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اکباتان را هفته اول هر ماه 
 

از باجه های روزنامه فروشی بخواهید

صادق گودرزی:

 برای رسیدن به مدال المپیک 
12 سال تالش کردم

معرفی 
برگزیدگان 
جشنواره 
سراسری دوبیتی 
و رباعی رضوی

 ملی پوش سابق 
هاکی استان:

 آینده 
هاکی 
همدان 
درخشان 
است

سرپرست اداره کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی استان همدان:

22 طرح 
اقتصادی 

همدان در 
هفته دولت

افتتاح می شود

می زنند  بوهس رب آن دست  صداه رفشته 

بسته وا کند خلق یک رگه  زک کار 

       »اکباتان« 
 زادروز حکیم هزاره ها، ابوعلی سینا 

          و روز پزشک را به 
                                 جامعه 

                           فرهیخته پزشکان 
تبریک می گوید.       

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد:

ضرورت ارائه خدمات پزشکی بی  عیب و نقص به مردم



یادداشت سردبیر ورزش و فرهنگ از نگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( [سرمقاله ]] ]

دولت و 
یارانه بازی!

آن روزهای اولی که موضوع یارانه بر ســر زبان ها 
افتاد، مردم بر سر واقعیت یا شایعه بودن آن بحث 
می کردند و وقتی داستان جدی شد، همه منتظر 
بودنــد تا طعم یارانه 45 هــزار و 500 تومانی را 
بچشند. چشــیدن این طعم سال ها تکرار شد تا 
امروز که به یک عادت برای مردم تبدیل شــده 
اما مدتی است با وارد کردن شوک قطع یارانه به 

مردم، این عادت را بر هم زده اند.
نکته جالب ماجرا اینجاست که ثروتمندان شهر 
نیــز پابه پای دیگر مردمان از قطع یارانه به عنوان 
پول خرد ته جیبشــان، حرص خوردند و برخی، 
دریافت این اندک ســرمایه را حق مســلم خود 
می دانستند و تا دولت خود برای قطع یارانه این 
افراد دست به کار نشــده بود، از حق مسلم خود 

کوتاه نمی آمدند.
هرچنــد متمولین هــم به ســختی و به اجبار از 
دریافت یارانه خط می خورند و وداع با یارانه یکی 
از تلخ ترین وداع هایشان است و استرسشان برای 
قطع یارانه از پیرمرد کارگر با دستان پینه بسته ای 
که رمز کارت یارانه اش را همیشه قرص و محکم 
بــه همراه خود دارد و روزهــا را برای واریز یارانه 
به انتظار می نشــیند، بیشتر است؛ اما ثروتمند و 
فقیر تفاوتی ندارد و مهم این است که فشارخون 
یارانــه بگیران هر روز، هر هفتــه و هر ماه باال و 
پایین می شــود و این باال و پایین شدن ها به طور 
مستقیم با تمام جوانب زندگی آن ها درگیر است 
و عده ای با شــنیدن هر خبــر در خصوص قطع 
یارانه، اضطراب تهیه نان شب، تمام وجودشان را 

فرامی گیرد.
همیــن ثروتمنــدان یارانه بگیر صبح تا شــب 
ماشــین های لوکسشــان را زیر پای آقازادگان و 
دوشــیزگان می گذارند تا مقابل چشــمان مردم 
ویراژ دهند و مردی که یارانه 45 هزارتومانی اش 
را در دســت گرفته و در فکر چگونه خرج کردن 
آن است، با صدای بوق ماشین نامبردگان، ناگهان 
از فکر خارج شــده و به هــوا می پرد و تکه نانی 
که با بخشــی از همان یارانــه می خرد با آهی از 
ســر بی عدالتی مخلوط شده و در گلویشان گیر 

می کند.
مردمــی کــه آخــر هرمــاه درگیرند بــا یارانه 
گرفتن هایشــان، در همان لحظــه که در صف 
عابر بانــک ایســتاده اند و چشمشــان به تیتر 
حقوق هــای نجومی که بعید نیســت یارانه هم 
جزئی از دریافتی هایشان باشد، می خورد با دردی 
دوچندان کارت را وارد دستگاه کرده و اتفاقاً رمز 

کارت را هم فراموش می کنند.
در این وانفســای اقتصادی که دودش به چشم 
مردمی مــی رود که به ســختی کار می کنند تا 
روزگارشــان را بچرخاننــد، چرا باید بــا اخبار 
لحظه به لحظه قطع یارانه، احساسات این افراد را به 
بازی گرفت و امید بعضی از آدم هایی که با همین 
مبلغ اندک زندگی خود را می گذرانند، ناامید کرد.

برخی از این موضوع یــاد می کنند که پرداخت 
یارانــه، کرامت مــردم را زیر ســؤال می برد اما 
باوجود شرایط سخت اقتصادی و کوران بیکاری 
در شــهرهای مختلف، کرامت برخی افراد با فقر 
خدشه دار می شود؛ هرچند یارانه کسی را پولدار 
نمی کند اما شاید اجازه ندهد کودکان یک خانه 
گرسنه بخوابند و یا دست کسی به سوی دیگری 

برای لقمه ای نان شب دراز شود.
مســائل مختلفی در خصوص وضعیت ســخت 
اقتصادی در کشور وجود دارد و در اینجا فرصتی 
برای بیان این دردهــا و همچنین مطرح کردن 
پیشــنهادات و انتقادات به دولت و بزرگ مردان 
کشــور برای نجات مردم از مشــکالت اقتصادی 
نیست و تنها باید تقاضا کرد که در البالی اخبار 
و البته شعارهای امیددهنده اقتصادی، مردم را با 

خبر قطع یارانه ناامید نکنند.

 انتصاب افراد 
کوته فکر و تنگ نظر؛ 
آفت سیستم مدیریت 

دولتی در همدان
می گویند هرچقدر افراد در جامعه بســته تر و کوچک تری 
متولد شده و رشد کرده باشند، از دید بسته تر، نظری تنگ تر 

و فکری کوتاه تر برخوردار هستند.
این نکته شاید قابل بسط به عموم نباشد، اما در اکثر موارد 
این مسئله مشهود و قابل لمس است و برای همین مسئله، 
وقتی می خواهند در یک محیط ارتقاء مدیریتی ایجاد کنند، 
ســعی می کنند از مدیرانی بهره ببرند که یا از شــهرهای 
بزرگ تر و پیشــرفته تر منتخب شده باشــند و یا سابقه و 
تجربه مدیریتی در ســطوح باالتر و شــهرهای بزرگ تر را 
داشته باشند. در همدان اما داستان بسیار متفاوت است؛ از 
قدیم می گفتند همدان سکوی پرتاب مدیران در کشور شده 
و پس از طی مرحله آزمون وخطا در همدان، شــاهد ارتقاء 
خیلی خوب و قابل توجهی از ســوی مدیران منتقل شده از 

همدان به مکان های دیگر هستیم.
مردم همــدان نیز با توجه به اینکــه روحیه مطالبه گری 
چندانی ندارند که البته این مسئله ناشی از مهاجرخیز بودن 
اســتان و درصد پائین جمعیت همدانی  های اصیل در این 
کهن شــهر ایران زمین است، به راحتی این قبیل نومدیران 
و افراد سطح پائین که اغلب با توجه به نسبت های فامیلی، 
ارتباطات دوستانه، جهت گیری ها و جناح بازی های سیاسی 
منصوب می شــوند را در جایگاه های مدیریتی می پذیرند و 
دم هم برنمی آورند. سال ها سکون و حتی پسرفت همدان 
ثمــره حاکم شــدن همین فضا بر کرســی های مدیریتی 
در دولت هــای مختلف در همدان اســت که این معضل را 
نمی توان به دولت یا استاندار خاصی محدود کرد و تا زمانی 
که همدانی ها )خــواه اصیل و خواه مهاجر( نخواهند مانند 
تبریزی ها و اصفهانی ها در برابر انتصابات بایســتند و حتی 
خود در انتخابات های بومی مثل مجلس و شورای شهر مهر 
تائید بر کرسی نشینی افرادی در خانه ملت بزنند که اصالتی 

غیر همدانی دارند، وضع بر همین منوال باقی خواهد ماند.
پیرو مبحث اولیــه وقتی به عنوان مثــال نماینده از جایی 
کوچک تر از شهر همدان به جایگاه برسد، چگونه می تواند 
سطحی باالتر از فضای فعلی را ببیند و برای آینده این شهر 
تصمیم ســازی کند؛ وقتی ذهن او مثالً محدود به آسفالت 
شدن یک راه فرعی روســتایی است که شاید یک آشنا یا 
فامیل هم ممکن است در آنجا داشته باشد و در رأی آوری 
دوره بعدی نیز مؤثر واقع شود. در این میان، تحول، توسعه 
و رونق اقتصادی و گردشــگری و ... بر مبنای نمودار رشد 
جهانی، جز خوابی خوش در اذهان همدانی ها قابل تصور و 
تجسم نیست. وقتی در حوزه های مهمی چون گردشگری، 
محیط زیست، ورزش، فرهنگ و هنر، اقتصاد، صنعت و غیره 
در سطوح مدیران تصمیم ساز، خالقیتی مشاهده نمی شود 
و حتی در برخی موارد شناخت کافی از حوزه های مختلف 
فعالیت و رســالت ســازمانی در افراد وجود ندارد، چگونه 

می شود انتظار تحول و توسعه را داشت؟
شعر گرایی تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا وقت آن نیست که 
بازنگری اساسی در شعور صورت پذیرد؟ آیا برای انتصابات 
در ســطوح خرد و کالن مدیریتی نباید سواد، عالقه مندی، 
تخصص، خالقیت، توانایی و ظرفیت  های گزینه ها سنجیده 
شــود؟ چرا در تعییــن صالحیت منصوبیــن، صرفاً موارد 
بازدارنــده کنترل می شــود و اگر موردی نبــود فرد تائید 
می شود و چرا از آن سو ارزیابی فرد ازلحاظ توانایی و قابلیت 

و نکات مثبت صورت نمی پذیرد؟
تا زمانی که این فرایندها تعریف نشده و انتصابات بر مبنای 
روابط و سیاسی کاری ها صورت پذیرید، نباید انتظاری غیر 
از شــرایط فعلی در همدان داشته باشیم و فرصت سوزی 
امری قطعی در فضای فعلی و آینده شــهر و استان حاکم 

خواهد بود.

فرشته اکبریعلی ثقفی / مدیرمسئول

مــن ورزش را به عنــوان یک کار 
بین المللی، نمایشــی و هیجانی، در 
اّول،  درجه دوم می دانــم؛ در درجه 
ورزش برای تقویت و سالمت جسم 

است.
در دیدار با جوانان اصفهان  
1380/08/12

فرهنگ بــه معنای یــک چیز زیاد 
و تجمالتــی برای جامعه نیســت؛ 

فرهنگ، اساس است.
در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
1377/10/15
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گنج نامه یکی از مناطق بکر گردشــگری همدان به شمار می رود که در تمام 
فصول، موردتوجه گردشــگران و مسافرانی که مقصد گردشگری آن ها همدان 
است، قرار می گیرد. با این اوصاف چند صباحی است گنج نامه به عنوان یکی از 
مقاصد اصلی گردشــگران در همدان، در محاصره دست فروشان قرار گرفته و 

سیمای گردشگری و زیبایی طبیعت آن تحت تأثیر واقع شده است.
امروزه کارشناســان اقتصادی از دست فروشــی به عنوان یک پدیده و معضل 
اجتماعــی یاد می کنند؛ به نظر می رســد با وجود اینکه مســئوالن، بار ها در 
اظهارنظرهای خود، رسیدگی به وضعیت سد معبرکنندگان گنج نامه و طرح های 
ترافیکی مســیر ورودی این منطقه گردشــگری را تا اندازه ای مورد اهمیت و 
توجه ویژه قرار داده اند، اما هنوز طرح ساماندهی دست فروشان محوطه گنج نامه 

نیازمند همت ویژه برای عملیاتی شدن است.
ســاماندهی و اجرای این طرح به گونه ای است که نمی توان تنها با برهم زدن 
بســاط دســت فروشــان و خرج کردن یک پنجه بوکس)!( از جانب مأموران 
شهرداری از کنارشان گذشت. این شغل خاکستری و دود شعله هایش، عالوه بر 
خیابان های شهر، منظر مناطق تفریحی توریستی را نیز در برگرفته که نتیجه 
معضالت اجتماعی و اقتصادی شــهر هستند؛ اما قســمت تأسف بار داستان، 
رســیدگی و ساماندهی وضعیت آن ها توسط مسئوالن است که تنها در حرف 
و شعار باقی  مانده به طوری که تا جایی که شاهد هستیم در این منطقه، اقدام 
به فروش مواد خوراکی غیربهداشــتی شده و هیچ گونه نظارتی در این ارتباط 

وجود ندارد.
از موضوع دست فروشان که بگذریم به افرادی می رسیم که با ترفندهای خاصی 
چون پخش موسیقی و ایجاد فضاهای سنتی با پهن کردن فرش در مسیر عبور 
مردم سعی در جلب مشتری دارند و بی آنکه بدانند با این اتفاق چه آسیبی به 
سالمت جامعه و طبیعت بکر منطقه گردشگری گنج نامه وارد می شود اقدام به 

عرضه و توزیع قلیان می کنند.
رئیس شورای شهر همدان در اردیبهشت سال 93 در گفت وگو با خبرنگاران از 
اصالح و ساماندهی وضعیت گنج نامه تا یک ماه آینده خبر داده بود اما امروز با 
گذشت بیش از دو سال از اعالم این خبر، همچنان اتفاق جدیدی در خصوص 

پدیده دست فروشی در این منطقه و ساماندهی آن رخ نداده است.
بی توجهی ها تا جایی ادامه دارد که شاهد اتفاقات جدیدی چون عرضه قلیان در 
محوطه و رستوران های سنتی اطراف این منطقه گردشگری، بیش از گذشته 
هســتیم که باعث تحت تأثیر قرار گرفتن چهره گنج نامه به عنوان یک منطقه 

گردشگری شده است.
در طرح ســاماندهی دست فروشان گنج نامه، شــهرداری همدان غرفه هایی را 
به منظور انتقال و اســتقرار دست فروشان ایجاد کرد اما به دلیل تکمیل نبودن 
برخی از تأسیسات آن ازجمله برق، مورد استقبال دست فروشان قرار نگرفت و 
سبب شــد تا همچنان طرح ساماندهی به دست فروشان و سد معبرکنندگان 

گنج نامه در همدان اندر خم یک کوچه باقی بماند.
ساماندهی دست فروشان گنج نامه در اولویت قرار گیرد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در گفت وگو 
با خبرنگار اکباتان با اشاره به وضعیت کنونی دست فروشان در منطقه گنج نامه 
اظهار داشــت: گنج نامه بکرترین منطقه گردشــگری طبیعی استان است که 

هرساله موردتوجه تعداد زیادی از گردشگران واقع می شود.
علی مالمیر افزود: متأسفانه حضور فروشندگان و سد معبرکنندگان در محوطه 
و مسیر آبشار گنج نامه باعث شــده در ایام تعطیالت رسمی و روزهای پایانی 
هفته حجم ترافیک و شلوغی حاصل از آن دوچندان شود و به طبیعت منطقه 

گنج نامه آسیب وارد شود.
وی تأکید کرد: با اینکه بارها نشســت های مشترکی با شــهرداری و شورای 
اسالمی شهر همدان در زمینه ساماندهی دست فروشان گنج نامه تشکیل شده، 

اما تاکنون خروجی مطلوبی حاصل نشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به 

اینکه گردشگری محوریت توسعه استان شناخته شده است، بیان کرد: با توجه 
به اینکه گنج نامه از مناطق مهم در بحث گردشگری استان به حساب می آید و 
محوریت استان در حال حاضر توسعه گردشگری و جذب گردشگر است، انتظار 
می رود طرح ساماندهی دست فروشان گنج نامه، هر چه سریع تر با یک مدیریت 

جهادی بین مسئوالن متولی عملیاتی شود.
 جمع  آوری 2000 قلیان 

از محوطه و رستوران های سنتی گنج نامه
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان نیز در این خصوص اظهار داشت: بر 
اساس طرح ساماندهی گنج نامه تاکنون دو هزار قلیان از محوطه و رستوران های 
سنتی عرضه کننده قلیان در گنج نامه توسط مأموران شهرداری جمع آوری شده 
بااین حال در برخی موارد شاهد عرضه مجدد قلیان در منطقه گنج نامه هستیم.
مجید درویشی بیان کرد: متأسفانه با اینکه بارها اقدام به جمع آوری قلیان شده 
اما تأثیر چندانی نداشته و قلیان به طور مجدد در محوطه گنج نامه عرضه شده 
است. وی با اشاره به اینکه مشکل دست فروشان گنج نامه یک مشکل قدیمی 
در همدان است، عنوان کرد: با وجود اینکه مشکل ساماندهی سد معبرکنندگان 
و دست فروشان در گنج نامه یک مشکل قدیمی است، بااین حال بعد از تحویل 
گنج نامه به شــهرداری، وضعیت عمران و آبادانی آن نسبت به گذشته تغییر 

پیدا کرده است.
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان تأکید کرد: بازدید گردشــگران و 
استقبال مردم در خرید از دست فروشان و ایجاد بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا 

در گنج نامه، شهرداری را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: بر این اساس در تالش هستیم با ارائه طرح ساماندهی دست فروشان 
در مناطق مختلف شهر ازجمله گنج نامه به شورای شهر همدان، هر چه زودتر 

عملیات اجرایی شدن ساماندهی آن ها را آغاز کنیم.
درویشــی گفت: تاکنون با همکاری نیروی انتظامی در طرح محدودســازی 
فضا برای حضور دست فروشــان اقدامات خوبی انجــام گرفته، اما در ارتباط با 
ساماندهی دست فروشان گنج نامه نیازمند حمایت و همکاری بیشتری از جانب 

دادگستری و نیروی انتظامی با شهرداری هستیم.
با حفظ این نکته که وجود مشکالت اقتصادی و وضعیت نابه سامان اشتغال 
سبب شده تا ارتزاق و معیشت تعداد زیادی از خانواده ها، وابسته به اقتصاد 
خاکســتری رنگ دست فروشی باشد اما پیشــنهاد می شود طرح ساماندهی 
دست فروشان و ســد معبرکنندگان به خصوص در منطقه گنج نامه، هر چه 
ســریع تر از شــعار و حرف به جامعیت عمل درآید تــا عدالت اجتماعی و 
اقتصادی نســبت به وضعیت ظاهری طبیعت گنج نامه و بازار دست فروشان 
که اگر مدیریت و ساماندهی صحیح در خصوص آن صورت بگیرد، می تواند 
شورونشــاط منطقه را در قالب خرید گردشگران تأمین کند، به یک میزان 

موردتوجه قرار گیرد.

 ساماندهی دست فروشان گنج نامه 
اندر خم یک کوچه
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شکوفه رنجبر

 جهت اطالعات بیشتر و سفارش آگهی 
با واحد بازرگانی تماس حاصل نمایید.

