 
650 میلیارد ریال برای این تیم هزینه  شــده است، معاون توسعه 
منابع مالی و نیروی انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 
اعتبارات اســتانی ورزش همدان را در ســال 94 چیزی در حدود 7 
میلیارد ریال اعالم می کند که با یک حســاب سر انگشتی می توان 
نتیجه گرفت به اندازه 93 سال از اعتبارات استانی ورزش همدان در 

طول 7 سال هزینه باشگاه پاس شده است.
حسن دارششدر در گفت وگو با اکباتان با بیان این که در سال جاری 
بودجه ورزش استان نسبت به سال  های گذشته افزایش خوبی داشته 
است اظهار می کند: ابتدا اعتبارات دولتی ورزش استان 5 میلیارد ریال 
بود که با مساعدت استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به 7 میلیارد ریال افزایــش یافت. همچنین بودجه اختصاص یافته 
از اداره کل ورزش و جوانان نیز نســبت به گذشته افزایش مناسبی 

داشته است.
وی در پاســخ به این ســؤال که  در صــورت افزایش بودجه ورزش 
استان چرا هیات های ورزشی با کمبود اعتبار مواجه اند عنوان می کند: 
افزایش هزینه های جاری هیات ها نسبت به گذشته بسیار چشمگیر 
بوده است و این در حالی است که بودجه ورزش استان افزایش زیادی 
نســبت به باال رفتن هزینه ها نداشته اســت؛ به عنوان مثال بودجه 

امسال ورزش استان نسبت به سال 90 فقط یک و نیم برابر افزایش 
داشــته، اما هزینه اعزام ها شامل هزینه ایاب و ذهاب، اسکان، خورد 
و خوراک بازیکنان نسبت به همین سال 10 برابر بیشتر شده است.

دارششــدر ادامه می دهد: با وجود فعالیت 38 هیات استانی و 350 
هیات در شهرستان های استان بودجه ناچیزی به هیات های ورزشی 
اختصاص می یابد و با توجه بــه افزایش هزینه ها دخل وخرج آن ها 

تراز نیســت و انتظار هیات ها برای دریافت اعتبارات بیشتر به 
حق است؛ با این حال با کمک روسای هیات ها کمبودهای 

موجود را در سال جاری مدیریت کردیم.
 وی به هیات های ورزشــی پیشــنهاد می کند با جذب 
حامی مالی و همچنین درآمدزایی از فضاهای اختصاصی 

خود بخشی از هزینه هایشان را تأمین کنند.
معاون توســعه منابع مالی و نیروی انســانی اداره کل 
ورزش و جوانان استان همدان با رد برخی اظهار نظر ها 
در مورد تأثیر حضور پاس در اســتان همدان بر کاهش 

بودجه هیات های ورزشی استان تأکید می کند: منابع تأمین 
اعتبارات پاس منابعی جدا از بودجه هیات های ورزشی 

است و بودجه هیات ها به صورت کامل به خودشان 
تعلق می گیرد.

ماده 53 قانون الحاقی به 
نفع زیرساخت های ورزشی

دارششــدر در رابطه با ماده 53 قانون الحاقی 
و تأثیر آن بر بودجه ورزش اســتان به اکباتان 
می گوید: این قانون در سال گذشته به تصویب 
مجلس شورای اســالمی رسید و بر اساس آن 
دســتگاه های اجرایی اجازه دارند یک درصد از 
بودجه خود را به فعالیت های ورزشی اختصاص 
دهند. مشکلی که کارشناسان حوزه ورزش به 
این قانــون وارد می دانند بحث مجاز بودن 

دســتگاه ها در ســرمایه گذاری در ورزش 
اســت؛ چرا که معتقدند دستگاه ها باید 
مکلــف بــه اختصاص یــک درصد از 
بودجه خود به ورزش می شــدند و با 

این شرایط زیر بار این کار نمی روند.
وی بــا بیــان این که اجــرای این 
قانون بیــش از آنکه به نفع ورزش 
قهرمانــی و حرفــه ای باشــد به 
توسعه زیرســاخت های ورزشی  
کمک خواهد کرد خاطرنشــان 
می کنــد: بر اســاس متن ماده 
53 قانــون الحاقــی اگــر یک 
دســتگاه اجرایی مجاب شــود 
یک درصــد از بودجه خود را به 

ورزش اختصــاص دهد از این رقم 
باید 40 درصــد را صرف ورزش 
کارمندان خود بکند. 30 درصد 
به اداره ورزش و جوانان تعلق 
می گیرد کــه آن هم فقط باید 
صرف پروژه های عمرانی شود. 
30 درصد باقی مانده نیز برای 
ساخت فضای ورزشی مدارس 
در اختیــار آموزش وپــرورش 
گذاشته می شود؛ با این حساب 
از این قانــون ورزش قهرمانی 
و حرفــه ای فقط زمانی بهره 
می پرد که آن دستگاه اجرایی 
بخواهد بخشی از 40 درصد 
بودجــه ورزش کارمنــدان 
خود را به عنوان حامی مالی 
در اختیار تیم هــای ورزش 

بگذارد.

تالش برای افزایش اعتبارات استانی ورزش 
در سال 95

معاون توســعه منابــع مالی و نیروی انســانی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان با اعالم اینکه به دســتور استاندار همدان کمیته 
اجرایی ماده 53 قانون الحاقی در اســتان تشکیل شــده اســت 
می گوید: در این مدت مکاتبات زیادی با دستگاه های 
اجرایی اســتان انجام دادیم، اما تــا این لحظه 
اعتباری از این قانون محقق نشــده اســت؛ با 
این حال امیدواریم در سال آینده با توجه به 
اقتصادی کشور دستگاه های  بهبود وضعیت 
اجرایی استان برای سرمایه گذاری در ورزش 

مجاب شوند.
دارششــدر در رابطــه با بودجه ســال 95 
ورزش اســتان نیز می گویــد: ما از 3 ماه 
پیش رایزنی خود را با مسووالن 
نمایندگان  استان  و  ارشد 
در  همــدان  اســتان 
شــورای  مجلــس 
آغاز  اســالمی 
و  کرده ایم 
همین  به 
ر  منظو

یی  خص ها شا
بــرای  را 
ن  ال و مســو
ن  ما ز ســا
و  مدیریــت 
برنامه ریــزی 
کردیم  تعریف 
از  آمــاری  و 
ی  لیت هــا فعا
در  را  ورزشــی 
طول ســال در 
ن  شــا ر ختیا ا

گذاشتیم.
اضافــه  وی 
می کند: به این 

تیــب  ن تر ما ز ســا
و مدیریــت 
مه ریزی  برنا
شــد  مجــاب 

اســتان  ورزش  هزینه 
بیــش از آن اســت که 

در بودجه پیش بینی شــده 
اســت. از ســوی دیگر ســال 95 

ســال المپیک اســت و طبق ارزیابی های 
اداره کل ورزش و جوانان 17 ورزشــکار استان 

بخت کسب ســهمیه المپیک را دارند. اداره کل برای 
این ورزشــکاران مبلغــی به عنوان کمــک هزینه به صورت 

نــه  هیا در نظر گرفته و هیات های ورزشی نیز ما
این ورزشکاران  از  برای حمایت 
نیاز به بودجه ویژه دارند؛ به 
همین دلیــل امیدواریم در 
ســال آینده بودجه خوبی 
به ورزش استان اختصاص 

یابد.

گزارش اکباتان از وضعیت مالی ورزش استان همدان در سال 94

 هزینه 7 سال فعالیت پاس برابر با 
93 سال اعتبارات استانی ورزش
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در ابتدا باید به اهمیت هنر محیطی و شهری پرداخت و در این رابطه 
باید بگویم که هنر شــهری و المان ها بحث پیچیده ای است که نباید 
ساده به آن نگاه کرد و نیاز به نگاه علمی و مطالعات عمیقی دارد. کسی 
که می خواهد در این زمینه فعالیت کند عالوه بر تکنیک و فنی که در 
هنر دارد باید آگاهی هایی نیز نسبت به جامعه، علم روانشناسی و محیط 

فضایی که اثر هنری در آن ظاهر می شود، داشته باشد.
زمانی می خواهیم المانــی را در یک پارک که محلی برای توقف افراد 
است نصب کنیم و زمانی دیگر نیز المان  در جاده ها، روگذر و زیرگذرها 
و میادین که محل گذر مردم است، نصب می شود و نوع المان ها در این 
دو عرصه متفاوت اســت. در سرتاسر دنیا بیشتر از وقتی که برای انجام 
کار صرف می کنند برای مطالعه آن می گذارند، اما در کشور ما چندان 
زمانی برای مطالعه صرف نمی شــود. وقتی می خواهیم یک اثر هنری 
را در پارک که محلی برای ســرگرمی اســت، نصب کنیم باید طرح و 
ایده ای متفاوت در ساخت آن داشته باشیم. کسی که به پارک می آید 
وقت بیشتری دارد و اثری که در نظر گرفته شده باید تأمل و کنکاش 
ذهنی او را به دنبال داشته باشد اما اگر اثری در محل گذر و در مسیر 
نصب شود، فضا کاماًل متفاوت است، در اینجا مخاطبی که با آن روبه رو 
هستیم وقت چندانی ندارد و در حال عبور است لذا اثر هنری باید بتواند 

با مخاطب ارتباط برقرار کند و در او تأثیرگذار باشد.
 المان های شهری باید متناسب 
با ماهیت اسالمی همدان باشد

هنرمند باید به این موضوع توجه داشــته باشــد که در چه جامعه ای 
قرارگرفته و چه آثاری را می تواند ارائه دهد. ما در یک جامعه اســالمی 

آثاری را با ویژگی های متناسب نیاز داریم.
همدان یک شهر اسالمی است البته نمی توانیم ادعا کنیم که آیا همدان 
ایده ها و آرمان های یک شهر اسالمی را محقق می کند یا خیر؟ اما باید 
این موضوع را در نظر داشته باشیم که المان ها، نمادها و حجم هایی که 
در این شهر به کار گرفته می شود ماهیت اسالمی دارد و یا آیا مباحث 

روانشناسی در فضای شهر به کار گرفته شده یا خیر؟
نمی توانیم آثار هنری را که بافت غربی دارد در کشور و شهری اسالمی 
اســتفاده کنیم و باید جوانب کار و مســائل مختلف را در نظر داشته 
باشــیم. بی توجهی به این موضوع را می توان در باغ موزه دفاع مقدس 
همدان دید. مجسمه آقا یا خانمی که به عنوان نماد در موزه قرارگرفته 
المان و نماد غربی و برگرفته از یونان است و آیا به این موضوع توجهی 
شــده که می تواند نماد موزه دفاع مقدس باشد؟ دفاع مقدس برای ما 
ایرانی ها اهمیت فراوانی دارد اما به راحتی می خواهیم با یک نماد غربی 

آن را معرفی کنیم که این موضوع جای تأمل دارد.
توجه به مســائل مختلف در ساخت و جانمایی المان ها نیاز به مطالعه 
دقیق و عمیق در حوزه های مختلف ازجمله روانشناسی دارد و در مبانی 
نظری هنر اسالمی می گنجد و به اعتقاد من تا زمانی که فرد صرفاً با اتکا 
بر فن ساخت، شروع به ساخت آثار هنری شهری می کند آثارش موفق 
نخواهد بود. در چهارراه پژوهش ریتونی را با شخصی که روی ریتون در 
حال مطالعه است می بینیم که هیچ گونه تناسب هندسی در آن وجود 
ندارد. اگر روانشناســی، علم محیط، علم فضا و مطالعه مکانی که اثر با 
مختصات هندســی خود در آن قرارگرفته را کنار بگذاریم، هیچ گونه 
تناسب هندسی را که عامل اصلی جذابیت یک اثر هنری است، در آن 
نمی بینیم. به طور قطع یک اثر برای تأثیرگذاری نیاز به رعایت تناسبات 

دارد اما در این اثر شاهد انحناهای تند هستیم.

 طرح های ساده اثرگذار 
و آثار حجمی نامتناسب در همدان

من معتقدم که گاهی آثاری در ســطح شهر دیده می شود که علیرغم 
ســادگی و هزینه کم تأثیرگذار است اما متأسفانه آثاری که به صورت 
برجســته ساخته و در شهر نصب شده، ناسنجیده است و عناصری که 
باعث نامطلوب جلوه کردن این اثر شــده، نتیجه عدم حس درست در 

فضا یابی آن است.
اگر بخواهم به مثال دیگری اشــاره کنم شاهد این بودیم که در میدان 
سپاه که در حال حاضر برای اجرای پروژه عمرانی تخریب شده، ظرفی 
باستانی قرار داده شده بود که ساختار هندسی بسیار خوبی داشت اما 

فضایی که برای آن در نظر گرفته شده بود مناسب نبود.
در مواردی نیز شاهد این هستیم که نمادها و المان های عامیانه را در 
میادین و خیابان های شهر قرار می دهند که به عنوان نمونه می توان به 
نماد "بز" اشاره کرد که در نوروز 94 در سطح شهر دیدیم. استفاده از 
این نماد هیچ مشکلی ندارد اما همانطور که تأکید کردم هنرمندی که 
در محیط شهری فعالیت می کند باید از تکنیک ها و علوم مختلف بهره 
بگیرد تا بتواند اثری منحصر به فرد و تأثیرگذار را به مردم عرضه کند. 
با توجه به این مثال هــا می توان معیارهایی را در نظر گرفت که با آن 

عملکرد دستگاه های متولی را در ساخت المان ها سنجید.
 هنرمند باید درجه ذوق و سلیقه 

مخاطبان را باالتر ببرد
ما ضمن اینکه باید متناســب باذوق و سلیقه مخاطب اثر بسازیم باید 
ذوق و ســلیقه آن ها را یک درجه باالتر ببریم و هرچه اثر ما ساده تر و 
صریح تر باشد شاید ارتباط گیری را آسان تر کند اما بر مخاطب چندان 
تأثیری ندارد. یکی از ویژگی های هنر این اســت که مخاطب را درگیر 
خود کند. اینکه با توجه به منصوب بودن یک سال با عنوان یک حیوان، 
نمادی از آن را بسازیم و در هر گوشه ای از شهر نصب کنیم اثرگذاری و 
کارایی چندانی ندارد. اگر به یک فرد عامه بگوییم المان نوروزی برای ما 
بسازد اولین ایده برای کسی که از هنر اطالعات چندانی ندارد ساختن 
مجســمه همان حیوان نماد سال است و به نوعی می توان گفت چنین 
نمادهایی به ذهن همگان خطور می کند و تالش یک هنرمند باید بر 
این باشــد که آثاری خالقانه، با ایده های نو و اثرگذار خلق کند. کسی 
که چنین ایده ای ارائه می دهد و المان یک حیوان را می ســازد نشان 
می دهد که ذهن او در هنر چندان پیشرفته نیست و احتیاج به تکامل، 
پیشرفت و بررسی آثار دیگر دارد. او باید مطالعات الزم را انجام دهد و 

البته خصوصیات شهر اسالمی را نیز در نظر داشته باشد.
 برخورد با هنرهای تجسمی 
مثل برخورد شاعران باشد

برخورد ما با هنرهای تجسمی باید همچون برخورد شاعران با عناصر و 
پدیده های مختلف باشد؛ ببینیم شاعران ما همچون موالنا با نوروز چه 
برخوردی دارند. موالنا نوروز را بستری برای تحول آدمی می داند باشد، 
اما هنرمند باید به دنبال این باشــد که اثر خود را به صورت تجسمی 

بیان کند.
اینکه ماهی ســفره هفت ســین را به صورت حجم بــه یک اثر تبدیل 
کنم نشان می دهد که ســازنده اثر، تکنیک ساخت این حجم را دارد 
اما ایــده پردازی را نادیده گرفته و تخصصــی در آن ندارد. البته باید 
گفت که ایده ها بر اساس مطالعات، شکل می گیرد اما اگر ساده ترین و 

سرراست ترین ایده ای را که به ذهن ما می رسد تبدیل به اثر هنری کنیم 
اثر ما جذابیت و اثرگذاری نخواهد داشت.