با ما بهتر دیده شوید
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موتور جســتجوگر گوگل یکی از در دســترس ترین 
ابــزار بــرای اطالع و آگاهــی از موضوعــات مختلف 
اســت و نگارنده نیز پیش از نگاشــتن در خصوص 
روز همــدان در ایــن اندیشــه بود که آیــا نامی از 
این روز در جســتجوگر گوگل یافت می شود یا خیر؟ 
جســتجوگر در پاســخ به جســتجوی »روز همدان« 
چندیــن صفحه را معرفی کرد کــه هیچ یک از آن ها 
نام و نشــانی از این موضوع نداشتند و »استخدام 
نیازمندی های روز استان« پاسخی بود که گوگل به 

پرسش نگارنده داد!
همین بهانه ای شد تا نویسنده مطلب به دنبال 
این باشــد که ببیند آیا نامــی از روز اصفهان 

و شــیرازی کــه به نوعی 
حســاب  بــه  رقیــب 
می آینــد و مســئوالن 
که  معتقدند  همــدان 
لحــاظ دارا  از  همدان 
بــودن ظرفیت هــا یک 

ســر و گــردن از آن دو 
باالتر است، در جستجوگر 

اینترنت هویدا می شود که شد. روز اصفهان و روز 
شــیراز عنوان چند صفحه ای بــود که پس از 

جســتجو رخ نشــان دادند و نهادینه شــدن 
این دو روز را در فرهنگ کشور به نمایش 
گذاشــتند؛ البته تاریخچــه روز اصفهان و 
شــیراز قدیمی تــر از روز همدان اســت و 
نمی توان انتظار داشت روزی که چند سالی 

اســت به دنبال جــا باز کردن در بین قشــر 
فرهنگی است، توان رقابت با دو شهر نامبرده 

را در عرصه مجازی داشته باشد.
همین جــا بود که نگارنده به این موضوع پی برد که 
همــدان از عرصه رقابــت جا مانــده و روز همدان 
عنوانی اســت تنها برای مســئوالن این اســتان که 
با وقایع، اتفاقات و برنامه ها ســروکار دارند؛ البته 
تنهــا، نبــودن نامــی از ایــن روز در فضــای مجازی 
دلیلی بر ناشــناخته بودن آن نیست بلکه مکث چند 
لحظه ای و پاســخ »نــه« عابران پیــاده ای که هرروز 
آرامگاه بوعلی ســینا را درمی نوردند، در پاســخ به 
این پرسش که » آیا می دانید روز همدان چه روزی 
است؟« گواهی بر این ادعا است. خوش بینانه ترین 
حالت این بود که برخی، از وجود چنین روزی آگاهی 
داشتند اما نمی دانستند کدام یک از روزهای سال 
به همدان اختصاص دارد اما برخی نیز از نامگذاری 
روزی به نام همدان خبری نداشــتند و تعجبشــان 
مختصــر و مفیدتریــن پاســخ به پرســش خبرنگار 

»اکباتان« بود.
حــال شــاید با خوانــدن این چنــد خط، این ســؤال 
بــه ذهنتان خطور کرده باشــد کــه روز همدان چه 
روزی اســت؟ و یــا اگــر چنیــن روزی وجــود دارد 
چرا نامش به گوشــتان نخــورده و لحظاتــی که پای 
برنامه های تلویزیونی نشسته اید حرفی از این روز 

نشنیده اید؟
یکم شهریورماه سالروز تولید حکیم هزاره ها بوعلی 
ســینا مصادف اســت با روز پزشــک و روز همدان؛ 
روزی کــه به پــاس حیات این عالم بــزرگ در دنیا و 
حک شــدن نامش در تاریخ، بیشــتر با نام پزشکان 
عجین شــده و تنها وجــود آرامگاه بوعلی ســینا در 
همــدان، بهانه ای بــرای جا باز کردن نام این شــهر 
در روز پزشــک شــده اســت. حال چند سالی است 
که مســئوالن اســتان، روز همدان را با روز پزشک 
پیونــد زده اند تا بــه بهانه بزرگداشــت روز بوعلی 

سینا نامی از همدان نیز شنیده شود.
دانشــجویان  و  پزشــکان  از  تعــدادی  هرســاله 
فارغ التحصیل رشته های پزشکی اول شهریورماه با 
حضور در آرامگاه بوعلی سینا سوگندنامه ای قرائت 
می کنند و قرائت ســوگندنامه پزشکی دانشجویان 
به مثابه برنامه های روز همــدان تلقی و باافتخار از 
آن یاد می شود؛ هرچند گرامی داشتن یاد این حکیم 
بزرگ از سوی دانشجویان، ارزشمند است اما ادای 
احترام، نباید تنها به جمعی از پزشــکان و مسئوالن 
ختم شود و اگر اولین روز شهریورماه با روز همدان 

نیز مقارن است چرا نباید مردم همدان نیز در کنار 
پزشــکان، یاد ابن ســینا را گرامی بدارند؟ چه بســا 
می توان هرساله با در نظر گرفتن فضایی در میدان 
آرامگاه بوعلی سینا فرصت را برای حضور گسترده 
عالقه منــدان بــرای ادای احتــرام بــه ایــن حکیم 
فرزانــه فراهم کــرد. همان طور کــه در برنامه های 
مختلفــی همچــون اســتقبال از ریاســت جمهوری، 
حضور گســترده در راهپیمایی هــا و یا همایش های 
پیــاده روی، خیابان هــا بــرای حضور 
بنابراین  آماده می شــوند؛  مردم 
می تــوان آرامــگاه بوعلی ســینا 
شــهریورماه  روز  اولیــن  در  را 

که به پاس زادروز  ابن ســینا 

آرامــگاه او نگین شــهر همــدان اســت و به جرأت 
می تــوان گفــت نماد این شــهر در کشــور و یا حتی 
دنیا اســت، به گونه ای آراست که جمعی گسترده از 
مردم را گردهم آوَرد تا فرهنگ نخبه پروری و عالم 

دوستی مردمان این شهر به دنیا مخابره شود.
امروزه باوجود فضای مجازی و گروه های مختلف 

تلگرامــی و صفحــات متعدد اینســتاگرامی 
بــه پویــش  به راحتــی می تــوان مــردم را 
گرامیداشــت روز بوعلــی ســینا و همــدان 
فراخوانــد و حتــی از فرصت گردشــگرخیز 

بودن همدان در فصل تابســتان نیز استفاده 
و گردشــگران را نیز با این پویش همراه کرد 

و چه بســا ایــن گردهمایــی در طول ســال ها 
بــه فرهنــگ تبدیل شــود و جمع زیــادی از 
گردشــگران را در اولین روز شهریورماه به 

همدان دعوت کند.
هرچنــد برنامه هایــی بــرای ایــن روز بــه فراخور 
اعتبــارات از ســوی دســتگاه ها به ویژه شــهرداری 
برای گرامیداشــت روز همدان در نظر گرفته شده 
امــا شــاید جمع محــدودی از مــردم را در بربگیرد 
و جــز جمعیتــی خــاص، کســی روز همــدان را در 
خاطر نســپارد. همان طور که امســال نیز در استان 
برنامه ریزی هایــی بــرای گرامیداشــت روز همدان 
در نظــر گرفته شــده و برنامه هایــی همچون ادای 
احتــرام به مقام بوعلی ســینا، برگزاری جشــن روز 
همدان، چیدمان 1۴ هزار مهره دومینو با محوریت 
همدان و معرفــی جاذبه های آن، رونمایی از 3 جلد 
کتــاب در زمینــه هــوش و خالقیت از ســوی خانه 
ریاضیات استاد غیور شــهرداری، برگزاری مسابقه 
نقاشــی کودکان، برگزاری مراســم روز همدان 30 
مردادمــاه در فرهنگســرای ابن ســینا در تهــران، 
برپایی نمایشــگاه گل و گیــاه، بازدید از موزه تاریخ 
طبیعی به صورت رایــگان، برگزاری تور پرنده نگری 
در شــیرین ســو، راه انــدازی اتوبوس گردشــگری 
برای بازدید از مراکز گردشــگری و نورافشــانی در 
روز همــدان پیش بینــی شــده و برنامه ریزی برای 
اجرای آن ها را باید به فال نیک گرفت اما همدان و 
روزش برای شناخته شدن و معرفی به مردم کشور 
نیاز به تالش بیشتر و برنامه ریزی گسترده تر دارد؛ 
همچــون اصفهان و شــیراز که جای خــود را در بین 

مردم بازکرده اند.

شــاید دیدگاه مســئوالن این باشــد کــه نمی توان 
شــهرداری همدان را با شــهرداری این دو شهر از 
لحاظ میزان اعتبارات و وضعیت اقتصادی مقایســه 
کرد و همین موضوع بهانه ای برای روزمرگی باشــد 
اما می توان با در نظر گرفتن بســته های تشویقی و 
حمایتی ســرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه در 
بخش گردشگری، فرصت را برای مشارکت آن ها در 
برگــزاری برنامه هایی به مراتب گســترده تر فراهم 
کرد و عالوه بر ایجاد فضای تبلیغاتی، نام همدان را 

به شایستگی هرچه تمام تر معرفی کرد.
در حال حاضر دستگاه های دولتی همدان که همواره 
از کمبــود اعتبار ســخن می گویند، جز چنــد برنامه 
محــدود و روزمره، برنامه ریــزی دیگری ندارند و پا 
به ورطه تکرار گذاشته اند و از طرفی مشارکت 
بخــش خصوصــی نیز بــه حضــور کمرنگ 
تعدادی انگشت شمار تبدیل شده است. 
نهایت تالش ســازمان ها و دستگاه ها در 

روز همــدان بــه پخــش ویژه برنامه هایی از 
این روز در شــبکه استانی همدان ختم می شود که 
اگر واقــع بینانه به موضوع نگاه کنیم، این شــبکه 
با برنامه های فعلی، مخاطب چند هزارنفری بیشــتر 
نــدارد کــه البته از مردم همدان هســتند و پخش 
برنامه های سالیانه در روز همدان تنها برای بخشی 
از مردم اســتان، کوچک ترین قدمی است که برای 
معرفی این روز برداشــته می شود. هرچند اگر 
روال گذشــته در صداوســیما پیــش گرفته 
شود شــاید بتوان تعداد مخاطبان این شبکه 
را نیــز افزایــش داد بــه طوریکــه در چنــد 
ســال گذشته شــاهد این بودیم که با حمایت 
بخــش خصوصــی، ویژه برنامه هایی بــا حضور 
هنرمندان ســینما و تلویزیون در همدان ضبط 
و پخش می شــد که در نــوع خود اثرگذار بود 
و به افزایش تعداد مخاطبان کمک کرده بود. 
ایــن ایده را در روز همــدان نیز می توان در 
پیــش گرفت و ایــن روز را از زبان هنرمندان 
به عنوان قشــر اثرگذار بر جامعــه، به مردم معرفی 

کرد.
بااین وجود اگر اســتان به دنبال این اســت که روز 
همــدان بیش ازپیــش معرفی می شــود بایــد پا از 
صداوســیمای مرکــز همــدان فراتر گذاشــته و با 
حمایــت بخش خصوصی به ســمت ســاخت و پخش 
برنامه هایی از شــبکه های سراســری ســیما برود. 
هرچنــد در مــواردی ندایی برخاســت کــه تعدادی 
از مستندســازان بــه همدان آمدند و قرار اســت 
حاصل تالش آن ها در شــبکه مستند پخش شود و 
هنوز هم خبری نیست اما این شبکه های پرمخاطب 
هســتند که می توانند حق مطلــب را تااندازه ای ادا 

کنند.
همان طــور کــه در ویژه برنامه هــای روز همدان که 
از ســوی معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشــگری 
شــهرداری همــدان آمده، تــور گردشــگری داخل 
اســتان در روز همدان پیش بینی  شــده که در نوع 
خــود برای معرفــی جاذبه هــا به مردم همــدان که 
شــاید تعداد قابل توجهــی از آن ها بــا ظرفیت های 
گردشگری استان آشنا نباشــند، اثرگذار است اما 
برگــزاری این تورها تنها می تواند روز همدان را به 
جمعی از مردم استان معرفی کند و بازهم این روز 

در سطح ملی مغفول می ماند.
در طول چند سال گذشته خبرهایی مبنی بر برگزاری 
همایــش و یــا برنامه ای بــا حضــور تورگردانانی از 

سراســر کشور در همدان شــنیده می شد که البته 
در حد همان خبر ماند و هیچ همایشی با این موضوع 
در همدان برگزار نشد. هدف این همایش برقراری 
ارتباط و تعامل برای تبادل گردشــگر بین استان ها 
عنوان شده بود که بدون شک می توانست در جذب 
گردشــگر به همدان اثرگذار باشــد امــا به نتیجه 
نرســید. شــاید اگر چنین تعاملی بیــن تورگردانان 
استان و دیگر استان ها شکل می گرفت روز همدان 
فرصت مغتنمی بود تا تورهای گردشــگری به سمت 
همــدان روانه شــوند و ایــن روز و فراتــر از آن، 

همدان و جاذبه هایش بیش ازپیش معرفی شود.
از دیگــر برنامه هــای ایــن نهــاد برگزاری مســابقه 
نقاشــی برای کودکان در روز همدان است که البته 
در معرفی شــهر به فرزندانش مؤثر است اما شاید 
این رویــداد از چند صد کودک تجــاوز نکند و تنها 
تعدادی از کودکان همدانی باشــند که شــهر خود و 
روز همدان را بشناســند. بهتر نبود که با برقراری 
تعامل با شــبکه های تلویزیونی ازجمله شــبکه پویا 
به عنــوان شــبکه تخصصی کــودکان، این مســابقه 
نقاشی را در سطح گسترده تری برگزار و از کودکان 
ایــران دعــوت کــرد تا یــک نقاشــی از همدان 
بکشــند و عــالوه بر پخــش نقاشــی های آن ها 
در تلویزیــون، فرصت را برای جســتجوی 
کــودکان و خانواده های آن ها در خصوص 
همــدان و ظرفیت هایــش فراهم کرد و 
عــالوه بر معرفــی روز همــدان به مردم 
ایران، بار سفر تعدادی از گردشگران را 

برای حضور در همدان بست؟
در لیســت برنامه های شــهرداری از چیدمان 
روز  محوریــت  بــا  مهــره ای  هــزار   1۴ دومینــوی 
همــدان خبــر داده شــده که ایــده ای نــو و جذاب 
شــهرداری  دارد.  زیــادی  عالقه منــدان  و  اســت 
می توانســت بــرای برگــزاری چنیــن برنامــه ای بــا 
همکاری آموزش وپرورش و یا دانشــگاه ها، مراکز و 
مؤسسات آموزش عالی استان هماهنگی هایی انجام 
داده و با انجام فراخوان در دانشگاه ها و یا مدارس 
سراســر کشور پیش از شــروع تعطیالت تابستانی، 
عالقه مندان را به شــرکت در مسابقات به میزبانی 
همــدان دعــوت کــرد؛ همان گونــه کــه همایش ها، 
برنامه ها و جشــنواره های متعددی در طول سال به 
میزبانی اســتان برگزار می شود. چه بسا با برگزاری 
جشــنواره و یــا مســابقات دومینــو با موضــوع روز 
همــدان فضایــی را برای معرفی همــدان و روزش 

فراهم کرد.
هرچند بیان این پیشــنهادات به روز همدان ختم 
می شــود و شــاید این موضوع در ذهــن مخاطبان 
باشــد که فرصتی برای اجرای آن وجود ندارد اما 
مگر همدان کارشناســان صاحب نظر در بخش های 
مختلف کم دارد کــه می توان با دعوت از آن ها از 
ماه ها قبل برای برگــزاری برنامه های روز همدان 
برنامه ریزی هــای  کــه  البتــه  کــرد.  برنامه ریــزی 
دیرهنــگام یکــی از نقــاط ضعفــی اســت کــه در 
اکثریــت مواقع مشــاهده می شــود امــا می توان 
بــا پیش بینی هــا در طــول ســال و فراخوانــدن 
دســتگاه ها و ملزم ســاختن آن ها بــه همکاری از 
ســوی نهادی همچون استانداری، زمینه ماندگاری 
روز همــدان را فراهــم کرد. شــاید برخی بر این 
باور باشــند کــه برگــزاری چنیــن برنامه هایی در 
یــک برهه زمانی خــاص و در روز همــدان دلیلی 
نــدارد و چرا بایــد تنها به یک روز ختم شــود اما 
وقتــی مســئوالن قدم برداشــته و روزی را با نام 
روز همدان به ثبت می رســانند باید به شایستگی 
نامــش تالش کنند؛ چه بســا همین یک روز بتواند 
در جذب گردشــگر که اولویت اول اســتان برای 
توسعه اقتصادی است، اثرگذار بوده و مقدمه ای 

برای حضور گردشگران در دیگر ایام سال باشد.
امیــد می رود که برنامه ریزی ها بــرای برگزاری روز 
بوعلــی ســینا و روز همدان در ســال های آینده از 
مســیر تکــراری خود خارج شــده و راهی نــو را در 
پیــش بگیرد تــا بتوان دیــن تمدن سه هزارســاله 

همدان را به حق به جا آورد.

فرشته اکبری
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روند کند ســاخت پروژه های ناتمام ورزشی همواره یکی از 
دغدغه های کشــور بوده اســت. پروژه هایی که گاهی روند 
ســاخت آن ها آن قدر طوالنی می گردد کــه به مرور زمان 

مصالح کاربردی در آن ها فرسوده می شود.
امیررضا خادم معــاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان در 
ســفری که به همدان داشت در گفت وگو با اکباتان عنوان 
کــرد حدود چهار هزار و 400 پروژه ناتمام ورزشــی روی 

دست وزارت ورزش و جوانان کشور مانده است.
صدای مســئوالن همواره از مشــکالت مالی بلند اســت. 
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز مشکالت مالی 
را موجب عدم اجرای پروژه های ورزشی در همدان می داند.

رســول منعم می گوید: 65 پروژه ورزشی در سطح استان 
نیمــه کاره باقی مانده اســت؛ پروژه هایی کــه در صورت 
تکمیل سرانه فضای ورزشی استان را به ازای هر نفر از 70 

سانتی متر مربع به 90 سانتی متر مربع می رساند.
او این گونه برآورد می  کند که برای ســاخت و تکمیل این 
پروژه های ناتمام اعتباری بالغ بــر 700 میلیارد ریال نیاز 

است. پروژه هایی که تشنه تزریق اعتبار هستند.

 دهکده المپیک مهم ترین 
پروژه نیمه کاره همدان

شــاید یکی از مهم ترین پروژه های ورزشــی ناتمام استان 
ســاخت دهکــده المپیک همدان اســت. دهکــده ای که 
قرار اســت در زمینی به مســاحت 20 هکتار در باغ میوه 
قدیم شــهرداری ســاخته شــود. مجموعه های پیســت 
دوچرخه سواری، ســالن سرپوشیده دوومیدانی و همچنین 
مجموعه گلف از پروژه هایی هســتند کــه در این دهکده 

ساخته می شوند.
در این رابطه رئیس هیئت دوچرخه ســواری استان همدان 
در گفتگــو با خبرنــگار »اکباتان« می گوید: در ســال 91 
عملیات ساخت پیست دوچرخه سواری همدان با پرداخت 
10 میلیــارد ریال به پیمانکار آغاز شــد اما پیمانکار پس 
از دریافت این مبلغ با کارشــکنی های انجام شده، از ادامه 
ساخت این پیست منصرف شد و اعتبار دریافتی را هیچ گاه 

پس نداد.

علی ثقفی با اشاره به اینکه این پیست در مرحله کلنگ زنی 
باقــی مانده، عنوان می کند: باوجود مشــکالت پیش آمده، 
ســخت به دنبال تأمین اعتبار و احداث هرچه سریع تر این 

مجموعه هستیم.
او پیســت دوچرخه ســواری را یکــی از مطالبات هیئت 
دوچرخه سواری می داند و معتقد است که با توجه به وجود 
دوچرخه ســواران مستعد در استان پیست دوچرخه سواری 

یکی از نیازهای اصلی رکاب زنان استان به شمار می رود.

 پیست دوومیدانی 
مهم ترین دغدغه هیئت دوومیدانی

عالوه بر راه اندازی پیست دوچرخه سواری در این مجموعه، 
قرار است پیست سرپوشــیده دوومیدانی نیز احداث شود. 
پیســتی که به گفته رئیس هیئــت دوومیدانی 21 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشــته اما چند سالی است که عملیات 
ســاخت آن متوقف شده است. عملیات ساخت این پیست 
از ســال 91 آغاز شده و تاکنون حدود هشت میلیارد ریال 

برای آن هزینه شده است.
پس ازاینکه در سال 88 مجموعه 15 هزارنفری شهید مفتح 
افتتاح شــد پیست دوومیدانی این مجموعه نیمه کاره باقی 
ماند. تمام عملیات این پیست به جز تارتان انجام شده است 
و پس از گذشــت 7 سال هنوز اعتبار تارتان این طرح ملی 

تأمین نشده است.
شاید دوومیدانی این روزها ورزش اول استان باشد و توجه 
بیشــتر به پروژه های ناتمام این رشته را می طلبد، چراکه 
وجود یک دونــده المپیکی، یک دونده پاراالمپیکی و چند 
رکورددار ملی در همدان باعث شــده که این رشــته مادر، 

نیازمند توجه بیشتری باشد.

محدودیت منابع مالی، عدم 
برنامه ریزی، عدم آینده نگری از 

دالیل طوالنی شدن ساخت پروژه ها
این ها گوشه ای از 65 پروژه ناتمام ورزشی استان بود؛ البته 

نه تنها استان بلکه در سطح کشور مشکالت رکود اقتصادی 
در کنار تحریم ها دست به دســت هم دادند تا این پروژه ها 
نیمه تمام رها شوند. هرچند محدودیت منابع مالی و گاهی 
عدم برنامه ریزی مناسب برای پروژه ها و عدم آینده نگری و 
دقت موجب می شود تا پروژه ها با زمان طوالنی تری اجرایی 
شــوند. باید این موضوع را نیــز در نظر گرفت که طوالنی 
شــدن روند اجرای پروژه ها نیز هزینه ها را افزایش می دهد 
و علــت اصلی طوالنی شــدن اجرای پروژه هــا و تکمیل 
نشــدن طرح های ناتمام، نقص در انجام مطالعات، توجیه 
فنی و اقتصادی و محدودیت های اعتباری عنوان می شود. 
اشــتباه در برآورد بودجه، تخصیــص و پرداخت اعتبارات، 
از عوامــل دیگر ناتمام ماندن پروژه ها یا پیشــرفت کند و 
تأخیر در بهره برداری از آن هاست، به نحوی که بهره برداری 
بعضــی از طرح ها، بارها و بارهــا به تعویق می افتد و گاهی 
نیز پروژه هایی با نواقص و مشــکالت بسیاری بهره برداری 
می شوند. البته ما همدانی ها ید طوالیی در ناتمام گذاشتن 
پروژه ها داریم، در هر گوشه و کنار استان همدان پروژه های 
ناتمام ریزودرشتی را شاهد هستیم که ناخرسندی مردم را 
در پی داشته است. پروژه هایی مانند راه آهن تهران-همدان، 
بیمارستان اکباتان، منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد فامنین، 
احداث جاده نهاوند-تویسرکان و پتروشیمی هگمتانه توجه 
مــردم را به پروژه هــای ناتمام جلب کرده اســت، آن هم 
پروژه هایی که شــاید با گذشت سال های متمادی و غفلت 
مسئوالن از نظارت بر عملکرد مجریان، امروز با هزینه های 

چند برابری هم نتوان آن ها را به پایان رساند.

 ورزشگاه 15 هزارنفری مفتح 
بدون استفاده

نبود مطالعــه دقیق درباره پروژه هــا از دیگر دالیل کامل 
نشدن آن هاست. ســال 88 مجموعه ورزشی شهید مفتح 
در 30 هزار مترمربع و امکانات فوق العاده در 15 کیلومتری 
همدان ســاخته شد. ورزشــگاهی که فقط یک بار مملو از 
تماشــاگر شــد و آن هم آخرین دیدار پــاس در لیگ برتر 
فوتبال کشــور در برابر استقالل تهران بود. باوجود امکانات 
خوب ورزشــگاه مفتح، بازی های خانگی پاس در ورزشگاه 

قدس برگزار می شد چراکه به دلیل فاصله زیاد این ورزشگاه 
از مرکز شــهر، استقبال تماشــاگران را به طور چشمگیری 
کاهش می داد. پس از برگزاری برخی از مســابقات فوتبال 
زیر 14 ســال آســیا در ســال 93، از این ورزشگاه هیچ 
اســتفاده مهم دیگری نشده و در حال فرسوده شدن است. 
درحالی که مجموعه ورزشــی شهیدان حاج بابایی به دلیل 
اینکه در داخل شهر احداث شده، هر هفته شاهد میزبانی از 
ورزشکاران و جوانان مستعد است. شاید اگر ورزشگاه مفتح 
نیز با آن همه اعتبار در نزدیک شــهر ساخته می شد از آن 

استفاده بهینه تری به عمل می آمد.

 همدان و ظرفیت های 
میزبانی مسابقات بین المللی

به هرحال استان همدان ازلحاظ زیرساخت های ورزشی در 
وضعیت مناســب تری نسبت به برخی از استان ها قرار دارد 

اما چگونگی استفاده از این زیرساخت ها نیز مهم است.
در چند سال اخیر مسابقات آسیایی سنگ نوردی، مسابقات 
فوتبال کمتر از 14 ســال آسیا و مســابقات آسیایی او – 
اســپرت مهم ترین تورنمنت هایی بوده اند کــه به میزبانی 
همدان برگزار شده اند که نشان دهنده این است که همدان 
ظرفیت های مناسب برای میزبانی مسابقات بین المللی دارد.

ظرفیت اسکان 400 ورزشکار بدون احتساب هتل ها، وجود 
مجموعه های ورزشی همانند مجموعه 15 هزارنفری شهید 
مفتح، مجموعه ورزشــی شــهیدان حاجی بابایی، سالن 6 
هزارنفری انقالب، سالن سنگ نوردی فرهاد، پیست اسکی 
بین المللــی تاریک دره، مجموعه چمــن مصنوعی هاکی 
شهید بهشتی و ... از جمله توانمندی های همدان در بخش 

ورزشی به شمار می آید.
این ها گوشــه ای از ظرفیت امکانات ورزشی همدان است و 
امید می رود که با استفاده بهینه از این زیرساخت ها بتوان 
گامی در تحول و پیشرفت ورزش قهرمانی استان برداشت 
اما پروژه هایی نیز هســتند که بــا تکمیل آن ها می توان از 
دیگر ظرفیت های استان رونمایی کرد که به نتیجه رسیدن 
ایــن طرح ها، نیازمند تأمین اعتبار و پیگیری مدیران برای 

جذب آن است.

از پروژه های ناتمام ورزشی تا استفاده بهینه از آن ها؛

 65 پروژه ورزشی نیمه کاره 
در همدان خاک می خورند

جواد همدانی
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سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
همدان و رئیس کمیته کارگری هفته دولت برنامه های 

استان در این هفته را تشریح کرد.
سید احمد توصیفیان گفت: افتتاح بیش از 22 طرح 
تعاونــی کوچک و بزرگ اقتصادی شــامل 12 طرح 
خدماتی، 9 طرح صنعتی و یک طرح کشاورزی است.

وی همچنین از برگزاری مراســم تجلیل از فرزندان 
ممتاز کارمندان به مناسبت هفته دولت و نیز تجلیل 
از کارمندان نمونه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان همدان خبر داد.
توصیفیــان افــزود: غبارروبــی گلزار مطهر شــهدا، 
برگزاری مســابقات مختلف ورزشــی )کوه پیمایی، 
والیبال و فوتسال(، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با 
مســئولین و مردم، برگزاری نشست خبری با حضور 
مســئولین و اصحاب رسانه، پارچه نویسی و نصب بنر 
به مناسبت هفته دولت در سر درب ادارات، شرکت ها 
و کارخانجات سطح استان از دیگر برنامه های تدارک 

دیده شده به مناسبت هفته دولت در استان است.
رئیس کمیته کارگری گرامیداشــت هفته دولت اضافه 
کرد: برپایی نمایشگاه عملکرد تعاونی ها در محل مرکز 
آموزش تعاون اداره کل، چاپ ویژه نامه عملکرد سه ساله 
دولت تدبیر و امید از طریق نشریات محلی و سراسری، 
برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در سطح شهرستان، 
ارائه گزارش سه ساله دولت تدبیر و امید از طریق تریبون 

در نماز جمعه از جمله برنامه هاست.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی پیشرو 
درون زا و برون گراست

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
همدان در ادامه با اشــاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی، 
افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیســت بلکه 
اقتصادی پیشــرو، درون زا و برون گراست که موانع را 

برمی دارد.
توصیفیــان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، کشــور را 
در برابر تحریم ها و مشــکالت، مســتحکم می کند، 
عنوان داشت: اگر نکات اقتصاد مقاومتی رعایت شود، 

مشکالت جامعه مرتفع خواهد شد.
وی اضافه کرد: کشور متکی بر اقتصاد نفتی است که 
باید این وابستگی ها کاهش یابد و خوشبختانه گام های 
مؤثری در این راستا برداشته شده و اقتصاد مقاومتی 

می تواند مسیر تحقق این امر باشد.
توصیفیان افزود: همچنین باید موضوع رفع موانع تولید 
و افزایش سطح کمی و کیفی محصوالت را در کشور 
مدنظر داشــته باشیم و مصرف کاالهای تولید داخلی 

را ترویج دهیم.
سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
همدان در ادامه با بیان اینکه در کنار افزایش تولید، به 
کیفیت نیز توجه شود، گفت: همچنین باید مدیریت 
مصرف را نیز در نظر داشــته باشــیم و در این راستا 
نظام مند عمل کنیم چراکه نسبت به جمعیت کشور 

مصرف باالیی داریم.
وی ابراز داشــت: همچنین باید توانمندسازی نیروها، 
توسعه کارآفرینی، جلوگیری از واردات بی رویه، ارتقای 
مهارت، تقویت خالقیت کارگران و اقتصاد خودباور را 

نیز داشته باشیم و به آن ها توجه کنیم.
توصیفیــان در ادامه با اشــاره به نامگذاری ســال با 
عنوان »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اذعان داشت: 
هرکسی باید به سهم خود در مسیر همدلی و هم زبانی 

با تدبیر و امید، در تحقق شعار سال قدم بردارد.
وی یادآور شــد: حرکت به ســمت اقتصاد مقاومتی 
نیاز حیاتی کشــور اســت و حمایت از شرکت های 
تعاونــی می توانــد در توســعه خصوصی ســازی و 
جمع آوری ســرمایه های خرد مردم اثربخش باشــد 
و چنانچه به تعاونی هــای فارغ التحصیالن و با توان، 
تسهیالت ارزان قیمت اختصاص یابد و معافیت هایی 
در نظر گرفته شــود به طورقطع می تواند در اشتغال 
فارغ التحصیالن مؤثر باشــد چراکه امروز با توجه به 
نرخ بیکاری پایین در اســتان همــدان و تالش هایی 
که در زمینه ســرمایه گذاری اســتان صورت گرفته 
و همچنین پایه گذاری افق اســتان همدان به سمت 
جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، استان به نیروی 

متخصص و آموزش دیده نیاز دارد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
همدان تأکید کــرد: با ایجاد دوره هــای کوتاه مدت 
کاربردی و مهارتی برای فارغ التحصیالن می توان پل 
ارتباطی بین دانشــگاه و بازار کار ایجاد کرد و در این 
عرصه باید از نیروهای تحصیل کرده جوان که به صورت 

بالقوه هستند به شکل بالفعل استفاده شود.
 تولید، همدلی کارگران 

و کارفرمایان و افزایش بهره وری 
را به همراه دارد

وی اظهار کرد: ایجاد ارتباط دوستانه و فراهم ساختن 
فضای وحدت و همدلی در بین کارگران و کارفرمایان 
در واحدهای تولیدی و صنعتی باعث افزایش بهره وری 

خواهد شد.
توصیفیان با بیــان اینکه کارگــران به عنوان نیروی 
مولد از مهم ترین فعاالن اقتصادی و اجتماعی جامعه 
محسوب می شوند، گفت: چرخه های تولید و اقتصاد 

کشور با بهره گیری از وجود این افراد می چرخد.
وی اظهار کرد: کارگران، کارفرمایان 

و دولت اضالع یک مثلث و شرکای 
اجتماعی یکدیگر هستند که باید 
با یکدیگر در تعامل باشــند تا در 
عرصه تولید و اقتصاد به پیشرفت 

دست یابیم.
با گســترش  افــزود:  توصیفیــان 

توســعه  و  نهادهــای مردمی 
فعالیت تشکل های صنفی، 

کمترین تنــش و تضاد 
در بیــن کارگــران و 
وجود  کارفرمایــان 
دارد و هــر دو گروه 
تنها  که  دریافته انــد 
در ســایه وحــدت و 
که  است  همبستگی 
می توانند بر مشکالت 
عرصــه تولیــد پیروز 

شوند. سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان همدان یادآور شد: کارگران به این نکته توجه 
دارند که اگر کارآفرینی نباشــد، کاری وجود نخواهد 
داشــت و در مقابل نیز کارآفرینــان باید بدانند که تا 
کارگران نباشند تولید اتفاق نیفتاده و ایده های آن ها 

تبدیل به عمل نمی شود.
توصیفیان همچنین تصریح کرد: این سیما به درستی 
در کالم بزرگان نقش یافته که کارگران و کارفرمایان 
با تکیه بر هم به خلق حماســه و حرکت جهشی در 
عرصه های اقتصادی دست می زنند و تعهد کارفرمایان 
در اقتصاد مقاومتی و ترسیم کارگران به ستون فقرات 
تولید کشور امری مهم و اثرگذاری این بخش از جامعه 

است.
وی با بیان اینکه ایجاد ارتباط دوستانه و فراهم ساختن 
فضای وحدت و همدلی در بین کارگران و کارفرمایان 
در واحدهای تولیدی و صنعتی باعث افزایش بهره وری 
خواهد شــد، گفت: هرچه سه ضلع کارگر، کارفرما و 
دولت تعامل بیشــتری با یکدیگر داشــته باشند، با 
همدلی و هم زبانی بیشــتر در جهت رفع مشــکالت 
و چالش های حــوزه کار و تولید با یکدیگر همکاری 

خواهند کرد.
توصیفیان تأکید کرد: همکاری و همدلی کارفرمایان 
و کارگران در جریان تحریم اقتصادی کشور منجر به 
ظهور و بروز نقشه راه همیشگی تولیدکنندگان شده 
و حماســه اقتصادی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی را 

خلق می کند.
وی بــا بیان اینکه امروز بیش از هر زمان به وحدت و 
همدلی نیازمندیم تا در مسیر رشد و توسعه اقتصادی 
حرکت به سمت افزایش تولید، کاهش بیکاری، کاهش 
تورم و افزایش مصرف کاالی داخلی گام برداریم، ادامه 
داد: در مواردی اصالح مقررات، تسهیل در انجام امور، 

برقراری توازن میان نیروی کار و نیروی سرمایه و 
ممانعت از توسعه نامتوازن از اموری است که 

باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.
سرپرســت اداره کل تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی استان همدان با تأکید بر ایجاد 
فرصت های شغلی برای کارگران و نیروی 

انسانی داخلی گفت: در شرایط حساس 
کنونی که کشــور در تالش اســت تا 
از فرصتی که به واســطه دیپلماســی 
موفــق دولت تدبیــر و امید در رفع 
تحریم های اقتصادی به دست آمده 
حداکثــر اســتفاده را ببریم، 
بدون هم افزایی و همراهی 
کارگــران و کارفرمایان 
امکان گذر از موانع و 
موجود  چالش های 
در راه تولید وجود 

ندارد.
افــزود:  وی 

بــدون تردید اگــر درک متقابل در بیــن کارگران و 
کارفرمایان کشور ایجاد شود بسیاری از مشکالت حل 

خواهد شد.
توصیفیان با بیان اینکه نزدیکی کارگران و کارفرمایان 
بهترین راه ایجاد گفتمان ســازی در تعریف اقتصاد 
مقاومتی است، خاطرنشان کرد: در صورت عزم جمعی 
کارگران و کارفرمایان، جامعه در مسیر رشد و بالندگی 

و اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت.

توجه به امور ورزشي کارگران
وی در ادامه یادآور شــد: در جهت تأمین ســالمت و 
شــادابي و تعالي روحي و جســمي کارگران خدوم و 
زحمتکش، احداث توســعه اماکن ورزشي در دستور 
کار وزارت متبوع بوده و هرساله با هماهنگي مسئولین 
کشــوري و اســتاني اقدام به ســاخت مجموعه های 
ورزشي می کند که این مجموعه ها می تواند در اختیار 

کارگران و فرزندان آنان قرار گیرد.
توصیفیان همچنین تصریح کرد: به منظور ایجاد روحیه 
ارتقاء کارگران، به وجود آمدن روحیه ورزشي و انجام 
تفریحات ســالم، همه ساله در رشته های مختلف و با 
استفاده از ورزشکاران کارگر سراسر کشور، مسابقات 

ورزشي استانی و ملی برگزار می شود.
 هفت راهبرد تحقق اهداف 

بخش تعاون در مسیر توسعه 
اقتصاد مقاومتی

رســیدن به اهداف در نظر گرفته شده در هر بخش 

نیازمند برنامه ریزی کالن می باشــد که در این راستا 
و تحــول در بخش تعاون وزارت متبوع با الهام گیري 
از شعار ســال و فرمایشات مقام معظم رهبري، اقدام 
به تدوین هفت راهبرد در جهت رســیدن به اهداف 
بخش تعاون و ســند توسعه بخش نموده که این امر 
با مطالعات و بررسی کارشناسی توسط کارشناسان و 
مدیران بخش تعاون صورت پذیرفته و مشــروح آن را 

در ادامه می خوانید:
 اقتصــاد مقاومتي ســرلوحه برنامه ریزی ها در 
بخش تعاون اســتان می باشــد که با استفاده از 
راهبردهاي هفتگانه بخش تعاون اســتان می توان 
در این راستا قدم های مثبتي جهت وصول به این 

برداشت. اهداف 
 با توجه به مطالب فوق، صادرات محصوالت غیرنفتی 
از اولویت های اقتصاد مقاومتي اســت که تعاونی های 
تحت پوشــش در دولت تدبیر و امید توانســته است 
جایگاه بسیار مناســبي را در صادرات استان به خود 
اختصاص دهد عزم راســخ استان و فعالیت در جهت 
اقتصــاد مقاومتي و راهبرد توســعه بــازار تعاونی ها 
می باشد که این امر با حضور تعاونی ها در 22 نمایشگاه 
و دعوت از هیئت های تجاري و برگزاري همایش های 

صادراتي صورت گرفته است.
 همچنیــن برنامه های دولت تدبیــر و امید جهت 
ســه دهک پایین جامعه، موجبات تدوین و پیگیري 
برنامه های اســتاني بوده که در این بخش برنامه های 
الزم جهــت تشــکیل تعاونی های توســعه و عمران 
شهرســتاني، تعاونی هــای فراگیــر، دهیاری هــا و 
تعاونی های متعارف انجام شده و درنتیجه تعداد 710 

تعاوني به ثبت رسیده است.
 بــا توجه به راهبردهــاي هفتگانــه وزارت متبوع 
و بومی ســازی این راهبردها ضمــن هماهنگي بین 
دستگاهي، اقدام به انعقاد 20 تفاهم نامه با دستگاه های 
استاني شده است و از برآیند این تفاهم نامه ها موجبات 
همکاري درون بخشي، تأمین و طراحي زنجیره تولید 
و تقویت تعامالت درون شبکه ای در استان میسر شده 

است.
تسهیل و رفع موانع تولید و توسعه 

اشتغال و کارآفرینی محرک 
توسعه اقتصاد مقاومتی

در راستای تسهیل و رفع موانع تولید در استان 
همدان اقداماتی صورت گرفته که در ادامه آمده 

است:
 برگزاري جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 

به صورت فعال به ریاست شخص استاندار
 تسهیل در صدور مجوزها و استعالم در جهت بهبود 

فضاي کسب وکار
 برگزاري نشســت اســتاندار محترم بــا مدیران و 
کارشناسان جهت استفاده از ظرفیت ها و فرصت های 

پسا تحریم با رویکرد اقتصاد مقاومتي
 تالش در جهت کاهش نرخ تورم

 برگزاري همایش ملي کارآفریني با حضور مدیران 
تعاون کار و رفاه اجتماعي و روسا و دبیران کانون های 

کارآفریني سراسر کشور
 پرداخت تسهیالت اشتغال زا از محل منابع ارزي و 

ریالي صندوق توسعه ملي
 پرداخت تســهیالت اشتغال زا از محل منابع بانکي، 

مشاغل خانگي و صندوق کارآفریني امید
  ارائه آمار شــفاف و دقیق به ویژه آمار اشتغال ایجاد 

بیمه شده سازمان تأمین اجتماعي
  تعیین تکلیف بدهي معوق بنگاه های 

اقتصادي در سال های اخیر
 پیگیري موارد مرتبط با اشــتغال 
و سرمایه گذاری مندرج در قوانین 
بودجه ســال های اخیر در کارگروه 

اشتغال و سرمایه گذاری استان
 پیگیري اســتاندار همدان در 
خصوص جذب ســرمایه گذاران و 

استقرار شرکت ها در استان
 اجراي پروژه های بزرگ در اســتان 
ازجمله پتروشیمي، فوالد، سیلیس، 
الکترونیک، قطعه ســازی، دارو و 
صنایع غذایي و هتل ها 

و مجتمع گردشگري

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان:

 22 طرح اقتصادی همدان در هفته دولت افتتاح می شود 
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رئیس اتحادیه کیف، کفش و چرم همدان گفت: در استان همدان 
یک هزار واحد تولیدی کیف، کفش و چرم مشغول به کار هستند که 
این صنعت برای شش هزار نفر به صورت مستقیم و شش هزار نفر 

به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
احمد گازرانی با اشاره به نقش دولت در ایجاد اشتغال، اظهار داشت: 
بــا  وجود نقش دولــت، اتحادیه ها وارد کار شــده و فرصت را برای 

اشتغال، کارآفرینی و ارزآوری فراهم کردند.
گازرانی خاطرنشان کرد: صنعت چرم صنعتی قدیمی در استان است 
و با غافل بودن برخی مســئوالن در برهه ای از زمان، این صنعت به 

فراموشی سپرده شد.
رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان با اشــاره بــه اینکه به دنبال 
حمایت از صنعت چرم استان هســتیم، تصریح کرد: در این راستا 
خوشه صنعت چرم در حال شکل گیری است تا حمایت الزم از آن 

صورت گیرد.
وی ادامه داد: از سال 90 تالش های خوبی صورت گرفت به طوری که 
در سال 93 تکلیف اجرای طرح تکاپو از سازمان یونیدو به اتحادیه 

واگذار شد.
رئیس اتحادیه کیف، کفش و چرم همدان با بیان اینکه این دغدغه 
وجود داشت که چرا چرم همدان برندسازی نشده است، خاطرنشان 
کرد: 220 عضو در اتحادیه حضور داشتند که به 670 تولیدی کفش 
زنانه، 225 تولیدی کیف و ســاک و درمجموع به بیش از یک هزار 

عضو رسید.
وی در ادامه یادآور شــد: از ســال 93 حمایــت از این اعضا آغاز و 

تسهیالت خوبی از سوی بانک ها به اعضای اتحادیه اعطا شد.
وی با بیان اینکه در دولت های قبل، کارخانجات تعطیل و سرمایه ها 

وارد بازار ساخت وســاز شــد، ادامه داد: امروز اگر به دنبال توسعه 
کسب وکار و اشتغال پایدار در کشور و استان هستیم، چرم یکی از 

عوامل اصلی دستیابی به این اهداف است.

تمام کشورهای منطقه خریدار چرم همدان
گازرانی با بیان اینکه سودآوری و اشتغالزایی صنعت چرم قابل توجه 
است، خاطرنشان کرد:  با توجه به استادکاران باتجربه و سبقه تاریخی 
استان همدان، تمام کشــورهای منطقه به جز ترکیه مصرف کننده 

چرم استان هستند
وی با بیان اینکه با تالش های فراوان صورت گرفته، همدان به عنوان 
عضو شورای راهبردی صنعت چرم کشور معرفی شد، تصریح کرد: 
در استان همدان یک هزار واحد تولیدی کیف، کفش و چرم مشغول 
به کار هستند که این صنعت برای شش هزار نفر به صورت مستقیم 

و شش هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه 420 عضو قانونمند شــدند، گفت: پرونده یکصد 
عضو نیز در حال بررسی است و از طرفی دیگر اتحادیه به دنبال رفع 

مشکالت دیگر اعضا برای قانونمند کردن تمام آن هاست.
گازرانی با اشاره به فعالیت یک هزار و 429 صنعتگر کیف، کفش و 
چرم در اســتان، یادآور شد: 500 واحد تولیدی کیف، کفش و چرم 
شناسایی شدند که در منازل فعالیت می کنند و امکان صدور مجوز 

برای این تولیدکنندگان وجود ندارد.
وی همچنین تصریح کرد: با اخذ تســهیالت، ماشــین آالت به روز 
خریداری شده است اما برخی از این افراد مشکل سرمایه در گردش 
و مواد اولیه دارند و این وعده داده شــده که تســهیالت ویژه ای از 

صندوق کارآفرینی امید به اعضا اعطا شود.

رئیــس اتحادیه کیف، کفش و چرم همــدان به برگزاری دومین 
نمایشــگاه کیف، کفش و چرم در سال گذشته و حضور 52 برند 
شــامل 18 برند از همدان، 30 برند از تبریز و چهار برند از سایر 
استان ها اشاره کرد و گفت: در نمایشگاه سوم 31 برند از همدان، 
14 برنــد از تبریز و 16 برند نیز از دیگر اســتان ها حضور فعال 

داشتند.
وی ادامه داد: نمایشگاه با حضور 20 برند آغاز شد و در اولین نمایشگاه، 
همدان سه یا چهار غرفه بیشتر نداشت اما با برنامه ریزی های جامع 

نیمی از غرفه ها به همدان اختصاص یافت.
گازرانی با بیان اینکه هدف طرح تکاپو، حمایت و پیش بردن یکی از 
صنایع با حمایت سازمان یونیدو است، یادآور شد: در همدان صنعت 
کیف، کفش و چرم بهترین رســته ای بود که توان حمایت از آن و 

فرصت اشتغال در آن وجود داشت.
وی افزود: باید در رســته های موردحمایت 9 هزار نفر مشــغول به 
کار می شــدند که در این رسته فضا برای اشــتغال این تعداد افراد 

وجود دارد.