شورای اسالمی شهر درگذشته تصمیم داشت پژوهشکده ای با حضور 
متخصصان درزمینه ها ی مختلف و استفاده ازنظرات کارشناسی آن ها 
تأسیس کند؛ از اینکه این پژوهشــکده ازنظر متخصصان در تصویب 
طرح ها استفاده کرد یا خیر، خبر چندانی ندارم اما به اعتقاد من سازمان 
زیباسازی شــهرداری باید زیر نظر نهادی باشد که به مطالعات نظری 
بهای بیشــتری بدهد و توجه بیشتری قائل باشد و باید از تجربه دیگر 

شهرها و دیگر هنرمندان استفاده کند.
 وقتی زیباسازی شهری 

شکست می خورد
به اعتقاد من زیباسازی شهر در قالب برگزاری مسابقات نوعی شکست 
محسوب می شــود؛ در یاد دارم که ســال ها پیش ساخت المان های 
نوروزی در قالب مسابقات انجام می شد که این مسابقات یکی از عوامل 
شکست ساخت المان های هنری است. وقتی مسابقه برگزار می کنیم 
یعنی نمی خواهیم هزینه کنیم درست مثل مسابقه نقاشی دیواری که 
دیوارها در سطح شهر به هنرآموزان و هنرمندانی سپرده شده که شاید 

تجربیات و تخصص چندانی نداشتند.
وقتی در چنین مواردی مســابقه برگزار می شود یعنی اینکه آن نهاد 
می خواهد با کمترین هزینه ای، یک طرح را به مســابقه بگذارد و کار 
را این گونه به سرانجام برساند. طبیعی است که در چنین مواردی آثار 
ناسنجیده، نتراشیده و ناپخته ساخته می شود. اگر سازمان ها به جای این 
اقدام به هنرمندان برجسته و مورد تأیید جامعه هنری از مدت ها قبل 
از نوروز، سفارش دهند تا  فرصت تفکر و تأمل داشته باشد نتیجه کار 
بسیار بهتر و اثرگذارتر خواهد بود اما مادامی که طرح ها مسابقه ای اجرا 

شود چندان نتیجه بخش نخواهد بود.
شهرداری ریسک نکند

شهرداری و نهادهای متولی باید هزینه کنند و ریسک نکنند. به داوری 
گذاشتن طرح ها ریسک است شــاید هزینه ها کمتر باشد اما سیمای 
شهری به هم می ریزد و احیای دوباره سیمای شهری هزینه مضاعفی را 
به دنبال خواهد داشت بنابراین بهتر است طرح ها سفارشی و تخصصی 

باشد و ساخت آثار به هنرمند متخصص سفارش داده شود.
من آشنایی چندانی با هنرمندان شهر همدان ندارم و با قصد و غرض 
اظهار نظر نمی کنم بلکه دیدگاه من از نگاه  مخاطبی است که فضای 
شهری را می بیند و عالقه مند به بهبود فضای شهری برای رشد فکری 
مردم، خانواده ها و فرزندانمان اســت. ما باید جامعه ای بانشاط و پر از 
شادابی در شهری اسالمی ایجاد کنیم که یکی از این ابزارها هنر شهری 

و محیطی است و متولیان باید در این زمینه به فکر باشند.
نمی توان با قاطعیت به این پرسش که آیا المان های نوروز 94 توانست 
رنگ و لعاب خوبی به شهر ببخشد یا نه، پاسخ داد و اگر دیدگاهی نیز 
در خصوص ساخت و جانمایی آن ها مطرح می شود با دید علمی باشد 
اما اگر بخواهیم بازخورد مردمی را در رابطه با موفقیت در اجرای طرح 
المان های نوروزی داشته باشیم باید نظرسنجی انجام دهیم تا در نهایت 

بتوان در خصوص تأثیرگذاری آن مباحثی را مطرح کرد.
المان ها مردم همدان را خسته نکند

شــاید برخی نمادها صرفاً جهــت اینکه بتوانیــم در کنار آن عکس 
یادگاری بگیریم، جذابیت داشــته باشند اما باید بر تأثیرگذاری آن نیز 
توجه داشت. اینکه ببینیم چند نفر با نمادی عکس یادگاری می گیرند 

نمی توان در رابطه با موفقیت یا عدم موفقیت یک طرح قضاوت کرد و 
باید نظرسنجی میدانی انجام داد.

شاید گردشــگرانی که با المان های نوروزی عکس می گیرند چند روز 
میهمان همدان باشــند، اما این نمادهــا در معرض دید مردم همدان 
نیز هست و باید نمادهایی به کار گرفته شود که موجب ماللت خاطر 
مردم نشود و نگاه ها را خسته نکند. باید در این خصوص بامطالعه پیش 
رفت و در خصوص هنر شهری و محیطی ایران به طور خاص تحقیق و 
پژوهش انجام داد تا به نتیجه رسید و نباید سطحی نگرانه در مورد آثار 

سخنانی را مطرح کنیم.
در نوروز 94، هم آثار موفق و هم آثار ناموفق در سطح شهر دیده می شد 
که بودجه، فرآیند تصویب، پیمانکاران اجرای طرح را باید مورد بررسی 

قرار داد تا در خصوص روند موفقیت طرح قضاوت کرد.
در رابطه با وظیفه اساتید و متخصصان در برابر هنر شهری باید بگویم 
که دانشکده هنر و معماری متولی این موضوع است که در خصوص آثار 
واکنش نشان دهد و وظیفه غیررسمی ما این است که نظرات خود را 

در خصوص آثار هنری اعالم کنیم.
نگاه ما باید علمی و توأم با تفکر، اندیشه و هنر و اندیشه ایرانی اسالمی 
باشد؛ شاید در مرحله اجرا دشواری هایی مشاهده شود اما می توان این 
نگاه را در ساخت آثار به کار برد. مسئوالن نیز در به کار بردن این نگاه 
علمی باید تالش خود را انجام دهند. تا جایی که در یاد دارم قرار بر این 
بود که کمیته منتخبی از دانشکده هنر و معماری در تصویب طرح ها با 
شهرداری همکاری کند اما بر اساس آنچه شنیدم و تا جایی که اطالع 
دارم فکر می کنم این طرح ناتمام ماند. هرچند اســاتید این دانشکده 
ادعایی در این زمینه ندارند و اگر هم پیشنهادی داشته باشند در مرحله 

طرح است و در اجرا دخیل نیست.
 جدایی علم و عمل نه به نفع هنر است 

نه به نفع شهر
اگر قرار اســت این دو مجموعه باهــم کار کنند باید با تفاهم و تعامل 
بیشتر کار را پیش ببرند و جدایی شهرداری و دانشکده هنر و معماری 

نه به نفع هنر و نه به نفع شهر خواهد بود.
فضای شهر همدان در نوروز 94 با ساخت این نمادها شاهد تفاوت هایی 
بود و کســی که پس از چند ســال، به همدان وارد می شد تفاوت در 
ساختار و زیبایی شهر را احساس می کرد اما برخورد اولیه با نگاه عمیق 
متفاوت است. فضا نسبت به قبل متفاوت بود و برخی طرح ها نیز زیبایی 
خوبی به شهر بخشــیده بودند و اثرگذاری خوبی نیز داشتند اما باید 
بررســی و مطالعه بیش ازپیش صورت می گرفت و کارها موفق تر انجام 
می شد. به نظر من پیمانکاران زیباسازی در شهر همدان تخصص کافی 
در ســاخت را دارند امــا در ایده پردازی و طرح باید با مشــاهده آثار 

قضاوت کرد.

استاد دانشکده هنر 
و معماری دانشگاه 
بوعلی سینا:

 جای طرح خوب 
در المان های 
نوروزی همدان 
خالی است 

سال رو به پایان، شهر آماده خانه تکانی و گوشه گوشه شهر منتظر لباس 
نو به تن کردن شده است. شهرداری و سازمان زیباسازی شهرداری نیز 
همچون سال های گذشته در تکاپوی رنگ و لعاب بخشیدن به خیابان ها، 
میادین، پارک ها و اماکن مختلف هســتند که یکــی از ابزار رنگ و لعاب 
بخشیدن به شهر در آستانه نوروز، المان ها و نمادهایی است که بتواند 
نوروز را جلوه گری کند. با نزدیک شــدن به ســال نو، هنوز هم وقتی پا 
به خیابان های شــهر می گذاریــم، تعدادی از نمادهای نــوروز 94 پابرجا 
مانده و رخ نمایی می کنند و همین نمادها و المان ها در طول ســال مورد 
بحث و نقد کارشناســان و صاحب نظران قــرار گرفت و در کنار تقدیری 
که از تالش نهاد متولی زیباسازی شهر برای نصب المان هایی که تفاوت 

را در نگاه مردم به شهر ایجاد می کرد، نقدهایی را نیز نسبت به طرح ها 
و ایده پردازی در ســاخت المان ها را به دنبال داشــت. در میان نظراتی 
کــه از ســوی عامه مردم مطرح می شــد، نگاه اســاتید و متخصصان هنر 
شــهری نیز به نمادهــا و المان های نــوروزی با نقدهایی همــراه بود که 
بــا توجه به ایــن موضوع "اکباتان" به ســراغ یکی از اســاتید و اعضای 
هیئت علمی دانشــکده هنر و معماری دانشــگاه بوعلی ســینا رفت تا با 
دیدگاه تخصصی، المان های شهری را در همدان بررسی کند که ماحصل 
گفتگوی "اکباتان" با علی ســلمانی دارای مدرک دکترای فلســفه هنر و 
مــدرس دانشــگاه را در رابطه با نمادها و المان های شــهری همدان در 

ادامه می خوانید:

جدایی علم و عمل؛ نه به نفع هنر نه به نفع شهر

فرشته اکبری
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 ابتدا درخصوص مســابقات قهرماني کشور 
که اخیراً در جزیره قشم برگزار شد، صحبت 

مي کنید؟

 گویا نتایج کسب شده هم رضایت بخش بوده 
است؟

 به تجهیــزات این ورزش اشــاره کردید. 
و تجهیزات ســه گانه  امکانات  درخصــوص 

صحبت مي کنید؟

 پس در این زمینه مشکل دارید؟ 

 حرف پایاني؟

این مسابقات از تاریخ 26 تا 28 بهمن ماه در جزیره قشم 
برگزار شد که ورزشکاران در رده های سنی نوجوانان، 
امید و بزرگ ساالن به رقابت پرداختند. در این دوره از 
مســابقات 128 ورزشکار از 24 استان حضور داشتند 
که از همدان، تیمی 5 نفره متشکل از 3 ورزشکار، یک 
مربی و بنده به عنوان سرپرست در آن حضور داشتیم.

مسابقات در 3 روز برگزار شــد که بعد از پذیرش در 
روز نخست و شناسایی و توضیحاتی پیرامون چگونگی 
برگزاری رقابت ها، ورزشکاران در روزهاي دوم و سوم به 
رقابت پرداختند که در رده سني بزرگ ساالن، سلمان 
تیموری برای چهارمین ســال متوالی موفق به کسب 
عنوان قهرمانی شد. به جز این ورزشکار باتجربه که از 
آمادگی الزم برخوردار بود سایر شرکت کنندگان بیشتر 
کســب تجربه کردند تا در رقابت هــای بعدی بتوانند 
موفق تر عمل کنند. البته از کمبود تجهیزات الزم جهت 
تمرین و به خصوص دوچرخه نباید چشم پوشی کرد 

که نقش اساسي در آماده سازي ورزشکار دارد.

ورزش سه گانه رشته جدیدی است که از سال 85 در 
ایران و در قالب انجمن، ورزشــکارانی را به خود جلب 
کرد که با تبدیل شــدن آن به فدراسیون ورزشکاران 
عماًل به صورت حرفه ای به فعالیت پرداختند. در این 
ورزش، فرد باید آمادگی باالیی در 3 رشــته ترکیبی 
دو، دوچرخه و شــنا داشته باشد که حفظ و به دست 
آوردن این آمادگی نیاز به تمرینات شدید و البته تغذیه 
و آرامــش دارد که به هر حال فراهــم آوردن آن کار 
مشکلی است. امیدواریم با مساعدت فدراسیون و اداره 
کل ورزش و جوانان به این امر دست یابیم. درخصوص 
تجهیزات هم که ورزشــکاران بهتر و بیشتر به مسائل 

واقف هستند. 

چند سالی است که بیشتر ورزشــکاران این رشته با 
محدودیت در داشتن پیست دوچرخه، دو و استخر شنا 
مواجه هستند که با توجه به هزینه بر بودن برنامه های 
تمرینــی، امکان فراهم آوری محیطی مناســب برای 
تمرین کمی دشــوار اســت. عالوه بر این باید هزینه 
باالی خرید دوچرخه های حرفه ای را هم به موارد فوق 
اضافه کنیم، از طرفی شاهدیم که در چند سال اخیر با 
رشد تکنولوژی، شاهد ورود دوچرخه هایی حرفه ای تر و 
گران تر هستیم که این وسیله نقش مکمل در موفقیت 

سه گانه را ایفا می کند.

باید ضمن تقدیر و  تشــکر از مســئوالن 
قبلــي هیات، به این نکته اشــاره کنم که  
هیات ســه گانه اســتان به هــر دلیل در 
چند ســال اخیر فعالیت کمتری داشــته 
و اگر هــم موفقیتي در ورزشــکاران این 
رشــته شــاهد بودیم خودجــوش بوده و 
متأسفانه فعاالن این رشــته به هر دلیلی 
متفرق شدند که سعی ما بر این است که 
مجدداً ضمن اســتعدادیابی، آن ها را گرد 
هم آورده و بتوانیم در مســابقات رده های 

مختلف حضور تیمی را تجربه کنیم. 
باید از حضور بانوان در مســابقات دوگانه هم 
بهره مند شویم تا نام همدان با حضور در سطح 
ملی و بین المللی همچنان پرآوازه باشد. این 
موضــوع را هم تأکید مي کنم که مســابقات 

قهرمانی آسیا در ژاپن پیش روست. 
امیدواریم با درخشــش ســلمان تیموری 
بتوانیــم ســهمیه المپیــک 2016 ریو را 
کسب کنیم و تا در ســال های بعد عالوه 
بر تک ســتاره ای کــه داریم نســبت به 
شکوفایی سایر مستعدین قهرمانی تالشی 

وافر داشته باشیم.

امیدواري سرپرست هیات سه گانه به کسب سهمیه المپیک ریو؛

 محمودي: سه گانه همدان 
در سطح ملي و فراملي پرآوازه است

رشته ورزشی سه گانه در سال هاي اخیر موفقیت هاي زیادي کسب کرده 
و بی تردید این رشــته با وجود اینکه مثل برخي ورزش ها چون فوتبال 
و کشــتي نام آشنا نیست اما عناوین خوبي در ویترین افتخارات ورزش 

همدان جاي داده است.
این ورزش به لطف موفقیت هاي سلمان تیموري یکي از آوازه هاي ورزش 
همدان در سال های اخیر عناوین ارزنده اي کسب کرده که در این عرصه 

بی شک حمایت هاي مسووالن نیز بی تأثیر نبوده است.
سیدناصر محمودي که چند ماهي است به عنوان سرپرست هیات ورزشي 
سه  گانه همدان انتخاب شده سخت در تالش است تا روند موفقیت هاي 
این ورزش سنگین تداوم داشته باشد. متن گفت وگو با سرپرست هیات 

ورزشي سه گانه در ذیل از ذهنتان مي گذرد:
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به تهران

بازگشت پاس به تهران
پس از انتقال موفق پاس به همدان و کسب عناوین متعدد قهرمانی )جام سه جانبه سرداران(، 
حسابی حسادت پیشکسوتان این تیم و البته یک بانک متمول نظامی را برانگیخته و در جهت 
اســتفاده از افتخارات 8 ساله پاس در صدد انتقال پاس به تهران هستند که از قضا مدیریت 
ارشد اســتان نیز در راستای حمایت خودش از دیگر رشته های ورزشی و توجه میلیاردی به 
آن ها، با این انتقال موافقت کرده است و پاس به زودی به خانه قبلی خود، دستگردی تهران 

انتقال خواهد یافت.
صعود الوند به لیگ دسته یک

الوند همدان تنها برند بومی فوتبال استان با حضور قدرتمند خودش در لیگ دسته دوم باعث 
شد تا به لیگ دسته اول باشگاه های کشور صعود کند. انتشار شایعاتی که خبر از سقوط این 
تیم به لیگ دسته دوم داده بود واقعیت ندارد زیرا کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال کشور 
به اشــتباه جدول مسابقات را وارونه به چاپ رســانده و این نشانگر این است که اگر جدول 

برعکس شود این الوند همدان است که قهرمانی و صعود خود را مسجل می کند.
حضور 100 تیم از همدان 

در لیگ های برتر کشور
پس از حضور پایدار تیم های بســکتبال، والیبال، هاکی، فوتبال، فوتسال، کشتی و... در لیگ 
برتر کشور، مدیریت ارشد استان بر این شد تا حمایت ها میلیاردی خودش از ورزش را به دیگر 
رشــته ها اختصاص دهد و در اولین گام درصدد این است تا 100 تیم لیگ برتری را در همه 

رشته ها راهی لیگ های معتبر ورزشی کند.
8مسابقه جهانی هاکی در همدان

هیئت رئیسه فدراسیون جهانی هاکی، با میزبانی استان همدان برای برگزاری هاکی روی چمن 
موافقت کرده و علت آن را هم چمن مصنوعی فوق العاده این شــهر دانسته است که سالیان 
متوالی میزبان ورزشــکاران بوده است و در حاشیه این مسابقات نیز فدراسیون جهانی هاکی 
برگزاری کارگاهی از تکنولوژی ســاخت و البته نحوه ماست مالی کردن سوخته شدن چمن 

مصنوعی این زمین، برای روسای فدراسیون های هاکی دنیا برگزار می کند.
همدان میزبان المپیک 2024

پس از ساخت دهکده المپیک همدان در مجاورت فرودگاه این شهر، شورای المپیک دنیا راسا 
از مدیران ورزش کشور برای قبول این میزبانی درخواست کرده است که مدیران ارشد ورزش 
کشــور نیز نسبت به ســاخت این دهکده المپیک مدرن در همدان به این درخواست جواب 
مثبت داده و همدان میزبان مسابقات المپیک و پاراالمپیک 2024 شده است. البته شایعات 
منتشر شــده در خصوص فروش مزایده ای آهن آالت و میلگردهای این دهکده کذب بوده و 

روند ساخت وساز این دهکده تا قبل از المپیک 2020 به اتمام خواهد رسید.
کشتی همدان، برترین هیئت کشور

هیئت کشــتی همدان با توجه به پشتوانه سازی خوب و استفاده از مربیان با دانش در چند 
سال اخیر برای دهمین سال پیاپی به عنوان هیئت برتر کشور انتخاب شده است. از افتخارات 
هیئت کشــتی همدان می توان به معرفی سالیانه 20 ورزشکار نخبه به تیم های ملی، کسب 
عناوین متعدد قهرمانی در لیگ و قهرمانی کشــور، حضور موفق در جام های تختی و یادگار 

امام)ره(، توسعه اصولی کشتی در همدان، حضور 5 کشتی گیر در بین اعزامی های المپیک ریو 
و... اشاره کرد.