برگزاری 23 دوره آموزشی برای تولیدکنندگان
رئیس اتحادیه کیف، کفش و چــرم همدان با بیان اینکه مقدمات 
حضور 10 تولیدکننده استان در نمایشگاه کفش و چرم گرجستان 
در 26 مردادماه فراهم شــد، اظهار داشــت: عالوه بر این 23 دوره 
آموزشی نیز برای تولیدکنندگان کیف و کفش استان در نظر گرفته 
شده است. وی با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی کیف، 
کفش و چرم همدان در هتل باباطاهر از 20 تا 22 مردادماه، گفت: 
عالقه مندان در این ایام از ساعت 16 تا 22 با مراجعه به هتل باباطاهر 

از نمایشگاه بازدید کردند.
گازرانی با بیان اینکه یکی از دغدغه های اتحادیه، تسهیل ضوابط در 
بانک کارآفرین برای استفاده از تولیدکنندگان استان همدان است، 
یادآور شد: تالش بر این است که این صنعت در همدان احیا شود اما 

وقتی به بانک مراجعه می شود ضوابط سختی وجود دارد.
وی همچنین تصریح کرد: فرهنگ غلطی ایجاد شده که وقتی برخی 
برای دریافت تســهیالت مراجعه می کننــد و موفق به دریافت وام 
نمی شــوند، به گونه ای رفتار می کنند که دیگر تولیدکنندگان نیز از 

اخذ تسهیالت منصرف می شوند.

 تشکیل بانک اطالعاتی تولیدکنندگان 
کیف، کفش و چرم همدان

رئیس اتحادیه کیف، کفش و چرم همدان با اشاره به تشکیل انجمن 
صنعت چرم در اســتان، خاطرنشان کرد: سعی بر این است که هم 
از اعضا حمایت و هم بانک اطالعاتی از تولیدکنندگان تشکیل شود.

وی ضعف برندســازی در اســتان همدان را ناشــی از عدم توجه 
دولــت عنوان کرد و افزود: چقدر تولیدکنندگان اســتان باید برای 
تولیدکنندگان دیگر اســتان ها تولید کنند و استان برندی نداشته 

باشد.
وی در پایان با بیان اینکه ترکیه حمایت خوبی از تولیدکنندگان خود 
برای حضور در نمایشگاه های بین المللی می کند، تصریح کرد: تا سال 
91 در ایران از ســوی سازمان توسعه تجارت، یارانه نمایشگاهی در 
نظر گرفته می شد و 80 درصد هزینه ها پرداخت می شد اما از سال 
91 بودجه ای برای پرداخت یارانه لحاظ نشــده و تولیدکنندگان با 

هزینه شخصی توان شرکت در نمایشگاه ها را ندارند.

رئیس اتحادیه کفش، کیف و چرم همدان:

شغل 12 هزار همدانی در گرو صنعت چرم

نشســت منطقه ای آموزش، پژوهش و توسعه پایدار به 
میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان 

برگزار شد.
رئیــس دفتر منطقه ای یونســکو در تهــران در آیین 
افتتاحیه این نشست گفت: سازمان یونسکو در راستای 
توســعه پایدار 2030 از برنامه هــای نظام جمهوری 
اســالمی ایران و سازمان محیط زیســت به طورجدی 

حمایت خواهد کرد.
خانم استر کوئیچ الروش اظهار داشت: دنیا با تغییراتی 
جهانی همچــون افزایش تفاوت ها و نابرابری ها، از بین 
بردن تنوع زیســت محیطی، مصرف ناپایدار منابع آب 

شیرین و آلودگی محیط زیست روبه رو بوده است.
وی بــا بیان اینکه دنیا هفت میلیــارد جمعیت دارد و 
منابع محدود اســت، خاطرنشــان کرد: مردم باید یاد 
بگیرند که چگونه در این فضا با تعامل با یکدیگر زندگی 
کنند و بدانند که نوع عملکرد آن ها بر زندگی آیندگان 

اثرگذار خواهد بود.
وی همچنین تصریح کرد: با تالش مشــترک باید به 
ســمت آینده رفت و نگرش به آینــده باید با توجه به 
کرامت انســان باشد و پاســخ های قانع کننده ای برای 

چالش های محیط زیستی داشته باشد.
الروش تأکید کرد: آموزش در این زمینه نقش اساسی 
دارد و برای از بین بردن فقر و رسیدن به توسعه پایدار 
بسیار اثرگذار خواهد بود و زندگی ها را تغییر خواهد داد.
وی با بیان اینکه یک ســال قبل رهبران جهان توسعه 
پایدار را طبق برنامه 2030 به تصویب رساندند، اظهار 
داشت: تاکنون رهبران جهانی مصمم به اجرای برنامه ای 

در سطح جهانی به این شکل نبودند.
رئیس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران اظهار داشت: 
رســیدن به توســعه پایدار با ارائه فناوری ها و اسناد، 
قابل دسترسی نیست و باید نگرش ها در خصوص تولید 

و مصرف تغییر یابد.
وی ادامه داد: توســعه پایدار نیــاز به روش های جدید 
اقــدام و رفتار به عنوان شــهروندان جهــان و نگرش 
جدید برخورد با محیط زیست دارد که ملزم به آموزش 

باکیفیت در تمامی الیه های مختلف جامعه است.
الروش همچنین تصریح کرد: آموزش می تواند فرهنگ 
و طرز فکر مردم را تغییر دهد و یونسکو بر این باور است 

آموزش حق بنیادین بشر است و دسترسی به آن باید بر 
اساس کیفیت باشد.

رئیس دفتر منطقه ای یونســکو در تهران با بیان اینکه 
تربیت دانش آموزان در خصوص اهمیت محیط زیست 
و بهبود آن در اولویت است، گفت: 12 هزار دانش آموز 

در سطح جهان مورد آموزش قرارگرفته اند.
وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضــر 12 ذخیره گاه 
زیســت کره در ایران وجود دارد، اظهار داشــت: سعی 
می شــود مدیریت آن ها بهبود یابد تا بتوان به توسعه 

پایدار دست یافت.
الروش بــا بیان اینکه یونســکو در آموزش بخش های 
مختلف اثرگذار بوده اســت، یادآور شــد: برنامه های 
گســترده ای در حوزه آموزش در نظر گرفته شده و از 
ســنین پایه تا مراکز عالی آموزشی ادامه خواهد یافت 
و در خصوص ظرفیت ســازی در اصحاب رســانه نیز 

برنامه ریزی هایی انجام شده است.
105 هزار مدرسه کشور به مدارس 

محیط زیستی تبدیل می شوند
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: با توصیه ســازمان حفاظت محیط زیست، 105 
هزار مدرسه کشــور به مدارس زیست محیطی تبدیل 

می شوند.
مهنــاز مظاهــری با بیــان اینکــه کشــور از حوزه 
زیست محیطی همچون برخی کشورها وضعیت خوبی 
ندارد، خاطرنشــان کرد: در برخی کشورها با توجه به 
مصرف منابع و زوال این منابع به ســه کره زمین نیاز 

دارند تا به حیات خود ادامه دهند.
وی همچنین تصریح کرد: در ایران به 1.7 درصد کره 
زمین برای ادامه حیات نیاز اســت و از این لحاظ بین 

آمریکا، عربستان و هندوستان قرار دارد.
مظاهری اقتصاد ســبز را راهی برای رسیدن به توسعه 
پایدار عنوان کرد و افزود: این موضوع از اولویت ها برای 
رســیدن به توســعه پایدار قرار دارد و به نوعی یکی از 

اهداف مهم هر دولتی است.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه 15 هدف کلی نظام با 17 هدف توســعه 
پایدار در یک راســتا قرار دارند، یادآور شــد: در زمینه 
توسعه پایدار، آموزش، زمانی آموزش محسوب می شود 

که تأثیرگذاری آن قابل مشــاهده باشد و تغییر رفتار 
مشاهده شود.

وی ادامه داد: اگر روند پیشرفت ایران مورد مشاهده قرار 
بگیرد، در بخش سالمت وضعیت خوبی وجود ندارد و 
این موضوع نشان دهنده وجود یک حلقه مفقوده است؛ 
از طرفی در حوزه گازهای گلخانه ای و در دیگر بخش ها 

ایران با روند منفی روبه رو است.
مظاهری با بیان اینکه جوامع انســانی و مردم به اندازه 
قابل توجهی می توانند اثرگذار باشند، خاطرنشان کرد: 
توجه به اهداف توسعه پایدار به امروز اختصاص دارد و 

یا حاال باید به آن توجه کرد یا هرگز.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: سند پژوهشی و فرهنگی توسعه پایدار به زودی 
تدوین و از طرفی برنامه ششــم توســعه نیز بر اساس 

اهداف توسعه پایدار تهیه خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکه مــدارس جامع محیط زیســتی 
موردتوجــه قــرار دارد، یادآور شــد: ســند مدارس 
محیط زیســت و توســعه پایدار با هماهنگی و تأیید 
وزارت آموزش وپرورش و همچنین دیگر وزارتخانه ها و 

سازمان ها، امضا خواهد شد.
مظاهری در ادامه یادآور شد: با توصیه سازمان حفاظت 
محیط زیست 105 هزار مدرسه کشور به مدارس محیط 

زیستی تبدیل خواهند شد.
مظاهری ادامه داد: کتاب انســان و محیط زیست برای 
ســال یازدهم تحصیلی در نظر گرفته شده و محتوای 

درسی نیز تهیه شده است.
33 مطلب محیط زیستی در کوله پشتی 

دانش آموزان ایرانی
وی همچنین خاطرنشــان کرد: در مــدارس محیط 
زیستی به محتوای محیط زیستی و ارتقاء علم و آگاهی 
محیط زیستی نیاز اســت که در این راستا 33 مطلب 
محیط زیستی به کوله پشــتی دانش آموزان کشور راه 

می یابد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه 
دولت یازدهم دولت زیست محیطی است، یادآور شد: در 
حوزه فرهنگی محیط زیست اقدامات خوبی انجام شده 
که ازاین پس نیز ادامه خواهد یافت به طوری که در سال 
جاری آموزش زنان، جوامع روستایی و محیط بانان در 

دستور کار قرار گرفته و آموزش 500 تا 600 محیط بان 
که هنوز انجام نشده تا پایان سال انجام خواهد شد.

وی بــا بیان اینکــه باید جامعه به ســمت کارآفرینی 
ســبز پیش برود، گفت: یکی از اهداف توســعه پایدار، 
کارآفرینی سبز است که راهی برای ریشه کن کردن فقر 

به شمار می رود.
نصب دستگاه بی خطرسازی پسماندهای 

عفونی در 90 درصد بیمارستان های 
استان همدان

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان همدان نیز در 
این نشســت گفت: در 90 درصد از بیمارســتان های 
استان دستگاه بی خطرسازی پسماندهای عفونی تعبیه 

شده است.
محمدرضا محمدی با بیان اینکه 3.2 درصد از مساحت 
استان به شش منطقه حفاظت شــده اختصاص دارد، 
اظهار داشــت: این مناطق شامل خان گرمز، لشگر در، 
آلمو بالق، ملوسان، نشر و گل پر آباد است که برای دو 

منطقه طرح مدیریتی تهیه شده است.
محمدی همچنین تصریح کرد: 11.2 درصد از مساحت 

استان همدان تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد.
وی با اشــاره به اختصاص 42 درصد مســاحت استان 
به مراتع، اظهار داشــت: استان همدان سه تاالب، یک 
هــزار و 540 گونه گیاهی، 42 گونه خزنده و 40 گونه 

پستاندار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان همدان تأکید 
کرد: با توجه به محدودیت منابع استان، رویکرد توجه 
به گردشگری اســت و در این زمینه مدیریت مناطق 
موردتوجه قرار دارد و امید می رود که مناطق اســتان 

گسترش یابد.
وی با اشــاره به رها شدن موضوع مدیریت پسماند در 
طول هشت ســال پیش از دولت تدبیر و امید، گفت: 
خوشبختانه در طول چند سال اخیر اقدامات خوبی در 
این زمینه انجام و کارگروه مدیریت پســماند تشکیل 

شده است.
محمدی عــدم تعــادل دام و مرتع را یکــی دیگر از 
چالش های زیســت محیطی استان دانســت و افزود: 
شرایط به گونه ای است که تعداد دام سه برابر ظرفیت 

مراتع است.

وی با اشاره به استقرار نامناسب فعالیت های اقتصادی 
در استان، اظهار داشت: امروز با حمایت مجموعه استان، 
کارگروه هایی تشــکیل و فعال شــده و با تالش های 
صورت گرفته، تفاهم نامه هایی با 22 دســتگاه اجرایی 
استان منعقد شده که پیگیری اجرای این تفاهم نامه ها 

در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تعداد تشــکل های زیســت محیطی 
همــدان از 14 به 24 تشــکل افزایش یافته اســت، 
خاطرنشان کرد: عالوه بر مطرح بودن برخی تشکل های 
زیست محیطی همدان در کشــور، استان در راستای 
بهبود شرایط معیشــتی محیط بانان نیز از استان های 

برتر شناخته شد.
نگاه به محیط زیست در برنامه ریزی های 

کالن کشور
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان 
نیز با بیان اینکه همدان یک میلیون و 950 هزار هکتار 
و 19 هزار و 500 کیلومتر مســاحت و مســافت دارد، 
گفت: همدان از لحاظ مساحت 1.8 مساحت کشور را 

به خود اختصاص داده است.
رضا قیاســی با بیان اینکه تالش دولت تدبیر و امید و 
حمایت ریاســت جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در فرهنگ سازی و مشارکت های مردمی 
حوزه محیط زیست اثرگذاری بسیار خوبی داشت، یادآور 
شد: ریاســت جمهوری، حفظ محیط زیست را یکی از 

ارکان شعارهای خود مطرح کرد.
وی همچنیــن تصریح کرد: شــهادت محیط بانان به 
فرهنگ سازی محیط زیســت در جامعه کمک کرد و 
از طرفی دســتگاه قضایی نیز حمایت هــای خود را از 

محیط زیست به خوبی انجام داد.
معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی استانداری 
همدان با اشــاره به افزایش سطح توقع مردم نسبت به 
محیط زیست، اظهار داشت: نمی توان این سطح انتظار 
را در جامعه تغییر داد و وقتی موضوعی در بطن جامعه 

نفوذ پیدا کرد، بازگشت پذیر نیست.
وی بــا تأکید بــر انجام اقدامــات آگاهانــه در حوزه 
محیط زیســت، خاطرنشــان کرد: در برنامه ریزی های 
کالن نگاهی ویژه به بخش محیط زیست وجود دارد و 

این سازمان امروز در حاشیه دیگر سازمان ها نیست.

105 هزار مدرسه کشور 
به مدارس محیط زیستی 
تبدیل می شوند
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اکباتان: خودتان را بیشتر معرفی کنید.
بهروز گردان متولد 1353 در همدان هستم. در سال 1363 عضو تیم 
هاکی نوجوانان استان همدان شدم و نخستین بار در سال 1367 طعم 
شــیرین قهرمانی در هاکی را چشیدم. در سال 1370 به اردوی تیم 
ملی هاکی جوانان دعوت شدم و از آن زمان تا سال 1382 که از تیم 
ملی خداحافظی کردم عضو تیم ملی هاکی ایران بودم. در حال حاضر 
دارای مدرک دکترای ژئوتکنیک مهندسی عمران و استاد دانشگاه در 
رشته عمران هستم و در دانشکده شهید مفتح تدریس می کنم. فرزند 
ارشد خانواده هستم و برادرم احسان که 12 سال از من کوچک تر است 
از همان هشت سالگی با تشــویق من و خانواده به سمت هاکی آمد. 
سال های سال عضو تیم ملی ایران بود و توانست مقام قهرمانی آسیا را 
به دست آورد. سپس به جام جهانی راه پیدا کرد و در حال حاضر هم 

کاپیتان تیم هاکی استان همدان است.
اکباتان: چرا به سمت هاکی رفتید؟

هاکی ورزش خانوادگی ماست. اکثر اقوام ما از سال 1350 که هیئت 
هاکی در همدان تأســیس شــد، هاکی باز بودند و من نیز از همان 
کودکی به همراه دایــی و عمو به تمرین هاکی می رفتم. حاال هم به 

همین صورت فرزندان ما به سمت این رشته جذب شده اند.
من اولین بار در سن 10 سالگی در سالن فردوسی همدان چوب هاکی 
به دســت گرفتم و بعدازآن نیز تمرینات را در سالن تختی پیگیری 

کردم.
هاکی ورزش خاصی است؛ شاید از بیرون جذاب نباشد اما اگر کسی 
چوب به دســت بگیرد و بازی کند، آنگاه لذت هاکی را می چشــد و 
به ســختی، دل از این ورزش می کند. اکثریــت قهرمانان ملی که در 

استان داشتیم، بیش از 20 سال در این رشته فعال بوده اند.
اکباتــان: در کنــار هاکــی ورزش دیگــری انجــام 

می دادید؟
همزمان فوتبال هم بازی می کردم اما لذت هاکی بیشتر بود و همین 
باعث شد این رشــته را به عنوان ورزش اصلی انتخاب کنم. البته این 
رشته کمی دشوار است شاید چهار سال طول بکشد تا یک هاکی باز، 
نحوه صحیح چوب گرفتن را بیاموزد. این رشته قوانین خاص خود را 

دارد که باعث لذت بخش شدن آن می شود.
ورزشــکاران معموالٌ به همه رشته های ورزشــی عالقه مند هستند. 
همان طور کــه گفتم، من در گذشــته فوتبال و والیبــال هم بازی 
می کردم؛ به طوری که در ســال 2013 زمانی که در مالزی تحصیالتم 
را ادامه می دادم به همراه دانشــجویان ایرانی در مسابقات بین المللی 

والیبال دانشگاه عنوان نایب قهرمانی را کسب کردیم.
در  ورزش  کنــار  در  می شــود  شــنیده  اکباتــان: 
زمینه های علمی نیز موفقیت هایی کسب کرده اید. 

در این خصوص توضیح دهید.
)بــا لبخند( بله بنده در ســال 2010 در دانشــگاه تکنولوژی مالزی 
پذیرش شــدم و در سال 2013 در رشــته مهندسی عمران گرایش 

ژئوتکنیک لحظه ای، موفق به کســب مدرک دکترا شدم و تخصص 
اصلی من ســدهای خاکی اســت و در حال حاضر نیز عضو کمیته 

تخصصی سدهای خاکی دنیا و همچنین ایران هستم.
اکباتــان: چــه موفقیت هــای علمی دیگری کســب 

کرده اید؟
در دوران تحصیلم بیش از 40 مقاله علمی نوشــتم که از این تعداد، 
10 مقاله در ISI به ثبت رســیده است. البته یک اختراع هم به ثبت 

رساندم.
اکباتان: اختراع شما در چه زمینه ایست؟

اختراع من نوعی پودر اســت که در زمینه ســاخت سدهای خاکی 
استفاده می شود و سدها را در برابر زلزله مقاوم می سازد. این پودر به 

نام من ثبت شده و در دنیا از آن استفاده می شود.
اکباتــان: برگردیــم بــه ورزش در دوران فعالیت 

ورزشی خود چه مقام هایی کسب کردید؟
در کل دوران ورزشــی ام 15 یا 16 مدال رنگارنگ به دست آوردم. 10 
بار در رده های نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن به همراه تیم همدان 
قهرمان کشــور شدیم. چهار بار به همراه تیم ملی قهرمانی جام دهه 
فجر را به دســت آوردیم. نایب قهرمانی جام ریاســت جمهوری باکو 
شدیم و در مســابقات قهرمانی 2002 آسیا در هنگ کنگ نیز مقام 

چهارمی را کسب کردیم.
اکباتــان: وضعیت هاکی کشــور را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در آخریــن جام جهانی که در آلمان برگزار شــد، ایران مقام چهارم 
جهان را به دســت آورد که این نشانگر عالقه مندی ما ایرانیان به این 
رشته است. بااین وجود، هاکی جای رشد فراوانی دارد که توجه بیشتر 
مســئوالن را می طلبد. تقریباً همزمان با بازنشستگی من، 10 سالی 
است که مسابقات آسیایی هاکی، داخل سالن برگزار می شود که در هر 
پنج دوره آن، تیم ملی کشورمان عنوان قهرمانی را کسب کرده است.

اکباتــان: تفاوت هاکی دوران شــما با امروز در چه 
چیزی است؟

متاسفانه در زمان ما مسابقات آسیایی به صورت جدی برگزار نمی شد. 
زمانی که ما هاکی بازی می کردیم مادیات مهم نبود؛ البته نه تنها در 
هاکی بلکه در تمام رشته های ورزشی این چنین بود. ما عاشقانه بازی 
می کردیم، نه تنها پول نمی خواستیم بلکه از کار و زندگی می زدیم و به 
هاکی می آمدیم؛ اما حاال وضعیت شغلی طوری شده که شاگردان ما 
نمی توانند وقت کافی برای تمرین بگذارند و از سوی دیگر اسپانسری 
برای این رشــته در استان نیســت. بانوان هاکی باز همدان در حالی 
قهرمان کشور شدند که اسپانسری نداشتند. نوجوانان ما برای دومین 
سال پیاپی بدون اسپانســر، قهرمان کشور شدند. شاید عدم حمایت 
از این ورزشــکاران، آن ها را برای ادامه کار دلســرد کند. به نظر من 
مســئوالن ورزش باید راهکارهایی برای جذب اسپانسر داشته باشند. 
در حال حاضر همه هیئت های ورزشــی مشکل مالی دارند که فقط 

اسپانسر می تواند مشکل آن ها را حل کند.
اکباتــان: هیئــت هاکی چگونه می تواند اسپانســر 

جذب کند؟
در گذشــته قانونی بود که اگر واحدهــای صنعتی از ورزش حمایت 
می کردند از پرداخت بخشــی از مالیات معاف می شدند که متاسفانه 
با برداشتن این قانون حمایت واحدهای صنعتی از ورزش حذف شد. 
به عقیده بنده اگر اسپانسر از هاکی همدان حمایت کند بازهم همدان 

یکه تاز کشور در همه رده ها خواهد شد.
اکباتان: دلیل افت هاکی همدان را در چند ســال 

اخیر در چه چیزی می بینید؟
ســال 86 آخرین قهرمانی من همراه با خداحافظی من از هاکی بود. 
تا آن موقع ما از تمام پتانســیل هاکی اســتان اســتفاده می کردیم؛ 
پیشکســوتان پشــت تیم بودند. همین که آن شــش، هفت بازیکن 
ملی پوشی که به همراه من سن قهرمانی شان به پایان رسید، متاسفانه 
حمایت پیشکســوتان از تیم کمتر شد و این نقش مهمی در تضعیف 
هاکی همدان داشــت. البته یکی دو سالیست برخی از پیشکسوتان 
برگشتند و با توجه به درخشش نوجوانان در کشور، نوید این را می دهد 

که هاکی استان تا 10 سال آینده به دوران اوج خود برگردد.
اکباتان: زیرســاخت های همدان را در زمینه هاکی 

چگونه ارزیابی می کنید؟
زمین چمن هاکی همدان که سال قبل افتتاح شد، یکی از بی نظیرترین 
زمین های کشــور اســت. چمن مصنوعی خوب، ســکوی تماشاگر، 
نور مناســب و استاندارد که شــرایط بازی در شب را فراهم می کند، 
همه این ها باعث شــده تا همدان قابلیت میزبانی مسابقات آسیایی 
را داشــته باشد. البته همدان قطب هاکی کشور است و باوجوداینکه 
در بزرگســاالن کمی افت کردیم اما چند سالی است که ورزشکاران 

رده های پایه نتایج خوبی می گیرند.
اکباتان: چرا هاکی جزء ورزش مدارس نیست؟

متاسفانه آموزش وپرورش موافق آموزشگاهی شدن هاکی نیست. گویا 
باید بدون امکانات، قهرمان جهان و المپیک شویم تا آموزش وپرورش 
به هاکی نگاه کند. این تفکر بسیار غلط است و باید به رشته هایی نظیر 

دوومیدانی، شنا، قایقرانی، تیراندازی و هاکی توجه شود.
اکباتان: چرا وضعیت هاکی چمن ایران نســبت به 

هاکی سالن ضعیف تر است؟
متأسفانه فدراســیون های قبلی هیچ ســرمایه گذاری روی هاکی 
چمــن نکرده اند. کمبود بودجه باعث شــده تا هاکــی را در ابعاد 
کوچک در ســالن نگه دارند. البته توجه فدراســیون آســیایی به 
هاکی ســالن نیز در رشد آن بی تأثیر نبوده است. بااین وجود هنوز 
برای رشد هاکی چمن دیر نشــده؛ ما بهترین هاکی بازان آسیا را 
داریم اگر مربی خارجی جذب و اردوهای بلندمدت برگزار شــود و 
پیشکسوتان هاکی استان ها را به کار بگیریم، در کمتر از سه سال 
می توانیم در مســابقات هاکی چمن نیز بر ســکوی قهرمانی آسیا 

بایستیم. هرچند فدراسیون جهانی هاکی FIH برنامه ریزی کرده 
تا هاکی ســالن را در المپیک جایگزین هاکــی چمن کند به این 
دلیل که جذابیت هاکی سالنی بسیار بیشتر از چمن است که این 
می تواند خبر خوشی برای ما باشد چراکه ما در جام جهانی چهارم 
شدیم و با المپیکی شدن هاکی سالن می توانیم برای کسب مدال 

المپیک روی این رشته برنامه ریزی کنیم.
اکباتان: راه حل شــما برای بازگشت هاکی همدان 

به دوران طالیی خود چیست؟
ما باید پیشکســوتان هاکی همدان را دورهــم جمع کنیم و از آن ها 
کمک بگیریم. زمانی همدان 9 هاکی باز در اردوی تیم ملی داشــت. 
آقای رضا فتاحی ملی پوش ســابق همدانی در حال حاضر در یکی از 
تیم های باشــگاهی آلمان مربیگری می کند. آقای حمید کمیتی در 
کانادا به عنوان کمک مربی فعالیت دارد. تعداد دیگری از هم تیمی های 
سابقم نیز هرکدام سرمایه ای برای کشور هستند اما فدراسیون نسبت 
به داشــته ها و سرمایه هایش غافل و به دنبال گزارش رد کردن است. 

فدراسیون، پرورش مستعدین در رده پایه را فراموش کرده است.
اکباتان: شما پیشنهاد حضور در تیم های باشگاهی 

خارجی داشته اید؟
من عالقه ای به مربیگری و ورزشــی ندارم و بیشتر به دنبال مدیریت 
در این رشته هستم و برنامه ریزی کرده ام که به یاری خدا در انتخابات 

فدراسیون هاکی که سال آینده برگزار می شود، نامزد شوم.
اکباتــان: شــیرین ترین خاطراتــی کــه در دوران 

ورزشی خود داشتید چه بوده است؟
تمام قهرمانی هایم شیرین اســت. همه آن ها در خاطرم مانده، مدام 
قهرمان ایران بودیم. در آن زمان عضو تیم ملی بودم که دوران بســیار 

طالیی و خوبی بود.
اکباتان: خاطرات تلخ ورزشی هم داشتید؟

بله ورزش یک روی سکه اش برد است و روی دیگر باخت. فینال هایی 
بوده که باختیم؛ هرچند ورزش بدون باخت معنایی ندارد.

اکباتــان: آرزوی ورزشــی داشــته اید کــه بــه آن 
نرسیده باشید؟

بله هدفم ریاســت فدراسیون هاکی اســت که امیدوارم به یاری خدا 
محقق شود.

اکباتان: آینده هاکــی همدان را چگونه پیش بینی 
می کنید؟

آینده هاکی همدان بسیار درخشان است. باوجوداینکه 10 سال از افت 
هاکی همدان می گذرد اما رده پایه به تازگی جان گرفته است. دو سال 
اســت در رده نوجوانان قهرمان کشور می شویم که این نوید روزهای 
خوب را می دهد. فکر می کنم دوران طالیی هاکی همدان برمی گردد.

اکباتان: سخن پایانی.
از شــما و مجموعه نشــریه اکباتان که حامی ورزش اســتان است، 

سپاسگزارم و برایتان آرزوی موفقیت می کنم.

ملی پوش سابق هاکی استان:

آینده هاکی همدان درخشان است
غفلتی که موتور پیشرفت هاکی را در همدان خاموش کرد

هاکی، رشــته ای است که روزی ورزش اول اســتان همدان بود. این رشته در سال 1350 
توسط زنده یاد صفرعلی صارمی شهاب به همدان آورده شد و پس ازآن چهره های سرشناسی 
از همدان به هاکی معرفی شدند. در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد هرگاه در کشور نامی 
از هاکــی می آمد همگان یاد همــدان می افتادند؛ اردوهای تیم ملــی در رده های مختلف در 
تســخیر هاکی بازان همدانی بود و همه، همدان را به عنوان قطب رشته هاکی می شناختند؛ 
اما پس از گذشــت آن دوران طالیی و بازنشســته شــدن هاکی بازان مطرح استان همچون 

رضــا فتاحی، بهروز گــردان، حمید کمیتــی، آرش طاهری، مجید خلجی، حســام ایوبی و علی 
گلگون، ورزش اول همدان رو به افول رفت. زنده یاد مصطفی صفی زاده، محمود غیرتیان، 
محمدجواد جعفری، محمود کوثری فرد و مهدی شاطری در راستای رشد ورزش هاکی همدان 
تالش فراوان کردند. در این میان، بهروز گردان یکی از افتخارات هاکی اســتان اســت که 
12 ســال در تیم ملی هاکی کشــور حضور داشــت و در طول فعالیت خود افتخاراتی را نیز 

کسب کرد. در ادامه گفت وگوی اکباتان با این پیشکسوت هاکی استان را بخوانید.

جواد همدانی
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 نشست خبری رئیس دانشــگاه علوم پزشکی همدان با اصحاب 
رسانه به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار در مرکز همایش های 

این دانشگاه برگزار شد.
ســید حبیب اله موســوی بهار با تبریک روز خبرنگار، از تعامل و 
همکاری صداوســیما و رســانه ها در فضایی آرام قدردانی کرد و 
گفت: خبرنــگاران چشــمان بیدارگر جامعه و رصدگر مســائل 
هستند و با پیگیری مشکالت مردم، اطالعات الزم را به مسئوالن 
به منظور رفع آن منتقل می کنند که این موضوع، پویایی و حرکت 

را در جامعه موجب می شود.
وی تصریــح کرد: در حوزه بهداشــت بر اســاس سیاســت های 
وزارت متبــوع، هم در حــرف و هم در عمل به دوراز حاشــیه و 
مســائل سیاسی حرکت می شود و انسانیت، تنها مالک مطرح در 

خدمتگزاری در این حوزه است.
موسوی بهار، عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان را دارای ابعاد 
گســترده آموزشی، پژوهشی، پشتیبانی، دانشجویی، فرهنگی و... 
دانست و ابراز امیدواری کرد که از فرصت ارتباط خوب با رسانه ها 
به منظور آگاهی بخشــی و باال رفتن سواد سالمت جامعه استفاده 
شــود؛ همان گونه که با ایجاد شرایط جســمی و روانی مناسب، 
سعی شــده اخبار این حوزه به راحتی در اختیار خبرنگاران قرار 

گیرد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان فضای حاکم بر ارتباط با 
صداوسیما و رسانه های را نسبت به گذشته مطلوب ارزیابی کرد.

وی با اشــاره به ســالروز گرامیداشــت مقام ابوعلی سینا و روز 
پزشک، اعالم کرد: دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان متولی 
برگزاری این مراسم، برنامه های جامع و وسیعی را در نظر گرفته 
و امید اســت که در ســال های آینده بتوانیم از این فرصت برای 
معرفی ظرفیت های مختلف همدان استفاده کنیم؛ چراکه تحقق 
این موضوع، عالوه بر توسعه علمی و فرهنگی استان، باعث جذب 

توریست سالمت و همچنین گردشگران می شود.
موســوی بهار با بیان اهمیت تشــکیل شــورای اخالق حرفه ای 
پزشــکی با هدف ارتقای اخالق پزشکی، گفت: در حال حاضر در 
حوزه پزشکی شاهد وضع مناســبی هستیم اما با توجه به اینکه 
حوزه طب و طبابت، حوزه ای مقدس است و کوچک ترین مسائل 
به دلیل ارتباط با سالمت و جان انسان، اهمیت باالیی دارند، الزم 
اســت تا خدمات به طور بی عیب و نقص همــراه با خوش رویی و 

رازداری به مردم ارائه شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اقدامات انجام شده 
در خصوص بســته هتلینگ برنامه تحول نظام سالمت، افزود: به 

دنبال اصالحات انجام شــده، شــاهد دگرگونی و تغییر در فضای 
فیزیکی بیمارســتان ها هســتیم و بیماران و مراجعان در فضایی 

شایسته، خدمت رسانی می شوند.
وی اعالم کرد: از ســال قبل، مبلــغ 50 میلیارد تومان در بخش 
تجهیزات ســرمایه ای به دانشــگاه وارد شــده که هشت میلیارد 
تومــان آن به صورت رایگان از ســوی وزارت متبوع، 27 میلیارد 
تومان از اعتبارات دانشــگاه و مابقی از محــل اعتبارات 20/80 

تأمین شده است.
موســوی بهار برنامه اصلی وزارت بهداشت و به تبع آن، دانشگاه را 
در حوزه بهداشت، مبارزه با بیماری های غیر واگیر در چهار حوزه 
بیماری های قلبی- عروقی، تنفسی، سرطان ها و دیابت برشمرد و 
به تشــریح دو برنامه اصلی در بخش درمان این بیماری ها شامل 
اجــرای برنامه های 247 در حوزه بیماری هــای قلبی و 724 در 

حوزه بیماری های مغزی پرداخت.
وی بــر مبارزه با مصرف دخانیات، الــکل و قلیان به دلیل نقش 
آن هــا در بروز ســرطان ها و بیماری های تنفســی تأکید کرد و 
افزایش فعالیت جسمی و توجه به رژیم تغذیه ای را خواستار شد.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان از اصحاب رسانه خواست 
تا به منظور فرهنگ سازی برای ارتقاء اطالعات مردم در خصوص 

ورزش و مطالعه همکاری کنند.

تأکید بر تعامل همه جانبه دانشگاه با 
اصحاب رسانه در تنویر افکار عمومی 

در حوزه سالمت
سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
با پاسداشــت سالروز شــهادت محمود صارمی و روز خبرنگار و 

گرامیداشــت دهه کرامت، خبرنگاران را طالیه داران عرصه خبر 
توصیف و از زحمات آنان قدردانی کرد.

جعفر شــاهرخی با تأکید بر سیاســت کالن رئیس دانشگاه در 
همکاری با صداوسیما و رسانه های ارتباط جمعی، ابراز امیدواری 
کرد که همچون گذشــته تعامــل و همکاری های دوجانبه بین 

دانشگاه علوم پزشکی همدان و رسانه ها برقرار باشد.
وی افزود: دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی 
استان همدان، رسالت مهم ارائه خدمات در حوزه های مختلفی 
را بــر عهده دارد و به دلیل جامعه وســیع کارکنان و مراجعان 
و ارتباط مســتقیم با سالمت جســم و روان افراد، مدیریت آن 

پیچیده تر از سایر سازمان هاست.
شــاهرخی با بیان اینکه تمام هم وغم مجموعه دانشــگاه بر این 
اســت که حداکثر تالش و سعی خود را در تحقق اهداف وزارت 
بهداشت انجام دهد، افزود: نتایج حاصل از ارزیابی های مختلف 
نشــان می دهد ایــن زحمات در عرصه هــای مختلف به نتیجه 
رسیده است که نشان از همت باالی مسئوالن و تالش کارکنان 

دارد.
وی از اصحاب رســانه خواســت تا بــا تنویر افــکار عمومی و 
اطالع رسانی شــفاف و دقیق از خدمات ارائه شده توسط دولت 
تدبیر و امید در اجرای برنامه تحول نظام ســالمت، یاری رسان 

دانشگاه باشند.

راه اندازی و تجهیز 28 خانه بهداشت 
در همدان

معاون امور بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان به تشریح 
اقدامات انجام شــده در حوزه بهداشــت در ســال های گذشته و 

مقایسه آن با سال 1357 پرداخت.
جالل الدین امیری گفت: در کنار اجرای برنامه تحول نظام سالمت 
در بخش درمان توسط دولت تدبیر و امید، شاهد تحوالت وسیعی 
در حوزه بهداشت هستیم؛ تا جایی که در حال حاضر از کشورهای 

پیشرو در منطقه و کشورهای برتر در خاورمیانه بشمار می آییم.
وی مهم ترین شــاخص های حوزه بهداشت استان پس از پیروزی 
انقالب شــکوهمند اسالمی در سال 1357 تا ابتدای سال جاری را 
شامل افزایش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتي - درماني 
از 187 بــاب به 800 باب، افزایش دسترســي مــردم به خدمات 
بهداشــتي - درماني اولیه به میزان 100 درصد، افزایش شاخص 

امید به زندگي افراد جامعه از 54 سال به 73 سال، افزایش کیفي 
و پوشــش واکسیناسیون کودکان زیر یک ســال از 40 درصد به 
حدود 99 درصد، ریشه  کني برخي بیماري هاي واگیردار مانند آبله 
و به مرحله ریشه کنی رســیدن بیماري فلج اطفال به طوری که در 
14 سال گذشته در اســتان همدان و کشور موردی از فلج اطفال 
قطعی مشــاهده نشده است، حذف کزاز نوزادي، سرخک و کنترل 

ماالریا و... دانست.
معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی همدان با اشاره به 
کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان از 30 در هزار تولد زنده در ســال 
1357 به 9.9 مورد در ابتدای ســال جــاری، افزود: کاهش میزان 
مرگ ومیر کودکان زیر یک سال از 50 در هزار تولد زنده به 12.5 
مــورد، کاهش میزان مرگ ومیر کودکان زیر پنج ســال از 80 در 
هزار تولــد زنده به 14.5 مورد، کاهش میزان مرگ ومیر مادري به 

دلیل عوارض بارداري و زایمان از بیش از 100 مورد به ازاي یکصد 
هزار زایمان به 12.3 مورد، کاهش درصد زایمان هاي انجام شــده 
توسط فرد دوره ندیده از بیش از 50 درصد به حدود صفر، کاهش 
میزان شاخص هاي ســوءتغذیه بخصوص در کودکان از حدود 30 
درصد به پنج درصد، کاهش شــاخص کوتاه قدی کودکان از 18.6 
درصد به پنج درصد، کاهش شــاخص شیوع بیماری گواتر از 80 
درصد بــه 16.3 درصد، افزایش اماکن عمومــي داراي معیارهاي 
بهداشــتي و بهسازي در مناطق شــهري به 98.2 درصد، افزایش 
اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشــتي و بهســازي در مناطق 
روســتایي به 93 درصد، افزایش مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد 
خوراکي و بهداشتي در مناطق شهري به 96.8 درصد و در مناطق 
روســتایي به 94.2 درصد و اجراي برنامه بیمه روستایي در قالب 
طرح پزشــک خانواده در تمام مناطق روســتایي استان به میزان 
100 درصد، از دیگر دستاوردهای به دست آمده در این مدت است.

امیری افزود: در ســال های نخســتین انقالب، بیش از ســه هزار 
پزشک خارجي در ایران مشــغول به کار بودند که در حال حاضر 
به ازای هر چهار هزار و 200 نفر، یک پزشــک ایرانی به جمعیت 

استان خدمت رسانی می کند.
وی با اشــاره به مهم ترین اقدامات و برنامه های حوزه بهداشت در 
برنامه تحول نظام سالمت به کاهش هزینه های پرداختی از جیب 
مردم به کمتر از 6 درصد در مناطق شــهری و 3 درصد در مناطق 
روســتایی، استقرار پزشــک عمومی و ماما در تمام مراکز خدمات 
جامع سالمت شهری و روستایی استان، ادغام واکسن هموفیلوس 
آنفلوانزای تیپ B در قالب واکســن پنتاواالن شــامل واکسن های 
ثالث + هپاتیت B و HIB در برنامه ملی کشــوری ایمن سازی و 
آغاز اجرا در اســتان و افزایش تعداد اقالم دارویی در برنامه پزشک 

خانواده از 270 قلم به 436 قلم اشاره کرد.
معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی همدان با اشاره به 
اجرای برنامه وارنیش فلورایدتراپی در حوزه بهداشــت و ســالمت 
دهان و دندان برنامه تحول نظام ســالمت برای دانش آموزان پایه 
اول تا ششــم به تعداد 146 هزار نفر در دو نوبت در ســال 94 به 
فاصله هر شــش ماه، افزود: تجهیز واحدهای دندانپزشــکی مراکز 
خدمات جامع سالمت به منظور ارائه خدمات سطح دو دندانپزشکی 
شــامل ترمیم، جرم گیری، فیشورسایلنت و کشــیدن دندان های 
غیرقابل نگهداری گروه های هدف شــامل کودکان 6 تا 12 ساله و 

مادران باردار انجام شده است.
امیری همچنین از تجهیز و راه اندازی ســه مرکز تجمعی سالمت 
دهان و دندان در اســتان با اعتباری معــادل 330 میلیون تومان 

خبر داد.
وی راه اندازی آزمایشــگاه رفرانس آب و فاضالب غرب کشــور در 
همدان، راه انــدازی آزمایشــگاه مولکولی تشــخیص آنفلوانزا در 
همدان، احداث، نوســازی، تجهیز و راه اندازی 28 خانه بهداشــت 
جدید با ســه هــزار و 693 میلیون تومان اعتبــار مالی، احداث و 
نوســازی مراکز خدمات جامع سالمت، پایگاه های سالمت و محل 
زیســت پزشــکان به تعداد 38 واحد و راه انــدازی آن ها همراه با 
تأمیــن و جایگزینــی تجهیزات موردنیاز بــا 142 میلیون و 660 
هــزار ریال اعتبار مالــی را از دیگر اقدامات برشــمرد و به تنظیم 
برنامه راهبردی سرویس های بهداشتی داخل شهری، تنظیم سند 
راهبردی مزارع سبزی کاری حاشیه شهرها در استان، تنظیم سند 
راهبردی ســاماندهی سبزه میدان و ســرگذر شهر همدان، تنظیم 
ســند راهبردی باروری سالم در اســتان و تنظیم سند راهبردی 

تغذیه سالم اشاره کرد.
امیری از واگذاری ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش خصوصی 
خبر داد و افزود: واگذاری ارائه این خدمات به تعاونی های بهداشتی 

-درمانی متشــکل از فارغ التحصیالن رشته های بهداشتی موردنیاز 
تحت عنوان مراقبان ســالمت برابر برنامه های تحول نظام سالمت، 
به منظور تأمین و ارتقای مراقبت های بهداشــتی در جمعیت های 
حاشــیه شهر، جمعیت شهری 20 تا 50 هزار نفر و جمعیت باالی 
50 نفر جمعیت شهری در شهرستان های استان انجام شده که بر 
اساس هماهنگی ها و با انجام آزمون، تعداد 491 مراقب سالمت در 
رده های مختلف بهداشــتی جذب شده اند و برابر دستورالعمل های 
کشــوری، تحت شــرایط و قوانین بخش خصوصی به انجام وظیفه 

می پردازند.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه گزارش 
خود به بهبود استانداردها اشاره کرد و افزود: در سال گذشته تعداد 
42 مرکز خدمات جامع شهری و 24 مرکز خدمات جامع روستایی، 
119 خانه بهداشــت، 10 پایگاه سالمت و سه آموزشگاه بهورزی با 
اعتباری معادل سه میلیارد و 800 میلیون تومان بهسازی شده اند.
وی اعالم کرد: در ســال جاری، برنامه ریزی در خصوص احداث و 
بازسازی واحدهای فرسوده و استیجاری انجام شده و برای احداث 
33 مرکز خدمات جامع و پایگاه سالمت در استان اعتباری معادل 
14 میلیارد تومان پیش بینی شــده و در دســت اقدام اســت که 

مشارکت های مردمی و افراد خّیر را می طلبد.
امیری از تخصیص اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 450 میلیون تومان 
به منظور انجام تعمیرات اساســی مراکز خدمات جامع سالمت در 
استان در سال جاری خبر داد و افزود: اعتبارات تخصیص یافته در 
بخش تملک دارایی به شهرستان ها در زمینه تجهیزات، معادل پنج 
میلیارد و 653 میلیون تومان از محل بیمه روســتایی و اعتبارات 
تخصیص یافته تملک دارایی به شهرســتان ها در زمینه تجهیزات 
694 میلیون تومان از اعتبارات شــهری تأمین شده است که جمع 
اعتبارات تملک دارایی در سال جاری تاکنون معادل شش میلیارد 

و 347 میلیون تومان است.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان یادآور شد: کل 
اعتبارات هزینه و ابالغ شــده در زمینه بهبود استاندارد از ابتدای 
اعالم برنامه های بهداشــتی تحول نظام سالمت تاکنون معادل 32 

میلیون و 716 هزار تومان است.
وی به اجرای ســامانه ســیب برای 52 هزار و 635 نفر از جمعیت 
تحت پوشــش در استان و تشکیل پرونده ســالمت الکترونیک و 
ثبــت اطالعات و ارائه خدمات به تعداد 442 هزار و 65 مورد برای 
این جمعیت در گروه های ســنی نوزادان تا ســالمندان اشاره کرد 
و افزود: برای تهیه تجهیزات این ســامانه در ســال گذشته، 686 
دستگاه رایانه با اعتباری معادل 926 میلیون تومان خریداری شد؛ 
به عبارتی در حال حاضر تعداد یک هزار و 238 دســتگاه رایانه در 
791 واحد فعال در معاونت امور بهداشتی وجود دارد و در صورت 
خریــد یک هزار و 495 دســتگاه رایانه دیگر بــه ارزش بالغ بر دو 
میلیارد تومان، کل کاربران شاغل در سیستم قادر به ثبت خدمات 

در سامانه سیب خواهند بود.