صف کشیدن تیم های فوتبالی برای انتقال به همدان
پس از انتقال موفق پاس به همدان، ده تیم لیگ برتری کشور، اعم از تراکتورسازی، سپاهان، 
فوالد خوزستان، ذوب آهن، پرسپولیس، سایپا، استقالل، ملوان و... برای انتقال به استان همدان 
درخواســت داده اند. این تیم ها برای کسب تجربه و استفاده از دانش همدانی ها در تیم داری 
حاضر به انتقال این  تیم ها به همدان شده اند. البته مدیریت ارشد استان که سابقه حمایت های 
بی نظیری را از ورزش اســتان در کارنامه دارد، بر آن شــده است تا این تیم های قدرتمند را 

پذیرفته و آن ها را در بین شهرستان های خودش تقسیم کند.
گویا مقرر شــده است تا پرسپولیس به مریانج، اســتقالل به نهاوند، تراکتورسازی به مالیر، 
سپاهان به تویســرکان، ذوب آهن به رزن، سایپا به کبودرآهنگ، فوالد به اسدآباد و ملوان به 

بهار انتقال پیدا کنند.
الگوبرداری استان ها از شورای ورزش و رسانه همدان

ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور طی درخواستی از مدیر کل ورزش و جوانان استان 
همدان خواســتار الگوبرداری از شورای ورزش و رسانه این استان شده است. شورای ورزش و 
رسانه استان به قدری در ورزش همدان تأثیر مثبت داشته است که دیگر استان ها را به داشتن 
این شورا مجاب کرده است. یکی از نکات بارز عملکرد این شورا را می توان به ارائه گزارش کار 

مدیرکل در آن اشاره کرد  که همین موجب شکوفا شدن ورزش در این شورا می شود.
کسب رتبه نخست انجمن ورزشی نویسان همدان در کشور

طی مراســمی که در پایتخت برگزار شد از زحمات یک ساله انجمن ورزشی نویسان همدان 
مبنی بر رفع مشکالت خبرنگاران و حمایت از آنان به خصوص در برابر بعضی از مدیران، رفع 
مشکل مالی و معیشتی، ایجاد رفاه و آسایش و صد البته کسب نتایج درخشان با تیم فوتبال و 

فوتسال خود در مسابقات متعدد از جمله شیرین سو و نهاوند، تجلیل به عمل آمد.
استخرهای شنا به روی هیئت شنا باز خواهد شد

باالخره قرار است یک استخر هم که شده برای نمونه به هیئت شنا واگذار شود تا این هیئت 
بی نوا نیز دارای امکانات سخت افزاری اختصاصی شود. البته در این میان هیئت نجات غریق و 
غواصی بسیار ناراحت است که چرا باید یکی از استخرهای زیرمجموعه آن به هیئت دیگری 

واگذار شود.
گفتنی اســت که استخرهای اســتان همدان در یک اقدام مشخص همگی در اختیار هیئت 
نجات غریق بوده و هیئت شنا سرش بی کاله مانده و گویا دستگاه ورزش استان نیز برنامه دارد 
تا دیگر هیچ استخری را به بخش خصوصی واگذار نکند و به جای پر کردن جیب آقایان که به 
اسم بخش خصوصی پول خوبی کسب می کنند و اجاره بهای کمی پرداخت می کنند، هزینه 

واقعی آن به حساب خزانه این اداره کل وارد شود.
در پایان باید بگوییم در این مطلب سعی شده است مشکالتی را که در ورزش استان به چشم 
می خورد با چاشــنی طنز و همان دروغ سیزده به رشته تحریر درآوریم و پیشاپیش به اطالع 
می رسانیم که کلیه مطالب وجه طنز دارد و نگارنده قصد توهین و اهانت به کسی را نداشته 

است. امیدواریم با درک کامل مطلب نسبت به برطرف کردن آن تالش و کوشش شود.

استاندار همدان، همدانی نیست اما به واسطه حضور چندساله 
در این اســتان امروز خود را به نوعــی همدانی می داند و اگر 
دورنمایی به ســخنانش در محافل و مجامع مختلف داشــته 
باشــیم، می توانیم به تعصب لســانی و یا شاید ذاتی او به این 

استان پی ببریم.
محمدناصر نیکبخت پس از چند ســال حضــور در همدان 
به عنوان معاون علی اصغر زبردســت استاندار دولت هشتم و 
همچنین معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بهروز مرادی 
اســتاندار وقت دولت نهم، با پایان دوره اول ریاست جمهوری 
دولت احمدی نژاد و معارفه اســتاندار جدید از همدان رفت و 
پس از چهار سال این بار به عنوان استاندار دولت تدبیر و امید 

به استان بازگشت.
حکــم انتصاب نیکبخــت به عنوان اســتاندار همدان پس از 
ســه ماه از آغاز به کار دولت جدید، در هشــتم آبان ماه سال 
1392 به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیئت وزیران ابالغ 
و با برگزاری مراســم تودیع علی محمد آزاد اســتاندار سابق، 
محمدناصر نیکبخت به عنوان استاندار جدید به مردم استان 

همدان معرفی شد.
نیکبخــت با ورود خود به همــدان از همان ابتدا اولویت خود 
را بر اساس سیاســت های دولت و ریاست جمهوری بر محور 
رونق اقتصاد، بهبود معیشــت مردم و توسعه اقتصادی استان 
در بخش های مختلف قرار داد و در طول دو ســال گذشــته 
به راحتی با مرور ســخنان او می توان بــه این موضوع پی برد 
که اقتصاد از دیگر اولویت ها در ذهن نیکبخت پیشی گرفته و 
در خط مقدم برنامه های او قد علم کرده است؛ چه بسا با توجه 
به پیشــینه محمدناصر نیکبخت به عنوان مدیرکل اقتصادی 
استان هرمزگان و تهران توجه به این حوزه طبیعی و منطقی 

به نظر می رسد.
با وجود تحریم های ســخت و وضعیت بحرانی اقتصاد در دو 
سال اخیر که از سوی اســتاندار همدان به طور مکرر شنیده 
می شود و یکی از دالیل کندی حرکت توسعه به شمار می رود، 
تالش هایی با محوریت توســعه اقتصادی در اســتان از سوی 
اســتاندار انجام شده اســت؛ هرچند ثمر بخشیدن آن نیاز به 
گذر زمان دارد و به گفته برخی صاحب نظران نتایج بخشــی 
از فعالیت ها چندان ملموس نبوده اما با توجه به تأکید رئیس 
دولت یازدهم بر سرمایه گذاری، اقداماتی نیز در استان همدان 
به ویژه در سال گذشته صورت گرفت و باید منتظر بود تا نتایج 

آن به مرور زمان رخ نشان دهد.

از جملــه مباحثی که از ابتدای حضور نیکبخت در همدان از 
دغدغه های اصلی او به شــمار می رفــت و بارها در قالب تیتر 
رســانه ها به کلماتی نام آشنا برای اقشار مختلف مردم تبدیل 
شده بود، احیای 600 واحد تعطیل شده  به دلیل معوقات مالی 
و نداشتن سرمایه در گردش بود که از گذشته برای استان به 
یادگار مانده بود و نیکبخت با پافشاری و تأکیدات جدی خود 
به بانک ها و دستگاه های مرتبط، موجبات احیای بیش از 300 
واحد را فراهم کرد و با وجود کارشکنی ها و ناهماهنگی هایی که 
ایجاد شد، تالش قابل توجهی در این زمینه صورت گرفت و بر 
اساس گفته استاندار و آمار ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی، 

ماهانه یک هزار نفر وارد چرخه اشتغال شدند.
برگــزاری همایش بین المللی ســرمایه گذاری و حضور جمع 
قابل توجهی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این همایش 
شــاید یکی از بزرگ ترین رویدادهایی بود که پای وزیر کشور، 
وزیر اطالعات، رئیس بانک مرکزی و دیگر مسئوالن بلندپایه 
را به همدان باز کرد و فرصت هایی برای انعقاد تفاهم نامه های 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف فراهم شد و هرچند تعداد 
طرح هایی که در این همایش مورد موافقت قرار گرفت به ندرت 
نتیجه بخش بود اما تا اندازه ای توانســت نوع نگاه به همدان و 

تفکر مردم این استان به سرمایه گذاری را تغییر دهد.
یکــی دیگر از مهم ترین اولویت هــای محمدناصر نیکبخت و 
کلماتی که بارها به گوش مردم رسیده است، زدودن گردوغبار 
از چهره گردشــگری و جان تازه بخشــیدن به ظرفیت های 
بی شــمار تاریخی، فرهنگی و تفریحی استان همدان بوده و 
با وجود اینکه شــاید از تعدد به کار بردن کلمات تأکیدی در 
زمینه گردشگری و محوریت آن به عنوان مهم ترین رکن توسعه 
استان از زبان اســتاندار در طول مدت اخیر، کاسته شده اما 
هنوز هم نیکبخت، محور توسعه استان همدان را گردشگری 
می داند و در این راســتا طرح هایی نیز در قالب سرمایه گذاری 
کمی تا قسمتی به نتیجه رسیده و کلنگ چند هتل به زمین 

زده شده است.
دیگر اتفاق خوشــی که تا حدی توانست موجبات خرسندی 
فرهنگ دوستان همدانی را فراهم کند، تقسیم جشنواره فیلم 
کودک و نوجــوان بین اصفهان و همدان بود و با وجود موانع 
بســیار و سرسختی اصفهان برای بخشــیدن جشنواره فیلم 
نوجوان، استاندار همدان با پیگیری های خود توانست جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان را البته نصفه و نیمه به استان بازگرداند 
و دوباره هنرمنــدان همدانی به تکاپو افتادند و به امید روزی 

هســتند که دوباره جشنواره فیلم کودک و نوجوان را میزبانی 
کنند.

نیکبخت در طول دو ســال اخیر تالش کــرد که با دعوت از 
مســئوالن و دولتمــردان به همدان و معرفــی ظرفیت های 
بی شمار اما مغفول این استان، مشکالت و کاستی ها را پیش 
روی آن ها قرار دهد تا بلکه توجه مسئوالن کشور را به استان 
همدان که شاید در طول سال های اخیر کمرنگ بوده به استان 
جلب کند و بتواند اقتصاد همدان را که دوای درد بســیاری از 

مشکالت است، ترمیم کند.
پس از گذشت دو ســال و چهار ماه از مسئولیت محمدناصر 
نیکبخت به عنوان اســتاندار همدان و فــراز و فرودهایی که 
استان با حضور او شاهد بوده و با وجود اینکه بر اساس دیدگاه 
برخی کارشناســان و رســانه ها، توان و تالش نیکبخت برای 
بهبود وضعیت اســتان در بخش های مختلف، چندان اثرگذار 
و یا ملموس نبوده اســت، حاال تیم دولت یازدهم در همدان 
به ریاست استاندار به استقبال ســال 95 می رود و در انتظار 
این است که بتواند پرونده بسیاری از مشکالتی را که در طول 
این دو سال به دلیل تنگنای اقتصادی و تحریم های بی رحمانه 
رفع نشده بود، ببندد و کارنامه قابل قبولی را از خود در تاریخ 

سیاسی همدان به ثبت برساند.
محمدناصر نیکبخت در واپســین روزهای سال در جلسات 
مختلف، مســئولیت و مدیریت گوشــه گوشــه اســتان و 
میزبانی شایسته و درخور شــأن از مسافران و گردشگران 
را بــه مدیرانش واگذار می کند و تأکید دارد که فرمانداران، 
معاونانشان و مدیران دستگاه های خدمات رسان در همدان 
بماننــد و به طور جدی و دقیق بر امور رســیدگی و نظارت 
کننــد؛ هرچند به گفته خود تمام مســائل و اتفاقات را در 
اســتان پیگیری می کند اما به دنبال این است که همدان 
را در نــوروز 95 با خاطرات خوش در اذهان گردشــگران 

ثبت کند.
ماهنامه "اکباتان" به رسم شوخ طبعی رسانه ها در آستانه نوروز، 
مدیر ارشد استان را مورد هدف قرار داد و خداحافظی نوروزانه 
محمدناصر نیکبخت با همدان برای گذران تعطیالت عید به 
سوژه دروغ 13 تبدیل شد. استاندار همدان در روزهای پایانی 
ســال پس از واگذاری امور به مدیران به دنبال این است که با 
خیالی آسوده با همدان خداحافظی و تعطیالت نوروز را در کنار 
خانواده اش سپری کند و با توان مضاعف، خود را برای سال 95 

و برنامه های پیش روی آن آماده کند. 

خداحافظی استاندار با همدان!

مجتبی دی آبادی
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مالیات معامله و یا معادله ای است که از مردم شروع می شود و بنا بر 
تعاریف موجود، نتیجه این معادله نیز به مردم باز می گردد.

به گزارش "اکباتان"، بنا بر تعاریفی که از مالیات وجود دارد، می توان 
آن را هزینه ای اجتماعی دانســت که تمام اقشــار جامعه موظف به 
پرداخت آن در راســتای بهره وری از امکانات و منابع کشور هستند 
و اگر این معادله از ابتدا به خوبی برای مردم تجزیه وتحلیل می شود، 

می تواند موجبات بخشی از رشد و توسعه کشور را فراهم آورد.
مردم باید آگاه باشــند که با پرداخت مالیات که البته بخشی از آن با 
خدمات دولت به آن ها باز می گردد، می توانند زمینه رشد خدمات و 
افزایش امکانات و منابع را فراهم کنند که رسیدن به این مقصود به 
همت دولت و تالش دولتمردان برای بهبود شرایط معیشتی مردم بر 
می گردد و به نوعی می توان گفت با بهبود شــرایط اقتصادی و ایجاد 

اشتغال می توان میزان وصول درآمد مالیاتی را افزایش داد.
با توجه به اینکه اشــخاص حقیقی و حقوقی هرساله باید اظهارنامه 
مالیاتی تکمیل کنند، "مالیات" واژه ای نام آشنا است و اقشار مختلف 

مردم به هر شکل با مالیات سروکار دارند.
با نزدیک شــدن به ایام پایانی ســال، نوبت به حساب و کتاب درآمد 
مالیاتی استان ها می رسد و در واپسین روزهای سال باید میزان درآمد 
عمومی هر استان مشــخص و به خزانه دولت واریز شود، "اکباتان"  
شنوای سخنان مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در رابطه با  روند 

وصول مالیات و فرهنگ مالیاتی در استان بود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان در ابتدای سخنان خود به ارائه 
گزارش عملکردی از تالش این اداره کل برای تسهیل شرایط وصول 
مالیات و اجرای طرح جامع مالیاتی از ســال 1391 تا امسال سخن 

گفت.
محمد خلیفه بابیان اینکه از خردادماه سال 1391 تا به امروز یکی از 
اولویت های ما وصول مالیات بوده است، اظهار داشت: مالیات تأمین 

بخشی از هزینه های دولت در بخش جاری و سرمایه ای است.
وی افــزود: ما  بــرای اینکه بتوانیم به رویکــرد وصول مالیات قوت 
ببخشــیم در ابتدای امر سهمیه را بر اساس ادارات جزء تقسیم و بر 
اساس شاخص ها و معیارها اقدام به جداسازی معاونت ارزش افزوده، 

تکلیفی و حقوقی کردیم.
خلیفه بابیان اینکه بر اساس معیارهای سنجشی، عملکرد معاونت ها 
هر 10 روز یک بار ارزیابی می شد، خاطرنشان کرد: هر ماه یک بار به هر 
بخش بر مبنای میزان موفقیت پاداش هایی اختصاص می یافت که در 
نظر گرفتن پاداش هم بر تالش افراد برای عملکرد بهتر و هم بر وصول 
اهداف در نظر گرفته شده اداره کل امور مالیاتی استان تأثیرگذار بود.