 شاهد نتایج و ثمرات اجرای 
برنامه تحول سالمت هستیم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان اقدامات انجام شده نیز 
در این معاونت را تشریح کرد.

محمدرضا عبادیان آگاهی و ارتقای دانش عمومی مردم را ســنگ  
بنای آبادانی کشــور توصیف کرد و با بیان اینکه فالح و رستگاری 
جامعه در نتیجه آگاهی و روشــنگری مردم به دســت می آید، از 
اصحاب رســانه خواســت از جایگاه رفیع خود برای اطالع رسانی 

صحیح به مردم و معرفی خدمات ارائه شده، استفاده کنند.
وی گفت: دولت تدبیر و امید باوجود تنگناهای مالی، برنامه تحول 
نظام سالمت را باقدرت و قوت و درایت وزیر بهداشت در راستای 
منویات مقام معظم رهبری اجرا می کند و در حال حاضر، شــاهد 
نتایــج مثبت و به ثمر رســیدن میوه های آن هســتیم و خدمات 
پزشــکی با کمترین فرانشــیز در اختیار فقرا و مســتضعفان قرار 

می گیرد.
وی بــه دگرگونی فضای فیزیکی بیمارســتان ها و ورود تجهیزات 
مــدرن و به روز در مدت اجــرای این برنامه اشــاره کرد و افزود: 
نزدیک بــه 200 متخصص در این مــدت در حوزه های مختلف 

پزشکی مشغول ارائه خدمت شده اند.
عبادیان به عملی شــدن برنامه درمان ســکته حاد قلبی و توجه 
ویژه به این موضوع در سال جاری، اقدامات انجام شده در خصوص 
فرهنگ ســازی اهدای عضو، ترویــج زایمان طبیعــی، توفیقات 
کسب شــده کشــوری و دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشــت در 
خصوص ترویج زایمان طبیعی و کســب رتبه کشوری در کاهش 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد:
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 رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد:
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 سهم 50 میلیارد تومانی 
همدان از اعتبارات تجهیزات سرمایه ای

مرگ ومیر مادران و نوزادان به عنوان دســتاوردهای این معاونت اشاره 
کرد.

وی توفیقات کسب شده را مرهون حمایت همه جانبه مقام معظم رهبری 
و دولت یازدهم دانســت و از حمایت های همیشــگی رئیس دانشگاه، 
اســتاندار، ائمه جماعات، فرمانداران و ... قدردانی و ابراز امیدواری کرد 
تا در ســایه نگاه مثبت ایجادشده، شــاهد ارتقاء بیش ازپیش خدمات 

ارائه شده به مردم باشیم.

 انجام 101 ماموریت هوایی 
توسط اورژانس همدان

رئیــس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی دانشــگاه علوم 
پزشــکی همدان به بیان افتخارات کسب شــده توسط این مدیریت در 

سه سال گذشته پرداخت.
حبیب معصومی اعالم کرد: بخش اورژانس پیش بیمارســتانی دانشگاه 
در چهار حوزه ارائه خدمات پیش بیمارســتانی و رســاندن مصدوم از 
صحنــه حادثه به مراکز درمانی، مدیریــت انتقال مصدوم بین مراکز و 

بیمارستان ها، مدیریت حوادث و پدافند غیرعامل فعالیت دارد.
وی افزود: تعداد پایگاه های فوریت های پزشکی در سه سال گذشته از 
40 به 47 افزایش داشته و 42 دستگاه آمبوالنس شامل 22 آمبوالنس 
تویوتا هایس و 20 آمبوالنس بنز اســپرینتر پــس از لغو تحریم ها در 

اختیار دانشگاه قرار گرفته است.
معصومی به راه اندازی اورژانس هوایی دانشــگاه در مردادماه سال 93 
اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته 101 مأموریت هوایی انجام شده 
و 145 مصدوم از صحنه حادثه شامل ارتفاعات، مناطق سخت گذر و... 

به مراکز درمانی منتقل شده اند.
وی به کســب رتبه نخست توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی دانشگاه در زمینه مدیریت خطر و حوادث غیرمترقبه در بین 
56 دانشگاه کشور اشاره کرد و از اجرای پرونده سالمت جسمی و روانی 
و خریداری لوازم ورزشــی موردنیاز برای همه کارکنان این مدیریت با 

توجه به حساسیت کار و لزوم آمادگی بدنی و روحی، خبر داد.
رئیــس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی دانشــگاه علوم 
پزشــکی همدان همچنین به لینک اطالعات سامانه های 118 و 115 
به منظور دسترســی بهتر به آدرس تماس گیرندگان، توزیع پمفلت های 
آموزشــی، راه اندازی واحد دیسپیچ با حضور 15 پرستار خانم، احداث 
چهار پد فرود بالگرد در اســتان و خریــد و تملک زمین برای احداث 

ساختمان ستادی فوریت های پزشکی دانشگاه اشاره کرد.
وی از افتتــاح دو پایگاه فوریت های پزشــکی در شــهر همدان، یک 
پایگاه در شــهر مالیر، یک پایگاه در شــهر بهار و پــد فرود بالگرد در 
بیمارستان امام رضا )ع( کبودرآهنگ در هفته دولت امسال خبر داد و 
افزود: با جذب 93 نیروی انسانی، مدت زمان رسیدن کارکنان بر بالین 

مصدومان کاهش می یابد.

 تالش رسانه برای ارتقای آگاهی مردم 
در مصرف منطقی دارو

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان نیــز با قدردانی از 
همکاری های مناســب، از جامعه خبری خواســت تا در خصوص ارتقای 
آگاهی مــردم در مصرف و تجویز منطقــی دارو و دقت نظر در انتخاب 

نشانگرهای رنگی تغذیه ای بیش ازپیش کوشا باشند.
ایرج خدادادی خبرنگاران را ارتشــی توانمند خواند که دست در دست 
مدیران دســتگاه های اجرایی، یاری رسان نظام اســالمی در رسیدن به 

اهداف متعالی هستند.
این مســئول، مدیریت دارو و نظارت بر امور داروخانه های اســتان را از 
وظایف تعریف شــده برای معاونت غذا و داروی دانشــگاه برشــمرد و بر 
تجویز و مصرف منطقی دارو، هم توســط تجویزکنندگان و هم توســط 

مردم تأکید کرد.
وی ارتقاء ســطح آگاهی و سالمت مردم را برای رسیدن به اهداف الزم 
دانســت و گفت: در 10 سال گذشته به دنبال فرهنگ سازی انجام شده، 

میانگین اقالم دارویی در هر نسخه از 4 به 3.06 قلم رسیده است.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان مســاعدت دارویی 
بــه نیازمنــدان را از دیگر وظایف این معاونت خوانــد و افزود: در چهار 
ماه نخست امســال، 500 میلیون تومان و در مجموع دو میلیارد تومان 

مساعدت دارویی به نیازمندان انجام شده است.
خــدادادی انتخاب مدیریت غذا و داروی دانشــگاه به عنــوان برگزیده 
سالمت، اســتقرار دبیرخانه کشوری درج نشــانگرهای رنگی تغذیه ای 
در همــدان و الزام واحدهای تهیــه فرآورده های خوراکی به کاهش 20 
درصدی استفاده از شکر و نمک باهدف اصالح الگوهای مصرف به منظور 
پیشــگیری و کنترل بیماری دیابت با توجه به شــعار سال در خصوص 

مبارزه با دیابت را ازجمله دستاوردهای این معاونت اعالم کرد.
وی ادامه داد: در حوزه غذا نیز نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
در ســطح عرضه و محصوالت تولیدی هم در کارخانه ها و هم در مراکز 
عرضــه به منظور حفظ کیفیت انجام می شــود؛ همچنین در دو ســال 
گذشته محصوالت غذایی و کشاورزی ازنظر باقی مانده سموم دفع آفات 

نباتی کنترل می شوند.
 معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان از خرید دســتگاه 
GC/MS براي آزمایشــگاه کنترل غذا و داروی این معاونت خبر داد 
و افزود: آزمایشــگاه آنالیز محصوالت آرایشــی و بهداشتی فعال است و 
آزمایشــگاه آنالیز دارو به عنوان یکی از 10 آزمایشــگاه کشوری در حال 

تجهیز است.
این مســئول بر اهمیت نظارت بر تأمین و نگهداری تجهیزات پزشــکی 
تأکیــد کرد و ادامــه داد: مدیریــت فرآورده های طبیعــی و نظارت بر 
مکمل های معاونت غذا و داروی دانشــگاه بر عملکرد عطاری ها، مصرف 
مکمل ها، شیر خشک و شــیر رژیمی نظارت دارد و آیین نامه نظارت بر 
عطاری ها در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده است.

 دعوت از خبرنگاران 
 برای توانمندسازی 

نشریات دانشگاه
معاون دانشــجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشــکی همدان نیز توجه 
به امور رفاهی دانشــجویان و تغذیه آنان را از وظایف اصلی این معاونت 

برشمرد.
ابراهیم جلیلی به ایجاد رشته های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه 
و رشد جذب دانشجو و لزوم پشتیبانی از دانشجویان و فراهم کردن امور 

رفاهی برای آنان اشاره کرد.
وی افزود: در حال حاضر پنج هزار و 800 دانشــجو در دانشــگاه علوم 
پزشــکی همدان در مقاطع مختلف تحصیل می کنند که 60 درصد آنان 
ســاکن خوابگاه هستند و ســعی شده اســت با افزایش و ایجاد فضای 

مناسب در خوابگاه ها، مکانی آرام همراه بانشاط فراهم شود.
جلیلــی به برنامه های حمایتی شــامل ســرویس رفت وآمــد، ایجاد 
ســالن های ورزشــی و اجرای برنامه های فرهنگی برای دانشــجویان 
اشــاره کرد و افزود: 400 میلیــون تومان اعتبار برای بهینه ســازی 
خوابگاه ها تخصیص یافته و مجوز ســاخت یک خوابگاه دانشــجویی 

600 نفره هم دریافت شده است.
وی در خصوص سلف ســرویس و تغذیه دانشجویان گفت: وعده صبحانه 
دانشجویان به شــکل پکیج مواد اولیه ارائه می شــود و برای وعده های 
ناهار و شــام، دانشجویان بر اساس منو حق انتخاب غذا دارند؛ همچنین 
برای اعضای هیئت علمی و کارکنان هم رســتوران راه اندازی شــده که 

رضایتمندی آنان را به دنبال داشته است.
این مسئول از فضاسازی انجام شــده در محوطه دانشگاه و خوابگاه های 
دانشــجویی به منظور انجــام ورزش  خبر داد و افــزود: اجرای همایش 
پیاده روی بــرای اعضای هیئت علمی، 
کارکنان و دانشــجویان انجام می شود 
که درصدد هســتیم ایــن برنامه در 

شهرستان ها هم اجرا شود.
جلیلی افزود: در ســال 1393، ســه 
فعال  دانشگاه  دانشــجویی در  تشکل 
بــود کــه در حــال حاضر به شــش 
تشــکل افزایش یافته است؛ همچنین 
تعداد کانون ها از شش به 10 و تعداد 
نشــریات از 12 به 23 افزایش داشته 

است.
علمی  انجمن هــای  تشــکیل  به  وی 
به منظــور ورود به مباحث پژوهشــی 
اشــاره کرد و گفت: اداره مشــاوره در 
ارزیابی سالمت  به منظور  معاونت  این 

جســمی 
روانــی  و 

دانشــجویان 
اســت  فعــال 

بــه  و خدمــات مشــاوره ای 
دانشــجویان و خانواده آنــان ارائه 

می کند.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
توانمندســازی  برای  خبرنــگاران  از 
نشــریات با در اختیار دادن تجربیات 

دعوت کرد.

راه اندازی کتابخانه 
 دیجیتال در دانشگاه 
علوم پزشکی همدان

معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه نیز 
اقدامــات اساســی انجام شــده در دوران 
مســئولیت خود را شــامل راه اندازي نظام 
ثبت عود و عوارض بیماري بروسلوز به عنوان 
تنها نظام ثبت این بیماري در کشور، کسب 
رتبــه اول کشــوري در بین دانشــگاه های 
تیــپ دو در رابطه با اســتفاده از پایگاه های 
اطالعاتي و منابع علمي، ارتقاء شــاخص های 
وب سنجی، اســتخراج گزارش های علم سنجی 

و شــاخص های اســتنادي اعضاي هیئت علمی 
)راه اندازی ســامانه علم ســنجی(، ارتقاء تولیدات 

علمي پژوهشــگران دانشگاه، فراهم کردن مقدمات 
نمایه ســازی مجالت در نمایه سازهای معتبر و نمایه 

کردن مجالت دانشــگاه در نمایه های سطح سه و چهار 
و انتشــار پیام های پژوهشي نتایج پژوهش های انجام شده 
دانشــگاه با هدف تحقق ترجمان دانش و کاربســت نتایج 

تحقیقات دانست.
ســعید بشــیریان پنج اقــدام اولویت دار امســال را 
راه انــدازی مطالعــه هم گروهی خودکشــي همدان، 
اجــراي مطالعه پایــه مربوط به مطالعــه هم گروهي 
بروســلوز همدان، نمایه ســازي دو مجله انگلیســي 

در نمایه سازاســکوپوس، راه اندازی کتابخانه دیجیتال 
دانشــگاه، توسعه فعالیت حوزه توســعه فناوری سالمت 

و ایجاد شرکت های دانش بنیان، توســعه فعالیت های حوزه 
روابــط بین الملل و مشــارکت بین دانشــگاهي با هــدف افزایش 

تولیدات داراي مشــارکت بین المللی و ظرفیت سازی منابع انساني در 
حوزه پژوهش عنوان کرد.
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مراســم اختتامیــه ســومین دوره جشــنواره 
سراســری دوبیتــی و رباعــی رضوی بــا حضور 
شــاعرانی از سراسر کشور در آرامگاه باباطاهر 
برگزار شــد و برگزیدگان این جشنواره معرفی 

شدند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان 
در آییــن اختتامیه این مراســم بــا بیان اینکه 
جشــن میالد امام رضــا )ع( و حضرت معصومه 
)س( در بیــش از ٧0 کشــور جهــان برگــزار 
می شود، گفت: شــاعران اهل بیت )ع( عالوه بر 
اینکه منادیان دفاع از حق و حقیقت هستند، در 

مقابل دشمنان ایستاده و روشنگری می کنند.
آیت اهلل غیاث الدین طه محمدی اظهار داشــت: 
به طــور حتم شــاعران اهل بیــت )س( پاداش 
و اجر درخور شــأن و جایگاه ایــن بزرگواران را 

دریافت خواهند کرد.
وی همچنین تصریح کرد: گاهی شــعرا آن چنان 
غــرق در دریــای اهل بیــت )ع( می شــوند که 

پاداش بزرگی دریافت می کنند.

 ارسال یک هزار و 100 اثر 
به دبیرخانه جشنواره

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
در این مراسم گفت: خوشحالیم در چهاردهمین 
دوره از جشــنواره بین المللی امــام رضا )ع( و 
در ســومین دوره برگزاری جشنواره دوبیتی و 
رباعی رضوی، میزبان شــاعران دوبیتی ســرای 

آستان رضوی هستیم.
فاضــل عبــادی اظهار کــرد: این جشــنواره در 
همدان ســرافراز، شهر باباطاهر عارف و سالک 
که دوبیتی هایش مشــحون از عرفان و اتصال 

الهی است، برگزار شد.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند برگزاری 
جشــنواره پرداخت و خاطرنشــان کــرد: بعد از 
انتشــار فراخوان در مهلت مقــرر، بیش از یک 
هزار و 100 اثر به دبیرخانه جشــنواره ارسال 

شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
ادامــه داد: از این تعداد، هشــت اثر به عنوان 
آثار برگزیده، 9 اثــر به عنوان آثار قابل تقدیر، 
پنج اثر در بخش برگزیدگان اســتانی و یک اثر 

در بخش ویژه جشنواره انتخاب شدند.
وی همچنین تصریح کرد: موضوع آثار ارسالی، 
سیره پاک و زندگی امام رضا )ع(، مناقب، صفات 
و فضایــل امام رضا )ع(، کرامات و فضیلت ها و 
جلوه های فرهنگ رضوی ازجمله علم، شفاعت، 

مهربانی و شفا بوده است.

جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی در 
دیار باباطاهر باقی بماند

شــاعر و پژوهشــگر مطرح همدانی نیز در این 
مراســم ضمن ابراز امیدواری از ماندگاری این 
جشــنواره در همدان، گفت: این جشــنواره که 
امــروز همدان میزبان آن شــده بایــد در دیار 

باباطاهر باقی بماند.
جواد محقق در ادامه ســخنانش گریزی به شعر 
زد و افزود: همه شــعرهایی که به نام باباطاهر 
و خیام وجود دارد بــه این افراد تعلق ندارد و 
به دلیل بزرگی نام این شاعران، به آنان نسبت 

داده می شود.
این نویســنده، پژوهشگر و شــاعر برجسته 
همدان با بیان اینکه شــعرهایی که به خیام 
منســوب است، ۴00 ســال پس از فوت او 
و از مکانی برخاســته کــه هرگز خیام به آنجا 
نرفته اســت، تصریــح کرد: خیــام هرگز به 
آذربایجان نرفته است ولی امروز شعرهایی 
را که از این منطقه برخاســته به او نســبت 

می دهند.

اهمیت توجه به بخش ویژه جشنواره
رئیس خانه شــعر و ادب اســتان همــدان نیز 
در این مراســم با بیان اینکه دو قالب دوبیتی 
و رباعی ویژه ادبیات فارســی هســتند، گفت: 

استفاده از این قالب ها نیازمند آگاهی و آشنایی 
با اندیشــه، عرفان و ادبیات بــوده و به همین 
دلیل است که در تاریخ هزارساله شعر فارسی، 
شمار این شعرها نسبت به سایر قالب ها اندک 

است.
ســیاوش دیهیمی با بیان اینکــه مجموعه آثار 
برگــزاری  ســال  نخســتین  از  ارسال شــده، 
جشــنواره آرشیو شده و باید از ارسال مجدد 
آن ها خودداری شــود، خاطرنشــان کرد: باید 
از ارسال اشــعاری که دو بیت هستند اما در 
قالــب دوبیتی و رباعــی نمی گنجند، خودداری 

کرد.
وی در بخــش پایانی ســخنان خود بــا تأکید بر 
اینکه باید بــه بخش ویژه توجــه ویژه مبذول 
شود، گفت: در اشعار این دوره بیان احساس و 
عواطف شاعران که دارای رگه های خلوص بود، 

برجسته است.

الزم به  عنوان اســت که در مهلــت مقرر برای 
شــرکت در جشــنواره، بیــش از یــک هــزار و 
100 اثــر به دبیرخانه ارســال شــد که ســید 
مهدی موسوی، سیاوش دیهیمی و میالد عرفان 
پــور داوری این دوره از جشــنواره را بر عهده 

داشتند.
در پایان این مراســم از برگزیدگان بخش های 
مختلف جشنواره دوبیتی و رباعی رضوی معرفی 

شدند.
 روح الــه فریدونی از اســتان خراســان جنوبی 

به عنوان برگزیده بخش ویژه معرفی شــد و در 
ادامــه افــراد برگزیده بخش اصلی جشــنواره 

معرفی شدند.
مهــدی حنیفه از اســتان زنجان رتبه هشــتم، 
حمید میرزایی از اســتان لرستان رتبه هفتم، 
خدابخــش صفادل از اســتان خراســان رضوی 
رتبه ششــم، مصطفی الونــدی از همدان رتبه 
پنجم، محمدابراهیم هویدا مژده ای از اســتان 
گیــالن رتبه چهارم، حســین طاهــری از زنجان 
رتبه ســوم، محمدجواد الهی پور از اســتان قم 
رتبــه دوم و درنهایت دادیار حامدی از اســتان 
مازندران رتبه برتر این جشــنواره را به دست 

آوردند.
نازنین مریــم عمارلو از خرســان رضوی، مریم 
برزگر از استان همدان، بهمن نشاطی از استان 
گلستان، عماد وکیلی از استان مرکزی، شکیب 
غالمی از اســتان گلســتان، نرگس دوســت از 
اســتان تهران، زهــرا کوکبی عابــد از همدان، 
رضا یزدانی از قم و حیدر منصوری فر از استان 
بوشــهر به عنوان افراد شایسته تقدیر معرفی 

شدند.

حســن کرمی نور از شهرســتان همدان، زهرا 
ســوری از شهرستان تویسرکان، علی سلیمانی 
از شهرستان همدان، محسن کلهر از شهرستان 
همدان و جعفر مقیمیان از اسدآباد نیز به عنوان 
برگزیــدگان بخش اســتانی جشــنواره انتخاب 

شدند.
در انتهای مراسم نیز از کتاب خورشید 2 شامل 
دوبیتی ها و رباعی های افراد حاضر در جشنواره 
که با یاد و نام امام رضا )ع( تدوین و چاپ شده 

بود، رونمایی شد.
برگزیــدگان  هیئــت داوران  رأی  اســاس  بــر 
جشــنواره به شــرح زیر معرفی و بــا اهدا لوح 

سپاس و هدیه نقدی تجلیل شدند:
برگزیده بخش ویژه:

»روح اله فریدونی« از استان خراسان جنوبی

برگزیدگان جشنواره:
 نفر اول: دادیار حامدی از استان مازندران
 نفر دوم: محمدجواد الهی پور از استان قم

 نفر سوم: حسین طاهری از استان زنجان
 نفــر چهارم: محمدابراهیــم هویدا مژدهی از 

استان گیالن-
 نفر پنجم: مصطفی الوندی ســطوت از استان 

همدان شهرستان اسدآباد
 نفــر ششــم: خدابخــش صفــادل از اســتان 

خراسان رضوی شهرستان نیشابور
 نفر هفتم: حمید میرزایی از اســتان لرستان 

شهرستان بروجرد
 نفر هشتم: مهدی حنیفه از استان زنجان

برگزیدگان قابل تقدیر:

 نازنین مریم عمارلو از استان خراسان رضوی 
شهرستان نیشابور

 مریم برزگر از استان همدان شهرستان همدان
 بهمن نشــاطی از استان گلســتان شهرستان 

گنبدکاووس
 عماد وکیلی از استان مرکزی

 رضا یزدانی از استان قم
 شــکیب غالمی از اســتان گلستان شهرستان 

گرگان
 نرگس دوست از استان تهران

 زهرا کوکبی عابد از استان همدان شهرستان 
رزن

 حیدر منصوری از استان بوشهر
برگزیدگان بخش شهرستان های استان:

 حســن کرمی نور از استان همدان شهرستان 
همدان

 زهرا ســوری از اســتان همدان شهرســتان 
تویسرکان

 علی سلیمانی از استان همدان شهرستان همدان
 محســن کلهر از اســتان همدان شهرســتان 

همدان
 جعفر مقیمیان از اســتان همدان شهرســتان 

اسدآباد

برگــزیدگان  معرفی 
جشنـــواره سراسری 
دوبیتی و رباعی رضوی
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ورزش های گروهی در همه دنیا مــورد توجه و دلخواه عالقه مندان به 
ورزش است و با شــوق و توجه بیشتری نسبت به ورزش های انفرادی 
دنبال می شــود. طرفداران ورزش های گروهی اخبار مربوط به تیم های 
موردعالقه خود را با جدیت دنبال می کنند و عالوه بر تعصب شــدید 
نسبت به تیم های خود، برای تماشای مسابقات نیز یا با مشقت و صرف 
هزینه زیاد به استادیوم های ورزشی می روند و یا با صرف زمان، گزارش 

آن را از رسانه های دیداری و شنیداری دنبال می کنند.
جذابیــت ورزش های تیمی، تعــدد طرفداران و تماشــاگران این نوع 
ورزش ها و همچنین زمان بیشتر رقابت های تیمی نسبت به رقابت های 
انفرادی که فرصت بیشــتری را در پخش تلویزیونی به خود اختصاص 
می دهد، صنایع بزرگ، شــرکت ها و بنگاه هــای تجاری مطرح را برای 
ســرمایه گذاری به سمت خود جذب کرده است. همین باعث شده که 
این صنایع برای معرفی محصوالت و خدمات خود به عنوان حامیان مالی 
پا به عرصه ورزش های گروهی بگذارند؛ به طوری که کمتر نام بزرگ در 
صنعت و تجارت را می بینیم کــه مالک یا حامی تیمی در ورزش های 

گروهی ازجمله فوتبال، والیبال یا بسکتبال نباشد.
ســرمایه گذارِی حامیان مالی قدرتمند برای موفقیت تیم موردحمایت 
خــود در دو دهه اخیر پیشــرفت ســخت افزاری و نرم افــزاری را در 
ورزش های گروهی به دنبال داشــته است. ساخت استادیوم های زیبا و 
مجهز، تولید لباس ها و تجهیزات ورزشی مدرن و  همچنین به کارگیری 
علوم نوین ازجمله بدنســازی، تغذیه و روانشناسی عالوه بر افزودن به 
جذابیت ورزش های گروهی، رقابت در این عرصه را سخت کرده است؛ 
چه بســا تیم هایی که از پشتیبانی مالی کمتری برخوردارند در بیشتر 

مواقع، میدان رقابت را به تیم های متمول واگذار می کنند.

 عدم توفیق ایران 
در ورزش  های گروهی

از گذشــته و حال برخالف ورزش های انفرادی ازجمله کشتی، تکواندو 
و وزنه بــرداری، تیم های ایرانی در ورزش های گروهی هیچ گاه به عنوان 
تیمی در قواره های جهانی نشان نداده اند و موفقیت های آن ها در سطح 

آسیا نیز مقطعی بوده و تداوم نداشته است.
 پیش از آنکه ورزش به صورت حرفه ای در ایران دنبال شود کارشناسان 
علت عــدم توفیق تیم های مرتبط با ورزش های گروهی کشــور را در 
مسابقات مختلف بین المللی نداشتن روح همکاری ورزشکاران ایرانی، 
وارداتی بودن این رشــته ها و نیز پایین بودن سطح فنی مربیان داخلی 
می دانستند؛ اما با حرفه ای شــدن ورزش و ورود صنایع و شرکت های 
بزرگ تجاری، کمبود حامی مالی قدرتمند نیز به این موارد اضافه شد 
تا ورزش های گروهی در ایران درجا بزنند و پیشــرفت قابل مالحظه ای 
نداشــته باشــند. از ســوی دیگر دولتی ماندن ورزش نیز که منجر به 
ورود مدیران غیرمتخصص به بدنه ورزش و هزینه های  غیر کارشناسی 

می شود، در این عقب ماندگی سهیم بوده است.

   ورزش های گروهی در همدان 
متضرر از نداشتن حامی مالی

موفقیت ورزش های گروهی ایران در ســطح ملی رابطه مســتقیمی با 
وضعیت اقتصادی اســتان ها دارد. تیم های فعال در ورزش های گروهی 
در استان های صنعتی ازجمله اصفهان و خوزستان با استعانت از صنایع 
بزرگ فعال در استان خود فاصله زیادی با تیم های فعال در استان های 

محروم گرفته اند و این فاصله نیز هر روز بیش ازپیش افزایش می یابد.
سال هاســت که ورزش های گروهی در اســتان همدان نیز در حسرت 
داشــتن حامی مالی قوی به سر می برند و باوجود ورزشکارانی توانمند 

و مســتعد از این موضوع ضربه خورده و در حوزه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای عرصه رقابت را به استان های صنعتی و متمول واگذار 

کرده اند.  ورزش های گروهــی در همدان باوجود بهره بردن 
از ورزشــکاران و مربیان بومی مستعد و توانمند به دلیل 

نداشــتن حامی مالی و ناتوانــی در تأمین هزینه های 
تیمداری از فعالیت در ســطح اول ورزش کشور جا 

مانده اند و اگر تیمی از استان همدان در لیگ  برتر 
یا سایر لیگ های کشور حضور یافته، این حضور 
مقطعی بوده و پس از چندی به دلیل ناتوانی 

در عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان با شکایت های بی شماری 
مواجه شــده و با میزان زیادی بدهی به فعالیت خود خاتمه داده است؛ 
ازاین رو در ســال های اخیر بیشــتر ورزشــکاران و مربیان همدانی در 
رشته های گروهی و توپی برای ادامه فعالیت حرفه ای خود به استان هایی 

مهاجرت کرده اند که تیم لیگ برتری داشته باشند.

 والیبال همدان توانمند اما بدون 
پشتیبان مالی

والیبال اســتان همدان در دهه 50 و 60 یکی از قدرت های برتر کشور 
بود و تیم همدان در آن سال ها بارها در مسابقات والیبال قهرمانی کشور 
بر روی ســکو رفت، اما به یک باره دچار افت فاحشــی شد؛ به نحوی که 
مدت ها از ســطح اول والیبال کشــور دور بود؛ بااین حال در سال 86 با 
سرمایه گذاری شهرداری همدان، والیبال جان تازه ای در استان گرفت و 
در لیگ برتر حریفان بزرگی چون پیکان و سایپا را زمین گیر کرد و در 
اولین سال حضورش در لیگ برتر با اتکا به بازیکنانی بومی به مقام پنجم 
دست یافت. در ســال 87 نیز تیم والیبال شهرداری باوجود مشکالت 
مالی شدید در لیگ برتر حاضر شــد، اما نتوانست مانند دوره گذشته 
قدرتمند ظاهر شود. سال 87 آخرین سال حمایت شهرداری از والیبال 
همدان بود و با کنار رفتن چتر حمایتی این نهاد عمومی غیردولتی تیم 
والیبال شهرداری همدان منحل شد. با انحالل این تیم مسئوالن هیئت 
والیبال همدان به رایزنی با شرکت مخابرات استان پرداختند و مدیران 
این شرکت را راضی به تیمداری در لیگ دسته اول کردند. در سال 88 
تیم والیبال مخابرات همدان با قهرمانی در لیگ دسته اول به مسابقات 
لیــگ برتر راه پیدا کرد تا بار دیگر توانایی والیبال همدان برای همگان 
عیان شود؛ اما با تغییر تحول در رأس مدیریت شرکت مخابرات، مدیران 
جدید عالقه ای به تیمداری در ورزش نشــان ندادند و همین باعث شد 
تیــم مخابرات هم که با اتکا به بازیکنــان و مربیان بومی، جواز حضور 
در لیگ برتر را به دســت آورده بود، منحل شــود و بازیکنانی همچون 
آرمین تشــکری، صابر جواهری توانــا و آرمین رنجبر به تیم های لیگ 
برتری دیگر اســتان ها بپیوندند.  علی اصغر قنادان کارشناس و رئیس 
سابق هیئت والیبال اســتان همدان در گفت وگو با اکباتان با اشاره به 
اینکه برای تیمداری در لیگ برتر و دسته یک نیاز به بودجه میلیاردی 
اســت، می گوید: هیئت والیبال توانایی تأمین این بودجه را ندارد و از 
سوی دیگر هیچ یک از شــرکت ها و کارخانه های خصوصی استان نیز 
توانایی تأمین چنین هزینه ای را ندارنــد. او می افزاید: والیبال همدان 
اگر یک حامی مالی قدرتمند داشته باشد می تواند تیمی را متشکل از 
60 درصد بازیکنان بومی راهی لیگ کند و این در شــرایطی است که 
استان های دیگر چنین ظرفیتی را ندارند اما چون تیمی در لیگ نداریم 

همه بازیکنان مطرح استان در استان های دیگر توپ می زنند.
قنادان معتقد است که نداشتن تیمی در سطح اول والیبال به این رشته 
ورزشــی در استان آسیب زده اســت. هیئت والیبال در سال های اخیر 
بازیکنان مستعد بسیاری را شناسایی کرده  و پرورش داده ، اما ازآنجاکه 

تیمی در اســتان نداریم، این بازیکنان یــا در ادامه راه مأیوس 
می شوند و این رشته را کنار می گذارند و یا به 

استان دیگری می روند و برای این 
افتخارآفرینی  اســتان ها 

می کنند.
ادامه  وی 

می دهد: ما به لحاظ مربی، بازیکن و زیرســاخت های مربوط به رشته 
والیبال مشــکلی در اســتان نداریم و اگر ارگانی مانند شهرداری مثل 
گذشته از والیبال حمایت کند، می توانیم در لیگ، درخشان ظاهر شویم.

 بسکتبال همدان به دنبال فرصتی 
برای عرض اندام

حسرت حضور بسکتبال همدان نیز در لیگ برتر 10 ساله شده که دلیل 
اصلی آن نداشتن حامی مالی اســت. در سال های 83 و 84 بسکتبال 
همدان با حمایت شــرکت فرآورده های لبنی پگاه در لیگ برتر صاحب 
تیم شــد. این تیم با وجود حضور تیم های قدرتمندی که از بازیکنان 
شــاخص خارجی بهره می بردند با قرار گرفتن در بین هشت تیم برتر 
مســابقات، بخشی از توانایی بسکتبال همدان را به رخ کشاند. این تیم 
به یکی از دل مشغولی های مهم جوانان همدانی تبدیل شده بود و از هر 
مسابقه پگاه در همدان بیش از 3 هزار نفر استقبال می کردند، اما عمر 
بسکتبال همدان نیز در لیگ برتر کوتاه بود و پس از دو سال مدیران این 
شرکت لبنی اعالم کردند که قصد تیمداری در رشته بسکتبال را ندارند 
و از سوی دیگر حامی مالی دیگری نیز در استان پیدا نشد تا امتیاز این 
تیم را خریداری کند؛ تا به این ترتیب بسکتبال همدان نیز از سطح اول 

این رشته ورزشی به مدت 10 سال دور بماند.
با توجه به منابع مالی که هیئت بســکتبال همدان در اختیار دارد و از 
داشتن حامی مالی نیز محروم اســت، این رشته ورزشی هم، در سال 

جاری تیمی در لیگ برتر یا دسته اول نخواهد داشت.
رئیس هیئت بسکتبال استان همدان در این رابطه به اکباتان می گوید: با 
توجه به استقبال رسانه ها از رشته بسکتبال و پخش مستقیم مسابقات 
لیگ برتر از صداوســیما، شــرکت ها و صنایع بزرگ برای بهره برداری 
تبلیغی به این رشته ورزشــی هجوم آوردند و به عنوان حامی مالی در 
بسکتبال سرمایه گذاری کردند؛ همین مسئله باعث شد پول زیادی به 
این ورزش وارد شــود و قرارداد بازیکنان در طی چند سال اخیر رشد 
چشمگیری داشته باشد. پرویز ریحانی می افزاید: در حال حاضر قرارداد 
بازیکنان بسکتبال مانند بازیکنان فوتبال میلیاردی است و برای بستن 

یک تیم در لیگ برتر به چند میلیارد بودجه نیاز است.
او همچنین متذکر می شود که هیئت بسکتبال همدان و حتی بخش 
خصوصی در استان همدان توانایی تأمین چنین هزینه ای را ندارند؛ البته 
بسیاری از تیم های بســکتبال در لیگ برتر دولتی هستند و از بودجه 
دولت ارتزاق می کنند، اما با توجه به اینکه استان همدان از لحاظ منابع 
دولتی نیز محروم اســت، نه اداره کل ورزش و جوانان و نه هیچ ارگان 

دولتی دیگر استان نمی تواند به تیمداری در ورزش بپردازد.
ریحانی با اشــاره به اینکه برای تیمداری در لیگ دسته اول بسکتبال 
نیز حداقل به یک میلیارد بودجه نیاز اســت، عنوان می کند: با توجه 
به اینکه مسابقات لیگ دســته اول پخش مستقیم تلویزیونی ندارد،  
شرکت های  خصوصی که به منظور تبلیغات وارد عرصه ورزش می شوند 
زیر بار چنین هزینه ای نمی روند؛ بنابراین بســکتبال همدان در حال 
حاضر نمی تواند در لیگ برتر یا دسته 

یک فعالیت کند.

هزینه بدون حساب وکتاب در فوتبال
در کنار والیبال و بسکتبال، فوتبال نیز به عنوان ورزش گروهی توفیقی 
نداشته است اما داستان فعالیت فوتبال همدان در لیگ برتر و دسته یک 
و مشکالت مالی آن متفاوت از والیبال و بسکتبال است. فوتبال همدان 
بعد از دهه 60 در سطح اول فوتبال کشور حضور نداشت تا آنکه با منع 
شــدن نیروی انتظامی از فعالیت در ورزش حرفه ای، مدیران این نهاد، 
امتیاز تیم پاس را به صد هزار شهید استان هبه کردند تا فوتبال همدان 
برای اولین بار در لیگ برتر صاحب تیم شود. اگرچه خیلی ها مخالف این 
انتقال بودند و اعتقاد داشــتند استان همدان با توجه به نداشتن حامی 
مالی قوی و همچنین نداشتن زیرساخت های مرتبط با رشته فوتبال از 
پس تیمداری در لیگ برتر برنمی آید؛ اما بااین حال نظر به آنکه از یک سو 
در دو سال اول فعالیت پاس در همدان این تیم می توانست از بازیکنان 
سرباز استفاده کند و از سوی دیگر نمایندگان همدان در مجلس شورای 
اســالمی و مدیران ارشد استان در ابتدا با تزریق برخی منابع دولتی به 
صورت تمام قد از این تیم حمایت می کردند تیم پاس در دو ســال اول 
فعالیت خود در همدان نتایج خوبی گرفت اما پس ازآن که پاس از جذب 
بازیکن سرباز منع شد و برخی از مسئوالن نظارتی نیز نسبت به منابع 
دولتی این باشگاه حساس شدند این تیم برای بستن قرارداد با بازیکنان 
و مربیان دچار مشــکل شد و در دوره دهم لیگ برتر با افتی چشمگیر 
به دسته پایین تر سقوط کرد و در فصل گذشته لیگ دسته اول کشور 
نیز باوجود تغییرات پیاپی در کادر فنی و مدیریتی به لیگ دسته دوم 
باشگاه های کشور سقوط کرد. وضعیت الوند نیز امسال اسفبارتر از پاس 
بود و تنها تیم شــهرداری با اتکا به منابع این ارگان توانســت در فصل 
گذشته نتایج خوبی در لیگ دسته سه کشور بگیرد و راهی لیگ دسته 
دو شــود. دبیر هیئت فوتبال استان همدان در رابطه با نزول فوتبال در 
همدان به اکباتان می گوید: مسئوالن استان برای پاس کم نگذاشتند و 
در این مدت نزدیک به 70 میلیارد تومان برای این تیم هزینه کرده اند 
و اگر پاس سقوط کرد نه به خاطر ضعف در مدیریت هزینه ها و بستن 

قراردادهای سنگین با بازیکنان ناکارآمد بود، نه مشکالت مالی.
از ســوی دیگر کارشناســان فوتبال همدان نیز معتقدند اگر این تیم 
از منابــع دولتی اســتفاده نمی کــرد  و از حامی مالی برخــوردار بود، 
سرمایه گذار نســبت به سرمایه خود حساسیت نشــان می داد و مانع 
برخی هزینه های غیرضروری و حتی برخی سودجویی ها می شد. عالوه 
بر این، مدیران و مسئوالن این تیم و همچنین اعضای هیئت مدیره بر 
اساس توانمندی های خود در این تیم مسئولیت می گرفتند نه بر اساس 

موقعیت سیاسی خود در استان.

ناکارآمدی مدیران دولتی 
در عرصه ورزش

آنچه مســلم اســت   ورزش های گروهی در همدان در درجه اول، از 
نداشتن حامی مالی متضرر شــده اند و بدون شک با توجه به شرایط 
اقتصادی اســتان بعید اســت که حداقل در دو دهه پیش رو بتوانند 
حرفی برای گفتن در ســطح کشور داشته باشند. از سوی دیگر عدم 
به کارگیری مدیران متخصص نیز در تیم هایی که از بودجه دولتی در 
اســتان ارتزاق می کنند، اجازه عرض اندام بــه این تیم ها را نمی دهد؛ 
بنابراین به زعم کارشناســان، اگر ورزش اســتان نتواند از حامی 
مالی قدرتمندی برخوردار شــود و مدیران متخصص نیز 
راهی به تیم های وابســته به بودجه دولتی نداشته 
باشــند ورزش های گروهی در استان همدان 
پیشــرفت نخواهــد کرد. با این تفاســیر 
می تــوان با حال ناخــوش ورزش های 
گروهی در همدان پی برد که بخت 
آن با وضعیت نامطلوب اقتصادی 
گــره خورده و تــا زمانی که 
شرایط اقتصادی و دیدگاه 
تیم های  دولتی  مدیران 
نیابد،  تغییر  ورزشــی 
آن  بهبود  به  امیدی 

نیست.

چراغ خاموش ورزش های گروهی در همدان

اکباتانبررسیمیکند؛

محمد حسامی
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اکباتان: چهار سال پیش در چنین روزهایی شما در 
مســابقات المپیک لندن موفق به کسب مدال نقره 
شدید، از آن مسابقات مدالی که کسب کردید، رقابت 
خود با جردن باروس نابغه کشتی جهان و احساستان 

در زمان دریافت مدال بگویید.
یک ورزشــکار برای رســیدن به مدال المپیک باید سال ها 
ممارست کند و دور از خانواده به تمرینات سنگین و فشرده 
بپردازد. من هم برای رســیدن به مدال المپیک نزدیک به 
12 ســال زحمت کشیدم و تمرینات ســخت و مسابقات 
زیادی را پشت سر گذاشتم. لطف خدا هم شامل من شد و 
توانســتم در مسابقات المپیک لندن به فینال راه پیدا کنم 
و مدال نقره این بازی ها را برای کشــور و شهرم به ارمغان 

بیاورم.
من تا پیش از فینال کشــتی های خوبی گرفتم و ازآنجاکه 
پیش از آن، دو بار به جردن باروس باخته بودم برای مبارزه 
با او در مســابقه نهایی برنامه ریزی مناســبی داشــتم، اما 
متأسفانه در چند ثانیه پایانی کشتی، لحظه ای غفلت کردم 
و مغلوب شدم؛ بااین حال خدا را بابت کسب مدال المپیک 

شکر می کنم.