وی با اشــاره به آمادگی تهران، اصفهان و کرمانشاه در سال 91 برای 
اجرای طرح جامع مالیاتی، اظهار داشــت: پس از این سه استان، با 
توجه به سابقه من در امور مالیاتی و همکاری با شرکت هایی در کانادا 
و فرانسه، با موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی، حکم اجرای طرح 
جامع مالیاتی در آذرماه سال 92 به استان همدان ابالغ و در راستای 

سازماندهی امور مالیاتی در استان این طرح آغاز شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه یادآور شد: اولین اقدام 
ما در راســتای اجرای این طرح، تغییرات فیزیکی در ساختمان ها و 
استانداردســازی فرآیندهای مالیاتی )PSD( بود که اجرای مرحله 
اول این طرح از دیگر شهرســتان های اســتان آغاز و به شهرستان 

همدان ختم شد.
وی افزود: ســالن پاســخگویی به مؤدیان یکپارچه سازی و به صورت 
پیشخوان طراحی شد و شــبکه های ارتباطی با مخابرات نیز ارتقاء 
یافت و تا امروز بالغ بر 98 درصد از فیزیک ساختمان ها در کل استان 

اصالح شده است.

محمد خلیفــه همچنین تصریح کرد: بیش از 80 درصد سیســتم 
شــبکه ای نیز ارتقاء یافته و رســیدگی به امور نیز تحت این شبکه 

یکپارچه سازی شده است.
این مقام مســئول بابیان اینکه با پایان این مرحله، استان همدان 
وارد اجرای فاز دوم طرح جامع مالیاتی)DMS( شــده اســت، 
گفــت: با اجرای ایــن مرحله و مکانیزه شــدن و ایجاد فایل های 
الکترونیکی، استفاده از سیســتم سنتی و کاغذ به تدریج کمرنگ 
و پرونده هــای مالیاتی به صورت الکترونیکی و اســکن شــده در 
شبکه مورد رســیدگی قرار می گیرد که هم باعث سهولت در کار 
کارشناســان و کارکنان امور مالیاتی استان می شود و هم پس از 
تکمیــل طرح، مردم می توانند با مراجعه به ســامانه، اطالعات را 

دریافت و مشاهده کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: سیستم )ITS( طرح جامع مالیاتی نیز 
در برخی بخش ها آغاز و اجرایی شده و جمع آوری اطالعات درآمدی و  

انجام خرید در دستگاه های دولتی وارد این سامانه می شود.
خلیفه همچنین تصریح کرد: تمام اطالعات مالی و بانکی شــخصی 
مردم از ســال آینده به طور دقیق از سوی این سامانه رصد می شود و 

میزان عایدی و انتقال وجه نیز ثبت می شود.
وی بابیان اینکه در مواردی همچون خرید امالک و تقســیم ارث و 
غیره، در صورت لزوم پرســش ها و توضیحاتی از مردم انجام خواهد 
شد، گفت: در این ســامانه برنامه به گونه ای است که باید بدانیم که 
افراد نسبت به فعالیت اقتصادی خود چه میزان درآمد کسب کرده اند 

و عایدی داشته اند تا بتوان مالیات را به تدریج شفاف تر انجام داد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان با اشاره به اینکه در کنار طرح 
جامع مالیاتی، از سال 92 تمرکز زدایی در بخش افزوده در استان آغاز 
شد، خاطرنشان کرد: برحسب تعداد پرونده و وضعیت شهرستان ها، 
نیروی انسانی بخش ارزش افزوده تقسیم شد و در مالیر ممیز تعریف 
شد و در برخی شهرستان ها همچون تویسرکان و نهاوند سرممیزی 
ایجاد شــد که مشتمل بر ســر ممیز و دو یا سه کمک ممیز و دو یا 

سه ممیز است.
وی در ادامه یادآور شــد: درمجموع می تــوان گفت که پرونده های 
مالیات بر ارزش افزوده شهرستان های اسدآباد، بهار، تویسرکان، نهاوند 
و کبودرآهنگ از همدان منتقل شده و تنها پرونده های رزن و فامنین 

هنوز منتقل نشده است.
محمد خلیفه بابیان اینکه با تمرکز زدایی و انتقال پرونده ها، دسترسی 
مؤدیان به پرونده ها تسهیل شــد، خاطرنشان کرد: بازدید و بررسی 
واحدهای مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز در شهرستان ها 
به راحتی انجام می شود و نیازی به اعزام نیروی انسانی از مرکز استان 

به شهرستان ها نیست.
وی افزود: هنگام ورود من به استان در سال 91 میزان وصول درآمد 
مالیاتی استان همدان بالغ بر 110 میلیارد تومان بود اما امسال توقع ما 
420 میلیارد تومان بود که البته به 380 میلیارد تومان کاهش یافت.

مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان بابیان اینکه در صورت فراهم 
نبودن شــرایط، وصول به این میزان درآمد محقق نمی شد، گفت: با 
اضافه شدن نیروهای انسانی جدید و آموزش آن ها، برنامه ریزی این 
اداره کل بــر این اســت که به تدریج تمام طرح هــا را در قالب طرح 

)ITS( بررسی کند.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: در نظر داریــم که به زودی برقراری 
ارتباط این سامانه با سامانه خرید و فروش هموارتر و اسکن پرونده ها 

نیز به صورت الکترونیکی انجام و بررسی شود.
خلیفه ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح جامع مالیاتی و پیگیری 
برنامه های در نظر گرفته شده، اداره کل امور مالیاتی بتواند به رشد و 

شکوفایی برسد.
وی بابیان اینکه نزدیک به 200 نفر نیروی 
انسانی از ســال 92 به تعداد نیروهای امور 
مالیاتی اســتان همدان اضافه شده، اظهار 
داشت: نزدیک به 600 نیروی انسانی در این 

اداره کل مشغول به کار هستند.
این مقام مســئول با اشــاره به تحقق 90 
درصدی درآمد مالیاتی استان تا به امروز خبر 
داد و افزود: امید می رود که با هماهنگی های 
صورت گرفته به تمام درآمد پیش بینی شده 
دسترسی پیدا کنیم تا بخشی از هزینه های 
دولت را که بر اســتان تکلیف شده، تأمین 

شود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان بابیان 
اینکه در سال گذشته میزان درآمد مالیاتی 
اســتان را 275 میلیارد تومان عنوان کرد و 
گفت: 99 درصد درآمد مالیاتی اســتان در 
ســال گذشته محقق شد که در سال جاری 

28 درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: در سال جاری میزان افزایش 
مالیات مســتقیم 27 درصــد و مالیات بر 

ارزش افزوده 32 درصد بوده است.
خلیفه یادآور شد: درآمد عمومی استان نیز 
در سال جاری 52 درصد افزایش یافته است.

وی پیش بینی کرد که میزان درآمد مالیاتی 
اســتان در سال آینده نسبت به سال جاری 

25 درصد افزایش یابد.
این مقام مســئول بابیان اینکه بخشــی از 
وصولــی مالیات بر ارزش افزوده به حســاب 
شهرداری ها واریز می شود، خاطرنشان کرد: 
اگر شــهرداری بتواند یک خیابان، میدان یا 
پارک را با عنوان "مالیات" نام گذاری کند و 
به مردم بگوید که بخشی از درآمد مالیاتی به 
شهرداری پرداخت می شود، نمود عینی دارد 

و در بخش عمرانی شهر نیز هزینه می شود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان گفت: 
شــهرداری ها می توانند در افزایش ســطح 
فرهنگ مالیاتی در استان اثرگذار باشند و با 
عملکرد خود در این زمینه، انگیزه مردم برای 

پرداخت مالیات را افزایش دهند.
وی با اشــاره به همکاری رسانه ها در ترویج 
فرهنــگ مالیاتی در اســتان، یادآور شــد: 
رسانه های مجازی، مکتوب و صداوسیما در 
طول سال عملکرد خوبی در اطالع رسانی به 

مردم در خصوص پرداخت مالیات دارند.
محمد خلیفه بابیان اینکه اشخاص حقیقی 
در خردادماه و اشــخاص حقوقی در تیرماه، 
اظهارنامــه مالیاتــی تکمیــل می کننــد، 
گفــت: ســامانه 169 به صــورت مکــرر و 
صورت وضعیت های ارائه شــده در هر فصل 
می تواند در جمــع آوری اطالعات و تکمیل 

مستندات مالیاتی استان اثرگذار باشد.

وی با اشاره به افزایش همکاری مردم در پرداخت 
مالیات، خاطرنشان کرد: با ارتقاء سیستم پرداخت 
مالیات، همکاری مردم نیز بیش از گذشــته است 
و با پرداخت الکترونیکــی، درصد همکاری مردم 

افزایش یافت.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان تأکید کرد: 
هرچه شــرایط برای پرداخت مالیات برای مردم 
تسهیل شــود، به نفع سازمان امور مالیاتی کشور 

خواهد بود. 
خلیفه با اشــاره به عملکرد امور مالیاتی استان در 
بخش جرائم مالیاتی، اظهار داشــت: در شرایطی 
که به دلیل وضعیت هــای بحرانی مالی و دالیلی 
از این قبیل، در پرداخت مالیات تأخیر ایجاد شود، 

حداکثر همکاری انجام می شود.
وی افزود: در صورت مشاهده تخلف، فرار مالیاتی 
و به تأخیر انداختن پرداخــت مالیات برای بهره 
شخصی، برخوردهای الزم انجام و پیگیری از سوی 

مراجع قضایی دنبال خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: برخورد 
با متخلفان مالیاتی به صورت بســتن حساب های 
بانکی، ممنوع الخروج کردن افراد از کشور و توقیف 
اموال و در برخی موارد برخوردهایی ســنگین تر 

صورت می گیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ماهیانه بین 20 تا 

30 پرونده تخلف مالیاتی بررسی می شود.
خلیفه با اشاره به تعداد پرداخت کنندگان مالیات 
در اســتان همدان، بیان کرد: در بخش اشخاص 
حقیقی نزدیک به 160 هــزار پرونده و در بخش 
اشــخاص حقوقی 12 هزار پرونده در اســتان در 

جریان است.
وی ادامه داد: اشــخاص حقیقی باید در خردادماه 
اظهارنامه مالیاتی تکمیل کنند که توصیه می شود 
تا پایان امسال وضعیت مالی خود را بررسی کنند.

خلیفه گفت: اشخاص حقوقی همکاری خوبی در 
پرداخت مالیات دارند و منضبط تر و دقیق تر عمل 

می کنند.
وی ســهم پرداخــت مالیات اســتان همدان در 
کشــور 6/0 درصد عنوان کرد و افزود: هر ایرانی 
هفت درصــد مالیات پرداخت می کند و همکاری 
مردم همدان در پرداخت مالیات کمتر از نیمی از 

میانگین کشوری است.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان تأکید کرد: 
هرچه به دولت کمک کنیم بــه عمران و آبادانی 

شهر و منطقه خود کمک کرده ایم.
وی در پایان بابیان اینکه در پرداخت مالیات، اعتماد 
در سرلوحه کار قرار بگیرد، یادآور شد: تقاضای ما 
این است که آنچه میزان درآمد است با استفاده از 
ابزارهایی که در صندوق های فروش برای سنجش 
مالیات در نظر گرفته شده و همچنین ارائه صورت 
فصل ها به اداره کل امور مالیاتی اســتان می تواند 
به شفافیت در عملکرد کمک کند تا دولت نیز از 

درآمد خوبی بهره مند شود.
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مدیرکل امور مالیاتی استان همدان:

اطالعات بانکی مردم از سال 95 رصد می شود

تمــام اطالعات مالی 
شــخصی  بانکــی  و 
مردم از سال آینده 
از  دقیــق  به طــور 
ســوی این ســامانه 
و  می شــود  رصــد 
و  عایــدی  میــزان 
نیــز  وجــه  انتقــال 

ثبت می شود

هفت  ایرانــی  هــر 
مالیــات  درصــد 
می کنــد  پرداخــت 
مــردم  همــکاری  و 
همدان در پرداخت 
از  کمتــر  مالیــات 
میانگیــن  از  نیمــی 

کشوری است

شــهرداری  اگــر 
بتوانــد یک خیابان، 
میــدان یا پــارک را 
"مالیات"  عنــوان  با 
و  کنــد  نام گــذاری 
بــه مــردم بگویــد 
از  بخشــی  کــه 
درآمــد مالیاتــی به 
پرداخت  شهرداری 
می شود، نمود عینی 
بخــش  در  و  دارد 
نیز  شــهر  عمرانــی 

هزینه می شود
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کهــن دیار ایران زمیــن، پایتخت تاریخ و تمدن، ســرزمین الوند و 
نخســتین پایتخت ایران زمین این ظرفیت را دارد که مقصد اصلی 
بسیاری از ســفرهای نوروزی باشد که هر سال شاهد افزایش حضور 

مسافران نوروزی در همدان هستیم.
ســتاد تسهیالت نوروزی همه ســاله تدابیر زیادی را برای رفاه حال 
مسافران نوروزی می اندیشــد، هرچند برنامه های انجام شده به هیچ 
وجه کافی نبوده و مشــکالتی نظیر ظرفیت کم و پائین اسکان، عدم 
وجود برنامه ای مدون برای ماندگاری مسافران، نبود بولتن جامع در 
سطح انبوه برای راهنمایی مسافران جهت بازدید از جاذبه های استان 
و نه تنها همدان و همچنین عدم فرهنگ ســازی برای جلوگیری از 
تعطیلی بســیاری از فضاهای مورد نیاز مسافران در ایام نوروز را همه 

ساله همچنان شاهد هستیم.
در خصــوص فراهم نبودن زیرســاخت ها یا بی تدبیــری در جذب و 
ماندگاری مســافر بحث بسیار اســت و در گذشته نیز شاهد نگارش 
مقاالت و یادداشــت های زیادی در رسانه های استان در این خصوص 
بوده ایم اما نکته ای که در این یادداشــت قصد داریم به آن بپردازیم، 
فرهنــگ اقصادی بازاریان و کســبه همدان برای ایام نوروز اســت؛ 
مساله ای که می تواند تاثیر بســزایی در رونق اقتصادی استان داشته 

باشد و همه از آن غافل هستند.
اگر استان های کشــور را نسبت به یکدیگر مانند کشورهای مختلف 
در کنار هــم در نظر بگیریم؛ یکی از عمده ترین اهداف و تالش های 
کشورها همواره بر این محور استوار است که ارز آوری بیشتری داشته 
باشند و در عین حال مانع از خروج ارز از کشور و قلمرو خود شوند تا 

اقتصادشان رشد روز افزون داشته باشد.
در این راســتا؛ صادرات بیشــتر و واردات کمتر، جذب گردشــگر، 
خودکفایی اقتصادی و مواردی از این دست تاثیر بسزایی در ارزآوری 

برای کشورها داشته و دارد.
اما در مورد اســتانها؛ جدای از مباحث صــادرات و واردات کاال که در 
مقوله مباحث اقتصادی می گنجد، بحث رونق گردشگری در هر استان 
و ورود هرچه بیشتر مســافران می تواند کمک بسیار زیادی به رشد 

اقتصادی هر استان داشته باشد.
هر چقدر جذب گردشــگر و ماندگاری مسافر در استان بیشتر باشد، 
می تواند رونق اقتصادی را برای اســتان در پی داشته باشد. به عنوان 
مثل استانهای شمالی کشور را در نظر بگیرید؛ اشتغال پایدار، معضالت 
اجتماعی پائین تر، رضایت مردم، آرامش و رفاه اجتماعی و زندگی آرام 
مردم ثمره حضور مستمر مسافران و گردشگران در این خطه از ایران 

به شمار می آید.
در هنگام مسافرت معموال گردشگران دست به جیب تر از سایر اوقات 

سال هستند و قبل از مسافرت، خرید اغلب احتیاجات خود مخصوصا 
در ایام نوروز پوشاک نو را به مقصد سفر موکول می کنند که این مساله 
نقش بســزایی در فروش بازارهای شهرهای مقصد سفرهای نوروزی 
دارد. در همدان اما این فرهنگ ابدا جا نیافتاده است! بازار همدان در 
ایام نوروز در خاموشــی مطلق به سر می برد؛ بازاریان همدان در ایام 
قبل از نوروز درآمد مورد نظر خود را کسب و اغلب برای نوروز کرکره 
را پائین کشیده و برنامه ریزی می کنند تا بخشی از مبالغ اندوخته را 
در ســایر شهرهای کشور یا حتی کشــورهای دیگر هزینه کرده و به 

تفریح بپردازند.
ایــن اتفاق یعنی مرگ اقتصادی! فرهنگ عامیانه بازاریان همدان که 
با الفاظ "میشــه شی؟ ماخام شــی کنم مگه؟ دیه بسه هر چی شب 
عیدی درودم!" عجین شده، موجب آسیب رسانی به اقتصادی استان 
می شود و هیچ نهادی نیز متاسانه برنامه ای برای فرهنگ سازی در این 

زمینه ندارد.
به عنوان مثال یکی از جاذبه های گردشگری شهرهای قدیمی کشور 
مانند اصفهان و همدان، بازار سنتی است؛ نگارنده پیشنهاد می کند در 
روزهای اولیه سال نو سری به بازار سنتی همدان بزنید، شاید از هر 30 
مغازه تنها یک مغازه باز باشد که آن هم فردی تنها و افسرده است که 
مکان و محلی برای شادی و در کنار دیگران بودن در ایام نوروز نداشته 
و به محل کســب و کارش روی آورده که چهره درهم و عبوس او نیز 
هیچ مســافر و خریداری را راضی به حضور در محل کسب و پیشه او 

برای پرسیدن قیمت یک کاال نمی کند.
پاساژها و مجتمع های تجاری مدرن همدان هم خیلی متفاوت نیستند 
و اغلب چند مغازه درمیان در ایام نوروز فعال و پاســخگوی مراجعین 
هستند! حال اینکه اگر بازاریان همدان اقصادی تر فکر کنند و فرهنگ 
الزم در ایــن زمینه را پیدا کنند که فروش ایام نوروز به مســافران و 

اندوختن درآمد ناشی از درآمد مسافران که در سایر استان ها حاصل 
شده، چقدر در جابه جایی وجوه و کاسته شدن نقدینگی از آن استان و 
افزایش آن به استان ما تاثیر گذار است، قطعا شاهد تعطیلی اینچنینی 

بازار همدان به خصوص در ایام اولیه سال نخواهیم بود.
در شهرهایی که مسافرخیز هستند و گردشگری در آن ها رونق دارد، 
کســبه برنامه ریزی و ایام نوروز را بین همکاران خود تقسیم بندی 
می کنند که مثال در فروشــگاهی که اعضای خانواده با هم آن را اداره 
می نمایند در چه روزهایی به عنوان مثال کدام یک از برادران در مغازه 
باشد و دیگر براداران به دید و بازدید عید بپردازند یا به سفر بروند و این 
شیفت بندی را به نحوی انجام می دهند که مغازه برای تمام ساعات 
فعالیت روزانه باز باشد؛ حال ساعات روزانه را تقسیم بندی  و یا طول 

تعطیالت را به صورت روزانه بین هم تعیین شیفت می کنند.
در همدان اما این فرهنگ و این تفکر که جذب درآمد از محل وجوه 
مربوط به مسافران که در استان های دیگر کسب شده، چقدر می تواند 

موثر باشد، تعریف نشده و کسی هم در پی توجیه این نیست.
مواردی که گفته شده در سفرهای نوروزی برای همه ما همدانی ها به 
اســتانهای دیگر و شهرهایی چون اصفهان، شیراز، تبریز و ... مشهود 
بوده و هست، اما هنوز هم به این فکر نکرده ایم که چقدر کسب درآمد 

از مسافران برای استان و شهرمان مفید است!
خوشرویی فروشندگان در استان های دیگر نیز موردی است که باید 
روی فرهنگ برخورد کسبه با گردشگران اندیشه  و برنامه ریزی کرد اما 
در همدان فرشندگان و کسبه خیلی بر این مساله همت نمی گمارند و 

به فروش بیشتر یا کمتر، آن گونه که باید اهمیت نمی دهند.
مسافران اغلب دست به جیب تر و ولخرج تر از افراد بومی هستند. حتی 
همدانی ها هم در سفر بهتر از شهر خود خرج می کنند و شاید بتوان بر 
این مطلب صحه گذاشت و میزان درآمد حاصل و سود ناشی از فروش 

یک مقدار کاالی ثابت به مسافران نسبت به همشهریان بیشتر، باالتر 
و بی دردسرتر است؛ عودت و تعویض کاال، چانه زنی و ... به مراتب نزد 

گردشگران کمتر اتفاق می افتد.
از آن طرف بازاریان همدان در ایام نوروز وجوه حاصل از درآمد کسب 
شده از محل هزینه های هم استانی ها را به راحتی در شهرها، استان ها 
و کشورهای دیگر خرج کرده و به نوعی می توان گفت، وجه نقد درون 
استان را به استان ها و یا کشورهای دیگر نقل می دهند تا به هر ترتیب 

نقدینگی در استان کاهش پیدا کند.
منظور نگارنده هرگز این نیست که بازاریان همدانی نباید به سفرهای 
خارج از اســتان بروند، بلکه منظور این است که مانند دخل و خرج 
انسان که باید از تساوی یا افزونگی دخل بر خرج برخوردار باشد، کسبه 
همدان نیز باید میزان درآمد حاصله شان از سایر استان ها یا به عبارت 
دیگر ، بیشتر از چیزی باشد که صرف هزینه سفر و گشت و گذار در 

مناطقی غیر از استان همدان می نمایند. 
از ســویی دیگر پویایی و زنده بودن بازار در ماندگاری و دوام مســافر 
بسیار موثر است؛ این درســت که جاذبه های گردشگری، تفریحی و 
تاریخی عامل اصلی جذب گردشــگر در هر منطقه  است اما همواره 
گردشگران عالقه زیادی به بازدید و خرید از بازارهای مناطق مختلف 
دارند؛ چرا که سنت، صنایع دستی و دستاوردهای آن منطقه که نشان 
دهنده آئین و سنت خاص آن مکان می باشد، معموال در بازارها ارائه 

می شود.
حال با توجه به همه آنچه گفته شد باید دید راهکار چیست؟

در برخی شــهرهای توریستی از سوی صنوف مختلف به کسبه الزام 
می شــود و برنامه داده می شــود که الزاما باید در ایام تعطیالت فعال 
باشــند و پاسخگوی مســافران باشــند، اما در همدان از آنجایی که 
برخالف شــعارها خیلی نگاه توســعه ای به مبحث گردشگری وجود 
ندارد، صرفا این الزام مشــمول مشاغلی می شود که نیازهای اساسی 
مسافران را رفع کند؛ مانند نانوایی ها، داروخانه ها، درمانگاه ها و مواردی 

از این دست
حل این مســاله در همدان و تغییر عملکرد بازاریان همدان نسبت به 
این مقوله مستلزم فرهنگ ســازی اساسی و در نهایت تغییر نگرش 

آنها به مبحث بازار نوروزی بعد از نوروز و ایام تعطیالت رسمی است.
امیدواریــم مســئولین و متولیان امر از جمله کارگروه گردشــگری 
استانداری به جای پشت میزنشینی و مصوبات بی اثر، برنامه های مدون 
برای حل مشکالت اینچنینی که ریشه در فرهنگ جامعه دارد تنظیم 
کرده  و پیگیر رفع آن در ســطح جوامع هدف یعنی بازاریان استان 

همدان باشند.

خواببـــــــازار 
همدانشروع بهار بازار همدان در ایام نوروز در خاموشــی مطلق به سر می برد؛ بازاریان همدان در ایام قبل از نوروز درآمد 

مــورد نظــر خود را کســب و اغلب برای نوروز کرکره را پائین کشــیده و برنامه ریزی می کنند تا بخشــی از 
مبالغ اندوخته را در ســایر شــهرهای کشــور یا حتی کشــورهای دیگــر هزینه کرده و به تفریــح بپردازند

در 
همه ســاله در کشور بیشترین آمار مسافرت های داخلی و حتی خارجی به ایام نوروز 
مربوط می شــود و از آنجایی که تعطیالت رسمی متوالی با تغییر وضعیت آب و هوایی 
و فرا رسیدن طبیعت مقارن می شود، مردم فرصت خوبی برای گردش و تفریح و سفر 
پیدا می کنند تا خستگی کار و فعالیت یکساله را در تعطیالت نوروز از تن به در کنند.
در میان استان ها و شهرهایی که از جاذبه های طبیعی، تاریخی و به طور کلی گردشگری 
مناسبی را داشته باشــند، می توانند به عنوان مقصد سفرهای نوروزی گردشگران از 

مناطق مختلف کشور تعیین شوند.

علی ثقفی

میشه شی؟ 
ماخام شی کنم مگه؟ 

دیه بسه هر چی شب عیدی درودم!
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رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت هاي 
پزشکي اســتان همدان از انجام بیش از 30 
هزار مورد مأموریت میان شهري، جاده اي و 
بین بیمارســتاني طي 12 ماهه سال جاري 

توسط این مرکز خبر داد.
به گزارش "اکباتــان"، حبیب معصومي در 
نشستي که با حضور خبرنگاران برگزار شد، 
با اشــاره به اینکه مرکــز مدیریت حوادث و 
فوریت هاي پزشکي دانشــگاه علوم پزشکي 
همدان در حال حاضر با 45 باب پایگاه زیني 
و اورژانس هوایي با 81 دستگاه آمبوالنس و 
340 نفر نیروي انساني در حال خدمت رساني 
است، گفت: این مرکز همچنین یک دستگاه 
اتوبوس اتاق عمل EOC ســیار و یک باب 
بیمارســتان صحرایي 25 را نیز در راستاي 

خدمت رساني در اختیار دارد.
وي افــزود: از مجمــوع مأموریت هاي انجام 
شده توســط این مرکز در استان، 22هزار و 
830 مورد مأموریت شهري، 5 هزار و 798 
مورد مأموریت جاده اي و 888 مورد مأموریت 

انتقال این مراکز انجام شده است.
وي در خصوص مأموریت هاي انجام شــده 
توســط اورژانس هوایي نیــز گفت: طي 18 
ماه برخورداري ایــن مرکز از هلي کوپتر، در 
مجموع 72 مورد امدادرساني هوایي به انجام 
رسید که در پاره اي از اوقات این امدادرساني 

استان هاي مجاور را نیز در برگرفته است.

ماهیانه 34 هزار تماس با مرکز 
 فوریت هاي پزشکي همدان 

به ثبت مي رسد
دکتر معصومي در بخش دیگري از سخنان 
خود در خصــوص تماس  هم اســتاني هاي 
نیازمند با این مرکز، گفت: در 12ماهه سال 
جاري در مجموع  395 هزار تماس با مرکز 
مربوطه به ثبت رسیده که به طور میانگین 
ماهیانه 33 هزار تماس توســط شهروندان 

انجام شده است.
وي با اعالم اینکه هم اکنون شهرستان همدان 
با دارا بودن هشــت خط بــه طور همزمان 
پاسخگوي درخواست کنندگان است، اظهار 
داشت: در ســایر شهرســتان هاي تابعه، با 

گرفتن شــماره تلفن 115 به طور همزمان 
چهار نفر روي خط پاسخگو باشند.

رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت هاي 
پزشکي استان همدان ضمن ابراز گالیه مندي 
از مزاحمت هاي تلفنــي، عنوان کرد: اگرچه 
پیشــگیري این گونه مزاحمت ها از ســوي 
مراجــع قضایــي در حال انجام اســت، اما 
متأسفانه باز هم شاهد این گونه مزاحمت ها 
هســتیم که در این رابطه ضــروري مردم 
همکاري هاي الزم را با این مرکز در راستاي 

خدمت رساني هرچه بیشتر داشته باشند.

میانگین مدت زمان حاضر شدن 
بر بالین مصدوم در حوادث 
درون شهري 5 دقیقه است

وي در ادامه ســخنان خود با اشاره به اینکه 
مهمتریــن بحــث در ارائه خدمــات مرکز 
فوریت هاي پزشــکي، مدت زمــان حضور 
بر بالین مصدوم اســت، عنوان کرد: در این 
رابطه میانگین مدت زمان حضور در حوادث 
شــهري 5/91 دقیقه و در حوادث جاده اي 

7/77 دقیقه مي باشد.
وي با توضیح اینکه 30 درصد مأموریت هاي 
انجام شــده توســط این مرکــز، مربوط به 
تصادفات است، بیان داشت: در هشت ماهه 
سال جاري در مجموع در استان 395 نفر بر 
اثر حوادث ترافیکي فوت شدند که این رقم 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 17 

مورد کاهش روند نزولي داشته است.
وي افزود: براســاس گزارشــات بحث شده، 
50 درصد مصدومین حــوادث ترافیکي در 
صحنــه تصادف، 8 درصد در حین انتقال به 
بیمارســتان و 42 درصد نیز در بیمارستان 

فوت مي کنند.
وي همچنین ضمن اشــاره بــه راه اندازي 
»ســتاد هدایت« در راستاي ارتباط بخشي 
میان بیمارستان هاي ســطح استان، خارج 
از اســتان، گفــت: در این رابطــه 4 هزار و 
128 مورد پذیرش بیمار در مرکز اســتان از 
هشت شهرســتان تابعه داشتیم و 94 بیمار 
از بیمارستان هاي سایر استان ها و 129 بیمار 

نیز از همدان به تهران انتقال یافتند.

وي خاطرنشــان کرد: »ســتاد هدایت« با 
شماره تلفن 38258888 پاسخگوي نیاز هم 

بیماران مي باشد.

افزوده شدن 21 آمبوالنس به 
 مجموع آمبوالنس هاي مرکز 

از ابتداي سال جاري
دکتر معصومي در خصوص تجهیز مرکز به 
آمبوالنس ها نیز عنوان کرد: از آنجا که وزارت 
بهداشــت و درمان مطابــق برنامه خود هر 
10 ســال یک بار با صرف اعتباراتي اقدام به 
نوسازي آمبوالنس هاي بیمارستاني مي کند، 
امسال 2 هزار دستگاه آمبوالنس به مرکزیت 
مدیریــت حــوادث و فوریت هاي پزشــکي 
همدان اختصاص یافت که  تا پایان سال این 

تعداد به 81 دستگاه افزایش یافت.
وي در بحث آموزش به پرسنل بیان داشت: 
در 12 ماهه ســال جاري، 60دوره آموزشي 
براي پرسنل اورژانس استان به انجام رسید 
که طي این مــدت 3 هزار و 700 نفر تحت 

آموزش قرار گرفتند.
وي همچنین از 430 هزار بازدید از سایت 
مربــوط به ایــن مرکز خبــر داد و اظهار 
داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با افزایش چشمگیري مواجه بوده 

است.
وي ضمن اشــاره به شــاکیان از مجموعه 
اورژانس 115 بیان داشــت: بیش از 3 هزار 
مأموریــت در ماه اتفــاق مي افتد که در این 
خصــوص 28 مورد شــکایت مردمي نیز به 

ثبت رسیده است.

پوشش پایگاه هاي مرکز فوریت 
 حوادث به 100 درصد 

خواهد رسید
وي در بحث احداث ســاختمان پایگاه هاي 
وابسته به مرکز فوریت هاي پزشکي، با اشاره 
به اینکه طراحي 9 پایگاه عالوه بر پایگاه هاي 
موجود در نقاط مختلف اســتان پیش بیني 
شــده اســت، گفت: با راه اندازي پایگاه هاي 
مذکور پوشــش ما به صورت کامل عملیاتي 

خواهد شد.

وي همچنین ضمن اشــاره به سخت بودن 
زمســتان پیش رو مطابــق پیش بیني هاي 
اخیــر، عنوان کرد: در همین راســتا تمامي 
بیمارســتان هاي سطح اســتان به مشعل 
دوگانه ســوز و سوخت ذخیره دوم آب و برق 
اضطراري مجهز شده اند و پایگاه هاي اورژانس 
نیز طي بازرسي ها آمادگي هاي الزم را کسب 

کرده اند.
وي تصریح کرد: همچنین در همین خصوص 
داروخانه ســیار با پوشــش 320 قلم دارو 

راه اندازي شده است.
وي در خصــوص تخصیــص اعتبــارات در 
راستاي ایجاد پد فرود بالگرد اورژانس هوایي 
نیز خاطرنشان کرد: در این رابطه تاکنون 10 
تا 20 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته، 
اما علیرغم تجهیز مرکز فوریت هاي پزشکي 
به هلي کوپتر هنوز هم برخي بیمارستان ها 
در ســطح اســتان فاقد پد فرود هستند که 
امیدواریم با جذب اعتبارات این بیمارستان ها 

نیز تجهیز شوند.
وي همچنیــن یادآور شــد: در حال حاضر 
مجموع دانشگاه علوم پزشکي همدان مجهز 
به 12 دستگاه موبایل ماهواره اي است که در 
مواقع بحران که مجموعه مخابرات با مشکل 
مواجه مي شود از این امکانات بهره خواهیم 

جست.

ماهیانه 10 تا 14 مورد اقدام 
 به خودکشي در استان 

گزارش مي شود
رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت هاي 
پزشــکي در ادامه این نشســت در پاسخ به 
سؤال خبرنگار ما در خصوص آمار خودکشي 
در استان، گفت: براســاس گزارشات مراکز 
مرتبط با ما، به طــور میانگین ماهیانه بین 
10 تا 14 مورد اقدام به خودکشي از استان 
گزارش مي شــود که از این تعداد بین 6 تا 8 

نفر موفق به خودکشي مي شوند.
وي با اعالم اینکه آمار اقدام به خودکشــي 
در اســتان هاي غربي کشور باالست، عنوان 
کرد: موارد خودکشــي در استان همدان در 
شهرستان هاي اسدآباد و نهاوند بیشتر سایر 

نقاط استان مي باشد.
وي تصریح کرد: براســاس تحقیقات انجام 
شده توســط مجموعه علوم پزشکي، موارد 
اقدام به خودکشــي در اســتان هاي غربي 
کشور به طور معناداري باالست و در همدان 
حلق آویز کــردن مرگ بر اثر مســمومیت 

دارویي رایج ترین روش هاي اقدام مي باشند.
وي خاطرنشان کرد: در سال جاري مجموع 
مأموریت هاي مرتبط با خودکشي در استان 

120 مورد بوده است.

مسمومیت با گاز CO در سال 
جاري افزایش یافته است

وي در نهایت ضمن اشاره به مسمومیت هاي 
ناشــي از گاز CO در زمستان سال جاري 
گفت: متأســفانه طي 50 روز اخیر شــاهد 
افزایش گزارشات در بحث مسمومیت باز گاز 
CO بودیــم اگرچه همه این موارد به مرگ 

منتهي نشدند.
این مرکز در روز هــای آینده به طرح امداد 
نوروزی وارد شده که در کنار سایر یگانهای 
امدادی و خدمات رســان با تمام قوا به این 
طرح ورود پیدا نموده و با اســتقرار در نقاط 
تردد گردشــگران در مبادی استان و سطح 
شهر آرامش خاطر مسافران را ایجاد خواهد 
نمود . از ســوی دیگر  استقرار 11 ایستگاه 
ســالمت در مبادی ورودی شهرستانهای 9 
گانه استان همدان از دیگر خدمات اورژانس 

115 استان همدان خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي استان همدان خبر داد:

 انجام بیش از 30 هزار مأموریت 
در 12 ماهه سال جاري

ماهیانه بین 10 تا 14 مورد اقدام به خودکشي در همدان به ثبت مي رسد

115
مرکز فوریت های پزشکی
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112
مرکز فوریت های پزشکی

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان با تشریح طرح ملی نوروز 
سازمان های امداد و نجات جوانان گفت: جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران با احساس خأل ارائه خدمات امداد و نجات در جاده های 
پرتردد و پر خطر کشور مبادرت به استقرار پست های موقت و سیار 
در قالــب طرح ملی امداد و نجات به ویژه طرح نوروزی با به کارگیری 
آمبوالنس، خودروی نجات و نیروهای عملیاتی در جاده های پرتردد 
و مبادی ورودی شهرها به منظور اجرای سریع عملیات های نجات و 
امداد رســانی در حوادث جاده ای و سایر حوادث و سوانح احتمالی در 

محدوده عملیاتی پایگاه ها و پست های مذکور نموده است.
دکتر بهروز کارخانه ای با اشاره به برنامه ها و فعالیت های شانزدهمین 
مرحله طرح مســافران نوروزی با عنوان " طرح ملی ایمنی سالمت 
مسافران نوروزی" اظهار داشت: شانزدهمین مرحله طرح ملی ایمنی و 
سالمت با هدف پیشگیری از تصادفات و داشتن سفری ایمن و  سالم 
در ایام نوروز با همکاری سازمان های مرتبط و نیز تالش 20 هزار نفر 

از داوطلبان جوان به مرحله اجرا در می آید.
به منظور تمرکز فعالیت ها به امر سالمت و ایمنی مسافران و با هدف 
پیشــگیری از تصادفات و داشتن ســفری ایمن و سالم در ایام نوروز 
شانزدهمین مرحله طرح نیز همچون سال گذشته با عنوان "طرح ملی 
ایمنی و ســالمت مسافرین نوروزی و با شعار "بی گدار به جاده نزنیم 

ظریف برانیم!" از 26 اسفند 94 تا 14 فروردین 95 برگزار می شود.
وی بــا ارائه توضیحاتــی در خصوص مهم تریــن فعالیت های طرح 

گفــت: در 18 روز اجرای طرح بیش از بیســت هــزار نفر از اعضای 
جوان سازمان با برپایی 700   پست ثابت، در ورودی، خروجی و نقاط 
پرجمعیت شهرها و 300  اکیپ ســیار در محدوده های حادثه خیز 
استان ها مستقر و به مسافران نوروزی مراجعه کننده به فضاهای ایجاد 

شده خدمات مختلف امدادی و بشردوستانه ارائه می کنند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همــدان ازجمله مهم ترین 
فعالیت های طرح را شامل برپابی 700 پست ثابت و 300 پست سیار 
در سراســر کشور و ارائه خدمات به مســافران در ایام نوروز، ارتقای 
سایت اینترنتی سفر ســالم www.safaresalem.ir، برگزاری 
کمپین )بسیج اطالع رسانی( پیشگیری از تصادفات، برگزاری سومین 
جشــنواره ملی عکس و فیلم بشردوستی با تأکید بر اهداف سازمان، 
فضای دوســتدار کودک، تهیه بسته آموزشی ا مدادی - بشردوستانه 
– ترافیکی، برپایی ایســتگاه های ســالمت برای انجام تســت قند 
خون، کنترل فشارخون، اعزام اکیپ های سیار پیاده و سواره سحاب 
)سامانه حرکت های امدادی و بشردوستانه(، نصب خیمه های نماز و 
برپایی نماز جماعت و ارائه خدمات ویژه در استان هایی که در مسیر 

کاروان های راهیان نور هستند.
وی افزود: دســتورالعمل طرح ملی امــداد و نجات نوروزی 1395  با 
رویکــرد عملیاتی و تکیه بر وظایف و شــرح خدمات مصوب ابالغی 
مطابق قوانین مذکور و مصوبات کارگروه های تخصصی تهیه و به تمام 

استان ها ابالغ می شود.

کارخانه ای ابراز امیدواری کرد که با اســتعانت از خداوند متعال و 
توجهات حضــرت ولی عصر )عج( و خدمات ایثارگرانه تمام عوامل 
عملیاتی بــه ویژه امدادگران پرتــالش جمعیت هالل احمر گامی 
مؤثر در جهــت ارائه خدمات بهینه امــداد و نجات به هموطنان 

عزیزمان برداریم. 
 دکتــر کارخانه ای با بیان اینکه دســتگاه های همکار شــامل تمام 
دســتگاه های عضو مدیریت بحران )در حوادث و ســوانح ( و دخیل 
در اجــرای طرح امداد و نجات نــوروزی 1395  از قبیل پلیس راهور 
ناجا، اورژانس، راهداری، امداد خودرو و .... هستند، اظهار داشت: طرح 
امداد و نجات نوروزی به مدت 20  روز با اســتقرار پست های موقت و 
سیار امداد و نجات و آمادگی کامل تمام پایگاه های ثابت در محورهای 
مواصالتی  مطابق با تاریخ ابالغی توســط کمیسیون ایمنی راه ها و 
پلیس راهنمایی و رانندگی کشور از تاریخ 25 اسفندماه  آغاز و تا پایان 

روز 15 فروردین ماه ادامه می یابد.
وی با اشاره به مقررات اجرایی پایگاه ها گفت: جمعیت استان باید در 
سراسر استان. روز قبل از زمان آغاز طرح نوروزی نسبت به راه اندازی 
و استقرار پست ها، نیروهای عملیاتی، امکانات و تجهیزات اقدام و روز 
بعد از پایان طرح، نســبت به جمــع آوری کلیه امکانات، تجهیزات و 

نیروها اقدام کند. 
جمعیت استان موظف است یک روز قبل از آغاز طرح را روز استقبال 
از بهار نامیده و در جهت بازبینی امکانات رفاهی و تجهیزات عملیاتی 

پایگاه های فعال، کلیه اقدامات بازبینی و اجرا، را در راستای آمادگی 
به عمل آورد. 

 تمام جمعیت های استان و شعب شهرستان موظف اند در صورت وقوع 
برف و کوالک شــدید یا سیل و حوادث ترافیکی سنگین و ضرورت 
بسته شدن مســیر قبل از گرفتار شدن هموطنان حوادث و سوانح، 
موارد را ســریعاً به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و 

نجات اطالع رسانی کنند. 
به منظور جلوگیری از تداخل اقدامات و انجام مصاحبه های گوناگون 
و ارائه گزارشــات ضد و نقیض در عملیات منطقه ای )عملیاتی که با 
حضور شعب و استان های مختلف اجرا می شود(، فرماندهی عملیات 
امداد و نجات به عهده رییس شعبه شهرستان حادثه دیده بوده و تمام 
عوامل و نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه عملیات موظف به پیروی 

کامل از فرمانده عملیات هستند. 
 پست های ثابت باید در محورهای پر تردد و پرحادثه و حتی االمکان 
در فضاهای ساختمانی  کانکس و در مجاورت سازمان های همکار در 
اجرای طرح ازجمله پلیس راه، سازمان راهداری حمل ونقل جاده ای و 

اورژانس مستقرشوند.
وی نظارت مستمر در طول اجرای طرح و مسؤولیت اجرای عملیاتی، 
تدارکاتی و بازرســی دائمی را به عهده مدیرعامل استان دانست و با 
تبریک ســال جدید، تعطیالت نوروزی توأم با آرامش و ســالمت را 

آرزو کرد.

طرح ملي ایمني و سالمت مسافرین نوروزي 1395لیست پایگاه هاي امدادونجات جمعیت هالل احمر استان همدان

هالل احمر نوروز امسال به کمک مسافران می آید

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان:

شهرستان مسئولنام پایگاه )قدیم(ردیف
کبودرآهنگپایگاه امدادي گل تپه1

نهاوندپایگاه امدادي فیروزان2

همدانپایگاه امدادي تجرک3

اسدآبادپایگاه امدادي اسدآباد4

همدانپایگاه  امدادي میدان میشان5

رزنپایگاه امدادي گرمک-آوج6

مالیرپایگاه امدادي زاغه7

شهرستان مسئولنام پایگاه )جدید(ردیف
اسدآبادپایگاه امدادي بهراز8

رزنپایگاه امدادي امیریه9

مالیرپایگاه امدادي پیروز10

نهاوندپایگاه امدادي قلعه قباد11

تویسرکانپایگاه امدادي خیرآباد12

کبودرآهنگپایگاه امدادي شیرین سو13

بهارپایگاه امدادي صالح آباد14

همدانپایگاه امدادي همدان)غرب کشور(15

همدانپایگاه جستجونجات )آنست(16

همدانپایگاه امداد هوایي17

همدانپایگاه امدادي قهاوند18

نام پستآدرس دقیق محل استقرار پست هاي ثابت و اکیپ هاي سیارشهرستانردیف
شهید خدارحميمیدان شهدا جنب پارک کوثرنهاوند1
شهید نثایيمیدان 15 خرداد محور مالیرآورزماننهاوند2
-سراب گیاننهاوند3
شهید   مصطفویمیدان نیایش خروجي بهار به سمت اللجینبهار4
شهید ترابی کمانمیدان شهرداري ورودي اللجینبهار5
شهید صانعی موفقابتداي ورودي شهر صالح آبادبهار6
-شهر اللجینبهار7
شهید خواستانجاده اصلی فامنین ورودی شهرستان باالتر از پمپ بنزین جنب فرمانداریفامنین8
شهید مفتحمیدان امام حسینرزن9
-پارک ملترزن10
شهید تاجوکمیدان استقالل ورودی تهرانمالیر11
شهید حیدریمیدان کوثر -ورودی همدان مالیر12
شهید طالبیمیدان نیرو انتظامی ورودی بروجردمالیر13
-پارک سیفیهمالیر14
شهید حاج محسن عینعليمیدان آزاديتویسرکان15
-مقبره حیقوق نبیتویسرکان16
شهید ساعدیمیدان والیت  ورودي شهر کبودرآهنگ17
شهید نقویروستای علیصدر ورودی غار علیصدرکبودرآهنگ18
شهید مختاریشیرین سو روبرو شهرداریکبودرآهنگ19
-محوطه خارج غارکبودرآهنگ20
شهید قدرتیورودی شهرستان اسدآباد از سمت همداناسدآباد21
شهید عمادیمیدان آزادگان بلوار 22 بهمن ورودی شهرستان از طرف کرمانشاهاسدآباد22
-پارک جنگلی شهید مدنیاسدآباد23
شهید مجید گوهریمیدان فرودگاه ورودی تهران همدانهمدان24
شهید متقیمیدان امام حسن )ع( - ورودي مالیر همدان همدان25
شهید بختیاریمیدان کربال ورودی کرمانشاه همدان همدان26
شهید میرزاییورودی قهاوند از جاده مالیرهمدان27
شهید بید مشکیمیدان فلسطین  - مجموعه فرهنگی عین القضاتهمدان28
-پارک مردم و گنجنامههمدان29

 بی گدار 
 به جاده نزنیم، 
ظریف برانیم!
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اکباتان- لطفا خودتان را معرفــی و توضیحاتی در مورد 
تجربه، سوابق ورزشی و مربیگری خود بیان کنید؟

بنده متولد 1364 در شهرهمدان هستم و از سال 1391 
به بعد پس از رقابت های متعدد در اســتان های مختلف 
تصمیم گرفتم در سطح باالتر یعنی مسابقات کشوری حضور پیدا 
کنم و در سال 92 برای اولین بار خودم رو در مسابقات پروش اندام 
کشــور که به میزبانی همدان برگزار شد محک بزنم. متاسفانه به 
دلیل محرومیت ورزشی ناخواســته ای که از طرف اداره ورزش و 
جوانان استان همدان برای حضور در مسابقات استان داشتم برای 
ورود به مسابقات کشوری در مسابقات جایزه بزرگ تهران و کرج 
شرکت کردم و در رقابتی سنگین و شلوغ توانستم مقام قهرمانی 
کسب کنم و در مسابقات کشوری به میزبانی همدان شرکت کنم 
در حالی که بنده اصاًل امتیاز میزبانی استان را نداشتم در بین بیش 
از 30 ورزشکار که اکثر آنها از ورزشکاران مطرح و مقام آور آسیا و 
کشور بودند به فینال و در بین 7 نفر برتر برسم اما با رأی ناعادالنه 
و ناداوری که همه شاهد آن بودند و باعث انتقاد شدید تماشاچیان 
و ورزشکاران قرار گرفت، در عین ناباوری همگان نتوانستم در بین 
ســه نفــر برتر قرار بگیرم و اما ســال بعد و  پــس از اتمام زمان 
محرومیت در مسابقات انتخابی استان شرکت کردم و در بین بیش 
از 140 ورزشــکار به عنوان تنها منتخب اســتان از طرف هیات 
پرورش اندام استان برای شرکت در مسابقات کشوری انتخاب شدم 
ولی به دلیل نداشتن مربی و همراه داشتن رنگ بدنی نا مطلوب با 
رقابت در بین بیش از 40 شرکت کننده قوی بین 7 نفر برتر رقابت 
کردم و بعد به دلیل نداشتن رنگ بدن نامناسب از راهیابی بین سه 
نفر برتر باز ماندم و سال بعد تصمیم گرفتم در مسابقات پاورافتینگ 

کشوری شرکت کنم.
بعد از شرکت در مسابقات انتخابی استان و ثبت رکوردهای نزدیک 
به نفرات برتر کشور متاسفانه در حین تمرینات شدیداً آسیب دیده 
از مســابقات کشوری بازماندم و شانس شرکت به عنوان ورزشکار 
در مسابقات کشوری را از دست دادم و بعد از گذشت این مدت تا 
به حال هنوز هم تحت درمان هستم و در این مسابقات به عنوان 
مربی تیم راهی مسابقات شدم و با این مربی تیم موفق به کسب 

نتایج بسیاری شدم.
این ورزشکار که درعرصه تربیت شاگردانه توانمند به موفقیت های 
خوبی دست یافته، امیدوار است به درجه ای که حقش بوده و قباًل 
به دالیل بد شانسی و موارد ذکر شده به آن نرسیده دست یابد که 
حداقل آن کسب مقام های کشوری است و همچنین در مسابقات 

برون مرزی سال آینده شایستگی خود را نشان دهد.
اکباتان- وضعیت پرورش اندام اســتان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
 وضعیت پرورش اندام اســتان در سال های اخیر بهبود 
چشم گیری داشته و افراد بیشــتری به فعالیت در این 

رشته عالقه مند شدند.
اکباتان- تاکنون در فعالیت های ورزشی خود با چه افرادی 

کار کردید؟
در پرورش اندام و بادی کالسیک با قهرمان سنگین وزن 
جهان آقای مجتبی نوترکــی عزیز و همچنین مرحوم 
بیت ا... عباسپور، استاد محمود ساواالن و علی تبریزی و در حوزه 

پاورلیفتینگ با برادران فاطمی در ارتباط هستم.
اکباتان- در ابتدا فعالیت ورزشی خود را در رشته ورزشی 

کشتی آغاز کرده و بعد ورزش پرورش اندام روی آوردید؛ 
چه چیزی عامل اصلی گرایش شما به این ورزش بوده؟

عالقه مندی به داشــتن بدنی قدرتمند و زیبا که مورد 
قبول عموم و تایید ورزشــکاران باشــد و فراهم دیدن 
شرایط بدنی خود با بخش های مختلف این رشته ورزشی موجب 

عالقمندی من به ورزش پرورش اندام شد.
اکباتــان- در خصوص حضور خود بــه عنوان مربی تیم 
پاورلیفتیگ استان در مسابقات کشوری به ویژه اسفند ماه 

سال جاری در شیراز توضیح دهید؟
من شاگردان زیادی را در سطح کشور تربیت کردم و در 
آخرین مسابقات پاورلیفتینگ که در شیراز برگزار شد به 
عنوان مربی تیم اســتان با 13 ورزشکار در این مسابقات شرکت 
کــردم و به لطف خداوند 5 مدال طــال، 6 مدال نقره و یک مقام 
چهارمی و یک عنوان اوورالی کسب شد و از من به عنوان یکی از 
مربیان برتر مسابقات تجلیل شد و تیم با اسپانسری مدیر شرکت 

مبل سادلی دو کاپ تیمی به دست آورد.
کســب مقتدرانه مدال طال توسط شــاگردم محمد رضا احمدی 
)قهرمان 15 دوره کشــور، نایب قهرمان آسیا و بهترین لیفتراسیا 
در سال 2013( که در اوج آسیب دیدگی رکورد شکنی 55 کیلویی 
در رده سنی جوانان از اتفاقات مهم و دلنشین این مسابقات بود. 

وی از ورزشــکاران آینــده دار این رشــته در جهان اســت که از 
دوران کودکی تحت نظر بنده بوده و در مسابقات آسیایی 2016 

ترکمنستان حضور خواهند یافت.
اکباتان- االن خودتان در عرصه ورزش ومربیگری در کجا 

فعالیت می کنید؟

در باشــگاه خودم با نام باشــگاه الماس واقع در خیابان 
شــریعتی، باالتر از خیابان کبابیان، جنب مسجد حاج 
احمد در حال پیگیری تمرینات خود و شاگردانم هستم. این باشگاه 
به تازگی از نظر دستگاهای موجود دکوراسیون و امکانات داخلی و 
ایجاد فضای بســیار خوب به شرایط استاندارد و خوبی ارتقا پیدا 

کرده و آماده ارائه خدمات به همه عزیزان عالقه مند است.
اکباتان- با توجه به هزینه بر بودن این رشته، آیا مشکلی در 

تأمین هزینه های این ورزش دارید؟
من ازجمله ورزشــکارانی هســتم که از ابتدای ورود به 
ورزش هیچ پشتوانه مالی نداشته ام زیرا همه درآمد پدرم 
هزینه مخارج خانواده و درمان ایشــان می شــد و بنده همیشه با 
مشکالت مالی برای تأمین هزینه ها مواجه بودم و با کمترین هزینه 

در این مسابقات موفقیت کسب کردم.
اکباتان- کالم پایانی؟

بنده از جمله ورزشــکارانی بودم که دستیابی به علم این 
ورزش و شــرکت در کالس های تربیت مربی بیشــتراز 
کسب مقام برایم مهم بوده و همچنان برای اثبات شایستگی های 
خود در عرصه ملی تصمیم و فرصت دارم. از تمام کسانی که مشوق 
من بودند از جمله برادر عزیزم که از ورزشکاران مطرح و ملی اسبق 
رشــته های رزمی بوده و همچنین اســاتید عزیزم ازجمله آقای 
نوترکی و علــی تبریزی و حامیان و زحمت کشــان این ورزش 
از جمله آقای مرتضی خدابنده لو )رئیس هیات پرورش اندام استان 
و همچنیــن آقای حمید اکبری )مســئول کمیته پاورلیفتینگ 
استان( صمیمانه تشکر می کنم و به رسم ادب دست این عزیزان رو 

می بوسم.

مربی خوب 
ورزشکار بدشانس

معصومه علیزاده

حسن کوچکی دارای مدارک بین المللی مربیگری و داوری جهانی از دانشگاه IFBB امارات متحده در سال2010، مدارک بین المللی G,B,N علم تمرین.تغذیه.مکمل زیر نظر 
بهترین فیگوریست حرفه ای جهان و مستر المپیا KING KAAMALI در سال 2012، مدارک تغذیه و مکمل شناسی از همایش برگزار شده در سال 2013زیر نظر دکستر 
جکســون قهرمان 2008مســتر المپیا، مدارک بین المللی برنامه نویســی، آناتومی، حرکات اصالحی زیر نظر پرفســور انتون ویکر رئیس دانشگاه بین المللی سالزبورگ اتریش، 
مدارک A.B.C مکمل شناســی، سیســتمهای تمرینی، حرکت شناســی زیر نظر فدراســیون ورزشــی جوانان ایران، مدارک آکادمیک تربیت مربی زیر نظر اســتاد عطا ا... محمد 
علی نژاد و مدارک مربیگری از فدراســیون ورزشــی ایران، بیش از ده ســال ســابقه در رشته ورزشی کشــتی و دارای بیش از 40 دوره قهرمانی استان همدان، تهران، کرج، 
سنندج و ... در رشته های پرورش اندام، بادی کالسیک، پاورلیفتینگ و فینالیست دو دوره مسابقات کشوری در پرترافیک ترین دسته وزنی با حضور مطرح ترین قهرمانان این 

رشته است.
وی که دانشجوی مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی است حدود 12 سال در رشته کشتی فعالیت داشته و حدود هشت سال است در رشته های مختلف فعالیت دارد او یکی 

از ورزشکارانی است که در همه حوزه های این رشته مقام آور بوده است.
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان 
با بیان اینکــه منابع طبیعی امانتی در دســت همه 
نسل هاست و ما به عنوان نسل فعلی باید امانت دار خوبی 
باشیم، گفت: ایام پرخیر و برکت نوروز، فرصت مغتنمی 
برای مهربانی و آشتی با طبیعت است و در این ایام که 
طبیعت، طراوت و زیبایی خود را به رخ می کشد، ما نیز 
باید تالش کنیم تا هرچه بیشتر با گیاهان و حیوانات 
مهربانی کرده و قدر منابع ارزشــمند خود را بدانیم و 
آن ها را آلوده نکنیم تا خداوند متعال جلوه های بیشتری 
از لطف و عنایت خود را به ما نشان دهد. ما باید از منابع 
طبیعی به عنوان موهبت و امانت الهی مراقبت نموده و 

به نسل های آینده برسانیم. 
مهندس محمدرضا همتی افزود: منابع طبیعی شامل 

آب وخــاک و پوشــش گیاهی در زمیــن ثروت های 
خدادادی است که خداوند برای ادامه حیات و زندگی 
بشر در اختیار انسان گذاشته است. این منابع محدود 
هستند و انسان ضمن اســتفاده صحیح و منطقی از 
این منابع، باید به گونه ای از آن ها بهره برداری کند که 
قدرت زایش و تجدید نسل در آن ها در بستری صحیح 

فراهم شود. 

 فرهنگ سازی و مشارکت 
با مردم راه نجات منابع طبیعی 

وی ابراز کرد: در چنین شرایطی با در نظر گرفتن این 
ظرفیت ها و این تهدیدات به نظر می رسد تنها اقدامی 
که می تواند به صورت زیربنایی در رفع این مشکالت و 
موانع مؤثر باشد، "فرهنگ سازی" است، از آنجا که تمام 
مردم به نوعی به منابع طبیعی وابسته هستند و  از آن 
بهره مند می شوند باید تالش کنیم تا هرکس به سهم 
خود در اصالح این روند و حفظ منابع طبیعی موجود 
و ادامه حیات این منابع نقش ایفا کند و طبیعی است 
که الزمه این ایفای نقش، آشنایی با ضرورت و اهمیت 
این منابع و تعریف وظیفه هرکس در ارتباط با حفظ و 
نگهداری از آن است و در غیر این صورت شدت تخریب 

و از بین رفتن این منابع قابل جبران نخواهد بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با 
بیان اینکه بیش از شش هزار همیار طبیعت در استان 
همدان فعال هســتند، گفت: همیاران طبیعت در سه 
گروه محافظ، مروج و دانش آموز به فعالیت پرداخته و 

از تمامی اقشار جامعه حضور دارند.
مهندس محمدرضا همتی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری 
با اعالم اینکه مساحت عرصه های منابع طبیعی استان 
همدان حدود 905هزار هکتار است، اظهار کرد: از این 

میزان 822 هزار هکتار به صورت مرتع می باشد.
وی با بیان اینکه مراتع اســتان همــدان  43درصد از 
مساحت استان و کمتر از 1درصد مراتع کل کشور را 
شامل می شود، اذعان کرد: 63 هزار هکتار مراتع خوب، 
318 هزار هکتار مراتع متوسط و 441 هزار هکتار مرتع 

فقیر و کم پوشش در استان همدان وجود دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با 
اشاره به اینکه مراتع خوب و متراکم بیشتر در نواحی 

مرکزی، جنوبی، شمالی و ارتفاعات استان وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: شهرستان های رزن، همدان، اسدآباد، 

نهاوند و مالیر دارای مراتع خوب و متراکم می باشند.

وجود بیش از یک هزار و 500 گونه 
گیاهی در استان  همدان

مهندس همتی با اظهار اینکه اســتان همدان یکی از 
قطب های مهم تولید و صدور گیاهان دارویی به نقاط 
مختلف کشــور است، یادآوری کرد: بیش از  یک هزار 
و 500 گونه گیاهی در اســتان یافت شــده که بیش 
از 350گونه آن ها دارای مصــارف خوراکی، دارویی و 

صنعتی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با 
اظهار اینکه 400گونه گیاه دارویی در ســطح استان 
شناسایی شده اســت، بیان کرد: به دلیل بهره برداری 
بیش از حد از مراتع حیات گونه ها به  خطر افتاده است 
و باید فشــار بر مراتع کاهش یابد تا دوباره گونه های 

گیاهی دارویی احیا شود.

 سرانه فضای سبز استان 
حدود 230 مترمربع است

مهندس همتی با اشــاره به اینکه ســرانه فضای سبز 
استان 230 مترمربع است، تصریح کرد: سطح جنگل 
کاری دست کاشــت در این استان چهار هزار و 307 
و مســاحت اراضی جنگل طبیعی آن 35هزار و 176 

هکتار می باشد.
وی ادامه داد: سطح جنگل طبیعی یک هزار و 441و 
مساحت ذخیره گاه های جنگلی استان دو هزار و 795 

هکتار می باشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان 
افزود: یک هزار و 526 هکتار از جنگل کاری اداره منابع 
طبیعی جهت نگهداری بــه ارگان های دیگر از جمله 

شهرداری، دانشگاه و ... واگذار شده است.
همتی با اظهار تأسف از اینکه 65هزار هکتار از اراضی 
اســتان در منطقــه قهاوند در شهرســتان فامنین و 
کبودرآهنگ به دلیل کمبود شدید منابع آبی و برداشت 
بی رویه آب های سطحی و زیرزمینی در دو دهه اخیر 
به اراضی بیابانی تبدیل شده، تصریح کرد: این وضعیت 

نگران کننده است.

وی در ادامه با اذعان به اینکه استان همدان یک میلیون 
و 959هزار و 53 هکتار مساحت دارد، گفت: عرصه های 
آبخیز آن از سرشــاخه های ســد وفرقــان، کرخه و 
سفیدرود محسوب می شود، اذعان کرد: میزان رسوب 
خروجی از سه حوزه قره چای، گاماسیاب و سفیدرود 

بالغ بر سه میلیون تن در سال می باشد.
مهندس همتی افزود: حجم آب خروجی از این ســه 

حوزه 910 میلیون مترمکعب برآورد می شود.

 زمین خواری به معنای واقعی 
در استان وجود ندارد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با 
اذعان به اینکه زمین خواری بــه معنای واقعی که در 
کشــور مطرح است در استان وجود ندارد، اذعان کرد: 
در تصرف اراضی ملی کشــاورزان به دلیل ناآگاهی یا 
طمع اراضی ملی محصوالت کشاورزی خود را کشت 

کرده اند.
وی با اظهار اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه 
685 فقره پرونده تخریب و تصرف به مساحت یک هزار 
و 58هکتار تشکیل شده است، گفت: درزمینه مقابله 
و رفع تصرف مجموعاً 545 فقره پرونده به مســاحت 

508هکتار تشکیل شده است.
همتی به تشکیل 226 فقره پرونده در خصوص چرای 
غیرمجاز دام اشاره کرد و ادامه داد: این تعداد پرونده با 

واحد دامی 32 هزار و 125 واحد بوده است.

 ساالنه یک هزار پرونده 
در زمینه حفاظت تشکیل می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان 
در ادامه با بیان اینکه ســاالنه یک هزار پرونده در بعد 
حفاظت تشکیل می شود، اظهار کرد: 500 مورد مربوط 
بــه چرای غیرمجاز دام و 500 مورد در بحث تصرفات 

می باشد.
وی افزود: در روســتاهای اطراف همدان با ارائه اسناد 
قولنامه عادی ادعای مالکیت زمین وجود دارد که اگر 
اصالت آن تأیید گردد دادگاه رأی خود را صادر کرده و 

در غیر این صورت رأی به نفع دولت خواهد بود.
همتی اضافه کرد: نزدیک به 95درصد آرا به نفع دولت 
بوده که نشانگر مبارزه با زمین خواری به نفع مطلوب 

می باشد.

 خطر آتش سوزی جنگل و مراتع 
با افزایش دما 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان 
با اشــاره به اینکه با افزایش دما آتش ســوزی مراتع و 
جنگل ها از مشکالت عمده محسوب می شود، تصریح 
کرد: با شناسایی مناطق آسیب پذیر اکیپ ثابت و سیار 

مناطق را رصد می کنند.
مهندس همتی به ایجاد آتش بــر و ایجاد فاصله بین 
ردیف درختان و حاشیه جاده ها اشاره کرد و ادامه داد: 
این امر هنگام آتش سوزی از سرایت آتش به بخش های 

دیگر جلوگیری می کند.
وی با تأکید بر اینکه در جنگل های استان آتش سوزی 
قابل توجهی رخ نداده، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
میانگین آتش سوزی 5 هکتار بود که این میزان در سال 

جاری به سه هکتار رسیده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با 
اذعان به اینکه در سال آینده در مناطقی از استان پد 
هلی کوپتر ایجاد می گردد، تصریح کرد: این کار در اقدام 

سریع برای کاهش خسارات مؤثر خواهد بود.

تعیین تکلیف51 هزار و 655 هکتار 
از عرصه های ملی 

وی بــا بیان اینکه در 70 هــزار هکتار از منابع ملی با 
اداره اوقاف اختالفاتی داشتیم، گفت: 51 هزار و 655 
هکتار از عرصه های ملی کــه مورد اختالف بوده رفع 

تکلیف شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: 20 
هزار هکتار از منابع ملی باقی ماند که در دســتور کار 

قرار گرفته است.

 میزان فرسایش در استان همدان 
8 تا 12 تن در هکتار می باشد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با 
بیان اینکه فرســایش از ده تا 30 تن در هکتار برآورد 
شده است، گفت: در اســتان همدان به طور میانگین 
حدود 8 تا 12  تن میزان فرسایش برآورد شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 600هزار هکتار مطالعه 
تفضیلی صورت گرفتــه، اذعان کرد: 270 هزار هکتار 
آبخیــزداری و آبخــان داری انجام شــد که وضعیت 
مطلوبی داشــته ایم و 300 هزار هکتار نیز در دســت 

مطالعه قرار دارد.

افزایش مصرف زغال چوب 
نگران کننده است

مهندس همتی با اظهار اینکه 14  میلیون مترمکعب 
ســالیانه چوب مصرف می شود، تصریح کرد: مابقی یا 
قاچاق است یا  از کشورهای دیگر وارد می شود و باید 
اضافه کرد با توجه به افزایش تمایل مردم به استفاده از 
زغال برای پخت کباب متأسفانه  مصرف زغال افزایش 

یافته و نگران کننده است.
وی افزود: طرح" زراعت چوب " با هدف تأمین چوب 
مورد نیاز کشور با جایگزین کردن اکالیپتوس و صنوبر 
به جای درختان جنگلی اجرایی  شده و در حال توسعه 

است.

 نوروز 95 
همه همیار 
طبیعت باشیم

مهربانی و آشتی با طبیعت
در گفتگو 
با مدیرکل 

منابع طبیعی 
و آبخیزداری 

استان همدان 
تأکید شد؛
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یوسفی اشکان  اجرایی....................................................  مدیر 
مدیر هنری.......................................................  جالل محمدکریمی

عکاسان: 
غالمرضا زنگنه ،عبدالرحمن رافتی، نیما ناصیه

همکاران این شماره:
معصومه علیزاده، آرش یوسفی، محمدحسامی، شکوفه رنجبر، 

 جواد همدانی، مجتبی دی آبادی، زهرا محمودی، 
سیدهادی عافیتی مزین

چاپ: امید نشر ایرانیـــــان
15000نسخه شمــــــارگان: 

عادل برقعی را باید یکی از موفقترین 
چهره های ورزشــی اســتان در ســال 
هیــات  رئیــس  برقعــی  نامیــد.   94
تنیــس اســتان، عضو هیات رئیســه 
ســازمان لیگ فدراسیون فدراسیون 
و داورنشــان برنز تنیس کشور است 
. وی عــالوه بر ایفای نقشــی موثر در 
پیشــرفت ایــن رشــته ورزشــی در 
کشــور و استان همدان با قضاوتهایی 
خوب در مسابقات مختلف بین المللی 
و انتخاب از ســوی فدراسیون جهانی 
تنیــس بــرای قضــاوت در بازی  هــای 
المپیــک 2016 ریو یکــی از بهترین 
داوران کشور در ســال 94 بود. اوج 
درخشــش این داور تنیــس همدانی 
قضــاوت در مســابقات جایــزه بزرگ 
داوری  تیــم  در  و حضــور  اســترالیا 
مســابقه نیمه نهایی بــود؛ اتفاقی که 
نــام ایران را  پــس از دهه 40 و 50 
شمســی که در این رشــته ورزشــی 
حرف اول را در آسیا میزد یکبار دیگر 
در دنیای تنیس بر سر زبانها انداخت. 
او در گفــت و گویــی بــا اکباتــان از 
قضاوت خود در مسابقات جایزه بزرگ 
استرالیا، حضور در المپیک و وضعیت 

تنیس همدان میگوید.

داور بین المللی تنیس:

 امیـدوارم در المپیک ریو نماینده خوبی 
برای تنیس ایران باشم

اکباتان: پایان ســال 94 هجری شمسی با آغاز سال 
2016 میالدی مقارن شد و شما در این مدت در داوری 
مسابقات تنیس بســیار پرکار بودید؛ در چه مسابقات مهمی 

قضاوت کردید؟
پیش از شــروع مسابقات جایزه بزرگ ملبورن در مسابقات ای تی پی 
سیدنی قضاوت کردم که از سری مسابقات ساالنه ای تی پی تور است. 
از 18 تا 31 ژانویه نیز به مدت دو هفته در مســابقات آزاد استرالیا که 
به نام جایزه بزرگ ملبورن شناخته میشود حضور داشتم و پس از آن 
هم در مسابقات ای تی پی چلنجر که در یکی از جزایر استرالیا به نام 

تاسمانی برگزار شد قضاوت کردم.
اکباتان: حضور یک داور ایرانی در تیم داوری مسابقه 
نیمه نهایی جایزه بزرگ ملبورن بازتاب گستردهای در 
دنیای تنیس داشت؛ از حضورتان در این مسابقات و همچنین 
مسابقه نیمه نهایی بین جوکویچ و فدرر، دو تنیس باز برتر دنیا 

بگویید.
مســابقات تنیس آزاد استرالیا یکی از چهار رقابت مهم تنیس جهان 
است که با حضور بهترین تنیسورهای دنیا برگزار میشود. این مسابقات 
نخستین جایزه بزرگ سال 2016 بود و شبکه های تلویزیونی بسیاری 
در سراسر جهان آن را پوشش میدادند. من در دو هفته برگزاری این 
مســابقات قضاوتهای متعددی انجام دادم و به عنوان داور خط عضو 
تیم داوری مسابقه نیمه نهایی هم بودم. این مسابقه اگر چه در مرحله 
نیمه نهایی برگزار شد، اما به دلیل رقابت جوکوویچ و فدرر دو تنیس 
باز مطرح جهان مهمترین بازی این مسابقات بود و بیشتر کارشناسان 
از ابتدا پیش بینی کرده بودند که رقابت نهایی این مسابقات بین این 
دو تنیسور برگزار میشود که البته به خاطر شرایط جدول این دو نفر 
در مسابقه نیمه نهایی به هم برخورد کردند و در نهایت جوکوویچ برنده 

این مسابقه شد.
اکباتان: آیا قضاوت مسابقه های در این سطح با اتفاقی 

خاص یا خاطرهای جالب برای شما همراه بود؟
این مســابقه مهمترین بازی جایزه بزرگ ملبورن بود؛ به همین دلیل 
بهترین تیم داوری حاضر در این مســابقات را برای قضاوت این دیدار 
در نظر گرفتند. حضور من به عنوان یک ایرانی در جمع بهترین گروه 
داوری یکی از مهمترین مســابقات تنیس جهان اتفاق مهمی بود که 
برایم در این مســابقات رخ داد. البته من در گذشــته نیز در بازیهای 
بزرگان تنیس دنیــا از جمله فدرر، نادال، ماری و جوکوویچ ســابقه 
قضاوت داشتم اما چون این مسابقات برای اولین بار از صدا و سیمای 
ایران بخش مستقیم شد و هموطنان و هم استانی های عزیزم به صورت 
زنده شاهد حضور هم وطن خود  در چنین سطحی از مسابقات تنیس 

جهان بودند شیرینی خاصی برایم داشت.
اکباتان: در ســال 95 چه مسابقه مهمی را در پیش 

دارید؟
فدراسیون جهانی تنیس از من و علی نیلی دیگر داور ایرانی که مقیم 
کشور آمریکا اســت برای قضاوت در مسابقات تنیس المپیک دعوت 
کرده است. مسابقات المپیک مهمترین رویداد ورزشی جهان است و 
امیدوارم به عنوان مهمترین مســابقاتی که در سال 95 پیش رو دارم 

نماینده خوبی برای کشورمان در این مسابقات باشم.
اکباتان: با توجه به جایگاه نازل تنیس ایران آیا قضاوت 
شما در چنین مســابقات مهم و معتبری بر اساس 

برنامه های فدراسیون ایران بوده یا نتیجه اقدامات شخصی و 
تالشهای خودتان است؟

شروع کار من در داوری تنیس با شرکت در کالسهای فدراسیون بوده 
است اما بعد از آن دیگر فدراسیون حمایت کافی را از من  نکرد. البته 
اگر هم میخواست توان این کار را نداشت؛ چرا پیشرفت افراد به ویژه 
در بخش داوری تنیس با نفوذ و جایگاه فدراســیون کشــورش رابطه 
مستقیمی دارد و از آنجا که فدراسیون ایران جایگاه مناسبی در تنیس 
جهان ندارد عمال نمیتوانست کمکی هم به من بکند. برای رسیدن به 
جایگاه  تالش و هزینه بســیاری کردم و وقت زیادی از زندگی خود را 
نیز به داوری در تنیس اختصــاص دادم. جایگاهی که من در داوری 
تنیس دارم بسیاری از داوران کشورهای قدرتمند در تنیس دنیا ندارند 
که این نشــان میدهد تا چه اندازه برای رسیدن به این جایگاه تالش 

و هزینه کردهام.
اکباتان: در مورد داوری مسابقات تنیس، تعداد داوران 
یک مسابقه و نقش فن آوری نوین  در داوری این رشته 

ورزشی توضیح دهید.
مســابقات تنیس دو گروه داوری دارد. گروه اول داوران داخل زمین 
شــامل داور صندلی و داوران خط هســتند و گروه دوم را نیز داوران 
بیرون زمین تشــکیل میدهند که بازبینی صحنه های مورد اعتراض 
ورزشکاران را از طریق دوربینهای تلویزیونی بر عهده دارند. البته تعداد 
داوران خط و همچنین بودن یا نبودن سیستم بازبینی در یک مسابقه 
بستگی به ســطح و اهمیت یک مسابقه دارد. هر چه مسابقه مهمتر 
باشد تعداد داوران خط بیشتر است . همچنین از آنجا که برای بازبینی 
ویدیویی صحنه ها نیاز به 11 دوربین اســت و تهیه این تعداد دوربین 
هزینه زیادی را بر روی دســت مسووالن برگزار کننده میگذارد فقط 
مسابقات مهم از این سیســتم بهره میبرند. به عنوان مثال مسابقات 
ملبورن در 20 زمین برگزار میشد اما تنها 8 زمین مجهز به دوربینهای 

کنترل خط بود.
 اکباتان: با توجه به این که مسابقات مهمی را  در سال 
95 برای قضاوت پیش رو دارید آیا امکان ارتقای درجه 

داوری شما در انتهای سال میالدی وجود دارد؟
من در حال حاضر نشان نقره ســرداوری و نشان برنز داور صندلی را 
دارم. برای رسیدن به جایگاه باالتری از داوری کارشناسان فدراسیون 
جهانی و اتحادیه تنیس بازان مسابقات داوران مطرح تنیس را در طول 
سال زیر نظر میگیرند. من در فهرست داورانی که مسابقات آنها برای 
ارتقای درجه داوری زیر نظر این کارشناســان اســت قرار دارم و اگر 
قضاوتهای خوبی داشته باشم احتمال ارتقای درجه داوری من در پایان 

سال وجود دارد.
اکباتان: به عنوان رئیس هیات تنیس استان وضعیت 

تنیس همدان را چطور ارزیابی میکنید: 
بزرگترین مشــکل تنیس همدان نداشتن زمین است. فقط دو زمین 
تنیس در اســتان همدان وجــود دارد که این زمینهــا نیز در مرکز 
اســتان واقع شده است. همدان در زمینه تنیس به شدت با مشکالت 
سخت افزاری روبرو اســت و با توجه به این که برای پیشرفت در هر 
رشته ورزشی نیاز به زیرســاختهای مرتبط است ما هم برای توسعه 
این رشــته جذاب و مفرح نیاز به زمینهای بیشتری به ویژه در سطح 
شهرستانهای استان داریم. هیات تنیس در طی سالهای اخیر در اجرای 
برنامه استعدادیابی خود آکادمی الیت را در همدان فعال کرد و حاال با 

توجه به افزایش تعداد تنیس بازان استان و کمبود زمین تنیس به دوره 
بحران رسیدیم و دیگر امکانات سخت افزاری ما پاسخگوی تنیس بازان 

استان نیست.
اکباتان: با این شرایط آیا تنیس همدان در سطح کشور 

مقام درخوری کسب کرده است؟
همدان اســتعدادهای خوبی در رشته تنیس دارد و در حال حاضر 
امیر حسین شفیعی ناطق، نفر دوم رنکینگ جوانان کشور، از جمله 
تنیس بازان استان است که در همین آکادمی الیت همدان پرورش 
یافت. در مسابقات قهرمانی کشور هم تیس بازان همدانی در قالب 
تیمی از استان یا به صورت انفرادی شرکت میکنند که از مهمترین 
نتایــج ما در این مســابقات میتوان به نایــب قهرمانی انفرادی در 
مسابقات جوانان کشور، قهرمانی تیمی در لیگ یک و دو و سومی 
در جام حذفی کشور اشاره کرد. ضمن این که برای اولین بار بانوان 
تنیس همدان را به مســابقات بین المللی قطــر اعزام کردیم. در 
ارزیابی فدراســیون تنیس هم اگر چه از نظر سخت افزاری جایگاه 
نازلی در کشــور داریم اما از نظر نتایج و فعالیتها جز 5 هیات برتر 

کشور هستیم.
اکباتان: از تنیس به عنوان ورزشی گران یاد میکنند؛ 
شرایط را چگونه برای فعالیت همه اقشار جامعه در این 

رشته ورزشی در همدان مهیا کرده اید؟
تنیس از نظر وســایل و تجهیزات مورد نیاز ورزش ارزانی نیست. اگر 
کســی بخواهد در سطح حرف های در این رشته فعالیت کند با توجه 
به هزینه های سنگین حضور در مسابقات و تهیه راکت، زه و توپ باید 
حامی مالی داشــته باشد؛ اما یک ورزشکار آماتور برای شروع میتواند 
از وسائل ارزانتری استفاده کند. در حال حاضر راکت تنیس از قیمت 
150 هزار تــوان تا باالی یک میلیون تومان در بازار موجود اســت؛ 
همچنین ما سعی کردیم با همه مشکالت سخت افزاری اجاره زمین 
تنیس در همدان را ارزان کنیم تا همه افراد بتوانند در این رشته جذاب 
و پرطرفدار فعالیت کنند؛ در حال حاضر اجاره یک ساعت زمین تنیس 

در همدان 15 هزار تومان است.
 اکباتــان: در کل ســال 94 بــرای شــما چگونه 

رقم بود؟
ســال 94 در کل ســال خوبی از نظر ورزشی برای من بود و عالوه بر 
قضاوت در مســابقات مهم بین المللی به عنوان یکی از داوران تنیس 
المپیک ریو انتخاب شــدم. کســب این موفقیت  هــا را در درجه اول 
لطف خدا میدانــم و بعد مرهون زحمات خانوادهام و دعای خیر آنها 

و همشهریان عزیزم.
 اکباتــان: چــه دعایــی در لحظه تحویل ســال 

می کنید؟
بهترین دعا سالمتی خودم، خانواده ام و همه مردم ایران است. ضمن 
این که برای موفقیت ورزش همدان و ورزشــکاران استان در سال 95 

دعا نیز خواهم کرد.
 اکباتان: و به عنوان آخرین سوال؛ سال 95 را چطور 

پیش بینی می کنید؟
امیدوارم گشایشی حاصل شــود تا مشکالت اقتصادی مردم برطرف 
گــردد. ضمن این که ســال 95 ســال المپیک اســت و امیدوارم با 
قضاوتهای خوب در المپیک ریو نماینده شایسته ای برای تنیس ایران 

در این مسابقات باشم.

محمد حسامی