خاطره ای  یا  آموزنــده  تجربه ای  اکباتان: 
لندن  المپیک  مسابقات  از  به یادماندنی 

در ذهن دارید؟
رقابت  عرصــه  المپیــک،  مســابقات   
بــزرگان جهــان ورزش اســت. هــر 
لحظــه ایــن مســابقات، سرشــار از 
امــا بهترین  خاطره و تجربه اســت، 
تجربــه و خاطــره مــن، حضور در 
کنــار قهرمانــان نامی ایــران بود. 
یک  در  مســابقات  طــول  در  مــا 
بودیم و  آپارتمــان در کنار هــم 
آمد  پیش  زیــادی  فرصت هــای 
تــا در کنــار بــزرگان کشــور 
در رشــته های وزنه بــرداری و 
تکواندو بنشــینیم و با یکدیگر 
خوشبختانه  و  کنیم  تبادل نظر 
از تجربیاتشان استفاده  توانستم 

کنم.

آن  دچــار  اگر  اکباتــان: 
نمی شدید  شدید  مصدومیت 

این امکان بــود که عضو تیم 
ملی باشید و در المپیک 2016 

مدال طال کسب کنید؟
المپیک  طــالی  مــدال  کســب 
بزرگ ترین آرزوی ورزشی من بود 
که در آخرین لحظه از رســیدن به 
آن در المپیــک لنــدن بازماندم و 
هنوز پس از چهار ســال از مسابقه 
نهایی با جردن باروس خواب کسب 

مــدال طــال را می بینم. متأســفانه 
آســیب دیدگی من بسیار شدید بود و به 

دلیل لخته شدن خون در فاصله مهره سی 
چهار و سی شــش گردنم و چسبیدن آن به 

نخاع، عصب دست و صورتم درگیر بود و به 
مدت دو ســال به طور کامل حس خود را 
از دست داده بود. برای تجزیه این لخته 
خون نیاز به پنج ســال زمان بود و من 
دیگر نمی توانستم به صورت حرفه ای به 

ورزش کشتی ادامه دهم؛ به همین دلیل 
از دنیای قهرمانی خداحافظی کردم و به 

درمان مصدومیتــم پرداختم که به لطف 
خدا و درمانی که پزشــکان برایم در نظر گرفتند، وضعیتم 
رفته رفته بهتر شــد. همین که در حال حاضر ســالمتی ام 
را به دست آوردم شــاکر خداوند هستم و توقع بیشتری 

ندارم.

اکباتــان: تجربیاتــی که در این مدت به دســت 
آورده اید چگونه در اختیار جوانان اســتان همدان 

قرار می دهید؟
مــن در حــال حاضر ســاکن شــهر تهران هســتم 

تهــران،  غــرب  جنــوب  در  و 
پرورش  بــه  یافت آباد،  منطقــه 
میپردازم،  جوان  کشــتی گیران 
اما در ماه یک هفته به اســتان 
همــدان میآیــم و تجربیاتم را 
و  همدانی  جوانــان  اختیار  در 

مالیــری و همچنین مربیان 
پایه اســتان می گذارم. آرزو 
دیگری  جــوان  روزی  دارم 
از اســتان همدان بتواند بر 

روی سکوی المپیک برود.

نتایــج  اکباتــان: 
ن  ا کشتی گیر

نی  ا یر ا
را 

در مســابقات المپیک ریو چطور 
ارزیابی می کنید؟

ابتدا برای بررســی این نتایج باید 
تشکیل  کارشناســی  هیئت  یک 
داد تا در اتاق فکری به بررســی 
حاضر  ایرانی  کشتی گیران  نتایج 
در المپیــک بپردازند و از نقاط 
ضعف و قوت ورزشــکاران ما در 
پیشــرفت  برای  این مســابقات 
 2020 المپیــک  در  کشــتی 
یاران محمد  کننــد.  بهره برداری 
بنــا در المپیــک لندن با کســب 
ســه مدال طــال نتیجه ای کســب 
کردند کــه حداقل تا یک قرن 
دیگر برای کشــتی ایران 
تکرار نخواهد شــد. 
المپیک  در 
نیز  ریو 

اعضای تیم کشــتی فرنگــی همه توان خــود را به کار 
گرفتند، اما آنچه مشــهود بود افزایش ســن ملی پوشان 
کشــتی فرنگی در این المپیک بود که در قدرت و توان 
آن ها تأثیر داشت؛ البته نباید فراموش کنیم که ناداوری 
نیز به تیم فرنگی در این مســابقات ضربه زد. تیم کشتی 
آزاد هم به مدت چهار ســال برای این مسابقات تمرین و 
تالش کرد و بــا ترکیبی از جوانان و باتجربه ها به مصاف 
حریفان رفت. مردم ایران خوب می دانند که جوانان این 
مرزوبوم برای ســربلندی کشورشان از هیچ تالشی دریغ 
نمی کنند و برای رســیدن به مدال المپیک چهار سال از 
خانــواده و جوانی خود می گذرند و اگر نتیجه دلخواه هم 

حاصل نشد قدر این زحمات را می دانند.

اکباتان: به نظر شــما جای میثم مصطفی جوکار در 
المپیک ریو خالی نبود؟

به هرحال حضور علیرضا کریمی در این وزن انتخاب مربیان 
تیم ملی بــود و باید به آن احترام گذاشــت. فکر می کنم 
دیگــر خود میثم هم با عدم انتخابــش برای المپیک کنار 
آمده باشــد، اما آنچه مسلم است میثم مصطفی جوکار دو 
الی سه ســال دیگر برای حضور در عرصه قهرمانی فرصت 
دارد و می تواند با تمرینات مناســب، دو مدال جهانی دیگر 
کســب کند تا افتخارات خود را در کشــتی ایران و جهان 

افزایش دهد.

اکباتان: بعد از چند دوره از حضور کشتی گیران 
همدانی در المپیک و کســب دو مدال نقره از 
المپیک ریو  این مسابقات، کشتی همدان در 
افول  به نوعی دوران  نماینده ای نداشــته و 
خود را ســپری می کند؛ دلیل نزول کشتی 
همدان در این چهار سال را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ هیئت کشتی استان همدان چه 

اندازه در این نزول نقش داشته است؟
نزول کشتی اســتان همدان در این مدت 
دالیل زیادی داشته که باید به طور کامل 
و توسط کارشناســان ارزیابی شود. این 
افــت را نمی تــوان به گــردن یک نفر 
انداخــت و مثاًل گفت کــه تنها هیئت 
بوده  نزول کشتی همدان  کشتی مقصر 
اســت. آقای جالل صابریــون به عنوان 
رئیــس هیئــت کشــتی اســتان در این 
مــدت زحمات خود را کشــیده و نباید 
همــه تقصیرها را گــردن او انداخت؛ 
با این حال یکــی از دالیل مهم نزول 
کشتی همدان، عدم استقبال جوانان 
از این رشــته اســت. کشتی ورزشی 
ســنگین اســت و نیاز به تمرینات 
فشــرده دارد و این در حالی است 
که جوانان، دیگر کمتر به ســراغ 
می روند.  ســنگین  ورزشــهای 
از ســوی دیگر، کشــتی ورزش 
پول ســازی نیســت و خانواده ها 
در  فرزندانشــان  می دهند  ترجیح 
رشــته هایی مثل فوتبال و والیبال 
کــه دارای قراردادهای میلیاردی 
به هرحال  کنند.  فعالیت  هســتند 
همدان  کشــتی  می خواهیم  اگــر 
پشتوانه سازی  باید  کند  پیشــرفت 
قوی داشــته باشــیم و بــر روی 
تیم های پایه اســتان با جدیت کار 

کنیم.

اکباتان: به عنوان پرســش پایانی 
اســتان  کشــتی  هیئت  انتخابات 
همدان امســال برگزار خواهد شــد؛ 
تصمیم ندارید برای نجات کشتی استان در 

این انتخابات شرکت کنید؟
من مشغله زیادی دارم و نمی توانم به مدیریت کشتی ورود 
کنم، اما امیدوارم هرکس کــه توانایی الزم را دارد در این 
انتخابات شرکت کند و پس از انتخاب نیز رابط خوبی بین 
کشتی استان با فدراسیون باشــد و برای پیشرفت کشتی 

همدان همه تالش خود را به کار گیرد.

مه لقا جامه بزرگ و حمیدرضا زورآوند دو ورزشکار همدانی حاضر در بازی های المپیک 
2016 ریو از کسب مدال بازماندند تا همچنان صادق گودرزی آخرین ورزشکار از استان 

همدان باشد که موفق به کسب مدال المپیک شده است.
گودرزی متولد 29 شهریور 1366 در شهرستان مالیر، ملی پوش سابق کشتی آزاد ایران 
است که مدال طالی قهرمانی آسیا 2009 و بازی های آسیایی 2010 را در وزن 74 کیلوگرم 
در کارنامه خود دارد. وی همچنین موفق به کسب دو مدال نقره از مسابقات قهرمانی 
جهان مسکو در سال 2010 و استانبول 2011 و همچنین یک مدال برنز از مسابقات جهانی 

هرنینگ دانمارک در سال 2009 شده است.

بااین وجود، نقطه عطف کارنامه ورزشی صادق گودرزی، کسب مدال نقره المپیک 2012 
لندن است. وی که نمایش فوق العاده ای در این مسابقات از خود به نمایش گذاشت در 
بازی فینال مغلوب نابغه کشتی جهان جردن باروس شد تا با کسب مدال نقره المپیک، 

دومین و آخرین مدال استان همدان در بازیهای المپیک را در کارنامه خود ثبت کند.
گودرزی پس از مسابقات المپیک به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه مهره گردن، از ادامه 
ورزش قهرمانی بازماند و در حال حاضر به عنوان مربی کشتی مشغول به فعالیت است. 
قهرمان المپیکی استان همدان در گفت وگو با اکباتان از دوران قهرمانی خود، مصدومیت 

شدیدی که او را تا آستانه فلج شدن پیش برد و وضعیت کشتی همدان می گوید.

صادق گودرزی:

برای رسیدن به مدال المپیک 12 سال تالش کردم
هنوز هم خواب مدال طالی المپیک را می بینم

محمد حسامی
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ســایت 20 هکتاری دهکده محالت همدان پس از ســال ها به روی 
ورزش همدان آغوش گشود تا حسرت حاشیه نشینان در نبود امکانات 
ورزشــی رنگ ببازد و عدالت محوری در تقسیم اماکن ورزشی همدان 

محقق شود.
مناطق حاشیه نشین همدان شامل محالت خضر، کشتارگاه، مجیدیه، 
پشت سیلو، راه قدیم شورین، آزادشــهر، حصار امام، حصار علی آباد، 
منوچهری، مزدقینه و شاه پســند و دیزج است که بیش از 30 درصد 
جمعیت همدان در این مناطق زندگی می کنند اما متأســفانه مردم 
این مناطق از امکانــات ضعیف رفاهی، اجتماعی و تفریحی برخوردار 

هستند.
مشــکالت عدیده ای که حاشیه نشــینی را به معضــل جدید امروز و 
دغدغــه ای برای بحران فــردا تبدیل کرده، بزهکاری، ســرقت، نزاع 
دسته جمعی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است که بیشتر از همه، قشر 
نوجوان و جوان را مورد آســیب قرار می دهد که در این میان عالوه بر 
امکانات وسیعی که مســئوالن باید برای حاشیه نشینان فراهم کنند، 
توجه به سرگرمی و اوقات فراغت جوانان این مناطق نیز ضروری است.
جمعیت اکثر مناطق حاشیه نشــین را نوجوانان و جوانانی تشــکیل 
داده اند که بــه دالیل ضعف مالی خانواده های خــود و نبود امکانات 
تفریحی و سرگرمی به سمت بزهکاری کشیده می شوند که به طورقطع 
ورزش و گسترش امکانات ورزشی در این مناطق، آسیب های اجتماعی 

را به طور محسوسی به ویژه در این رده سنی کاهش خواهد داد.

ورزش بسیاری از معضالت را کاهش می دهد

ورزش متعلق به قشــر خاص و منطقه خاصی از جامعه نیســت و از 
تأکیدات مهم رهبر معظم انقالب بحث گسترش ورزش همگانی برای 

آحاد جامعه است.
وزارت ورزش و جوانان به طورقطع به تنهایی قادر نخواهد بود در بحث 
گسترش ورزش، عملکرد مناسبی ارائه دهد و باید تمامی دستگاه ها در 
این زمینه پای کار بیایند که توجه به ورزش محالت شــهرداری ها در 

چند سال گذشته کمک شایانی در این زمینه داشته است.
متأســفانه مناطق حاشــیه ای شــهر همدان از نبود امکانات مناسب 
ورزشــی رنج می برند که این موضوع همت مســئوالن را می طلبد تا 
شــعار عدالت محوری در بحث توزیع امکانات ورزشی را بهتر به عمل 
تبدیل کنند، چراکه اگر امکانات ورزشی ارزان به طور وسیع در اختیار 
نوجوانان و جوانان قرار گیرد و شــور و شوق و انرژی فوق العاده جوانی 

در مسیر مشخصی قرار گیرد، جامعه بسیار پویاتری خواهیم داشت.
بحث محله محوری در بسیاری از مسائل مختلف جامعه نظیر امنیت 
محله محوری که توســط نیروی انتظامی انجام شد و همچنین بحث 
بازارچه های محلی که جلوی بســیاری از مشــکالت نظیر ترافیک و 
متمرکز شدن خریدها در یک نقطه را گرفت، می تواند در بحث ورزش 

نیز بسیاری از مسائل و معضالت را به راحتی حل کند.

عدالت محوری در تقسیم اماکن ورزشی

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان در راستای گسترش ورزش 
و عدالت اجتماعی در تقسیم اماکن ورزشی، چند سالی است که طرح 
ورزش محالت را در شهر همدان ایجاد کرده تا ضمن توسعه ورزش در 
محالت مختلف شهر، عدالت محوری در تقسیم اماکن ورزشی را نیز 

در دستور کار خود قرار دهد.
این ســازمان قدم های مثبتی در بحث ورزش محالت در ســال های 

گذشته برداشته است.

همدان الگوی ورزش محالت در کشور است
مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری همدان با اشاره به 
احداث دهکده ورزش محالت در همدان گفت: تکمیل دهکده ورزش 

محالت باعث رشد بیشتر ورزش محالت خواهد شد.
امیرحسین اسکندریان به اهداف ورزش محالت در همدان اشاره کرد و 
افزود: در ورزش محالت مهم ترین هدف، برقراری عدالت اجتماعی در 
تقسیم امکانات ورزشی بین محالت همدان است تا نوجوانان و جوانان 

در هر سطح و قشری از امکانات بهره مند شوند.
اســکندریان عنوان کرد: دوری جوانــان از معضالت اجتماعی، ترویج 
فرهنگ ورزش در بین محالت همدان، پر کردن اوقات فراغت نوجوانان 
و جوانان و کشف استعدادهای ورزشی مهم ترین هدف در شکل گیری 

ورزش محالت است.
وی بابیان اینکه به دنبال رشد زیرساخت ها در ورزش محالت هستیم، 
خاطرنشــان کرد: شهرداری همدان الگوی کشوری در ورزش محالت 
برای کالن شهرهاســت و به عنوان پایلوت ورزش محالت در کشــور 

برگزیده شده است.
مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری همدان عنوان کرد: 
چشــم انداز ما در ســال های آینده، تمرکز بر افزایش زیرساخت های 

ورزشی به ویژه در مناطق حاشیه نشین شهر همدان است.
در این رابطه با اشاره به پیشینه ورزش محالت در همدان اظهار داشت: 
9 سال قبل طبق سیاست های ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
همدان و حمایت های شــورای شهر و شهردار همدان در بحث ورزش 
محالت تنها با رشته فوتبال که طرفداران زیادی در بین اقشار مختلف 

جامعه دارد 20 تیم فوتبال این بخش را فعال کردیم.
وی ادامه داد: پس از گذشــت این چند ســال، امسال تعداد تیم های 
فوتبال محالت به 100 تیم در قالب بیش از دو هزار و 500 فوتبالیست 
افزایش یافته که امکانات ورزشــی و البسه را به طور رایگان در اختیار 

تمام تیم ها قرار می دهیم.
اســکندریان بابیان اینکه ورزش محالت را تنها مختص به یک رشته 
ورزشــی نکرده ایم، تأکید کرد: کشتی محالت در رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان، والیبال آقایان و بانوان، دوچرخه ســواری نونهاالن 

و نوجوانان و دارت بانوان از دیگر رشــته های ورزش محالت است که 
درمجموع بیش از ســه هزار و 500 نفــر در ورزش محالت فعالیت 

می کنند.
وی یادآور شــد: ســال گذشــته دومین دوره لیگ مسابقات کشتی 
محالت شــهر همدان جام شــهید خادم همدانی با حضور 17 تیم و 
250 کشتی گیر از نقاط مختلف شهر همدان برگزار شد که هر تیم با 

نام یک شهید نامگذاری شده بود.
مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری همدان با اشاره به 
امکانات و زیرســاخت های ورزش محالت ادامه داد: در بخش فوتبال 
محالت بیش از 10 زمین خاکی در شــهر همدان و در بخش والیبال 

پنج زمین در شهرک مدنی، شهرک بهشتی و بلوار ارم وجود دارد.
خوشبختانه استقبال بســیار خوبی از والیبال محالت صورت گرفت. 
با توجه به اینکه در چند ســال گذشــته تب والیبال با درخشش تیم 
ملی والیبال کشــورمان باال گرفته به دنبال اســتعدادیابی نیز در این 

رشته هستیم.
وی گفت: 20 هکتار زمین در منطقه رباط شورین برای احداث دهکده 

ورزشی پیش بینی شده که فاز اول آن در سال جاری نهایی شد.
اســکندریان همچنین تصریح کرد: ســالن های ورزشــی مختلفی با 

مالکیت شهرداری همدان در این زمینه فعالیت می کنند.
وی بــا بیان اینکه بیش از یک هزار و 500 نفر ســاعت اوقات فراغت 
جوانــان و نوجوانان را پــر کرده ایم، تأکید کرد: بیــش از 90 درصد 
شرکت کنندگان در بحث ورزش محالت از حاشیه نشینان شهر همدان 
هســتند و از اهداف طرح ورزش محالت، گســترش ورزش در تمام 

مناطق از باالی شهر تا پایین ترین نقطه شهری است.

چشم انداز شهرداری همدان؛ گسترش 
زیرساخت های ورزشی در مناطق 

حاشیه نشین
اســکندریان با بیان اینکه شهرداری همدان الگوی کشوری در ورزش 
محالت برای کالن شــهرها است، عنوان کرد: همدان به عنوان پایلوت 
ورزش محالت در کشــور مطرح است و در این زمینه تجربیات خود 

را در اختیار ســایر کالن شهرها و شهرهای بزرگ کشور قرار می دهد؛ 
هرچند چشم انداز ما در سال های آینده در همدان این است که بتوانیم 
زیرساخت های خوبی را در ورزش محالت برای تمام اقشار فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در ورزش محالت کاماًل مســتقل بوده ایم و اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان همدان در این زمینــه کمکی به ما نکرده و 
بار مالی این مســئله بر عهده شهرداری بوده است، گفت: خوشبختانه 
ورزش محالت بازتاب بســیار خوبی در نوجوانان و جوانان داشته و از 
درون ورزش محالت اســتعدادهای ورزشی بسیار خوبی بیرون آمده 

است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری همدان با بیان اینکه 
ورزش محالت در بخش بانوان نیز اقدامات خوبی داشته است، گفت: 
والیبال و دارت محالت را برای بانوان فعال کردیم که در سال گذشته 
700 نفر از بانوان همدانی در این زمینه مشارکت داشته اند و در سال 
جاری نیز قصد فعال کردن رشــته های دیگر را برای بانوان در دستور 

کارداریم.
وی با اشــاره بــه نهادینه  کردن ورزش در میان کارکنان شــهرداری 
نیز گفت: با راه اندازی رشــته های مختلف نظیر شطرنج و دارت برای 
کارکنان شــهرداری همدان سعی کرده ایم آن ها را ازنظر جسمانی در 

وضعیت مناسبی قرار دهیم.
اسکندریان در پایان ســخنان خود با بیان اینکه ورزش شهروندی به 
کاهش ناهنجاری ها در جامعه کمک می کند، بیان کرد: مردم همدان 
همیشــه در حوزه ورزش شــهروندی حضوری فعال داشته اند و آمار 
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری حکایت از آن دارد که مردم همدان 

عالقه وافری به ورزش همگانی دارند.

 سایت 20 هکتاری دهکده محالت 
متعلق به مردم همدان است

رئیس شــورای شــهر همدان نیز بــا بیان اینکــه ورزش محالت در 
جلوگیری از ناهنجاری های جامعه نقش باالیی دارد، گفت: سایت 20 
هکتاری دهکده محالت متعلق به مردم همدان است که در فاز نخست 
این پروژه پنج زمین فوتبال احداث و به بهره برداری رسید و در فازهای 
بعدی پیست دوچرخه ســواری، زمین های والیبال و بسکتبال و چند 

رشته دیگر در دستور کار است.
علی اکبر نظری ادامه داد: شــهرداری و شــورای شهر نگاه ویژه ای به 
ورزش دارند و توجه به محالت حاشــیه ای و قشرهای پایین جامعه از 

اولویت های این نهاد است.
نظری افزود: بیش از چهار هزار جــوان و نوجوان در روزهای تعطیل 
در ایــن زمین ها به ورزش می پردازند و این امر می تواند مانع از جذب 

جوانان و نوجوانان به مواد مخدر و ناهنجاری های جامعه باشد.
آنچه مسلم اســت احداث ســایت دهکده محالت کاری ماندگار در 
همدان بوده که پس از ســال ها فوتبال همدان را از بن بســت کمبود 

فضای ورزش محالت خارج کرده است.
همدان در سال های گذشته زمین های خاکی خوبی داشت که با توجه 
به ساخت وســازها، یکی پس از دیگری از دســت رفت و حاال با اقدام 
شــهرداری بار دیگر بازیکنان کم نام ونشان محالت، صاحب چندین 
زمین اســتاندارد شدند که اوقات فراغت خود را در این مکان ها دنبال 

کنند.
گفتنی اســت دهکده محالت در حدفاصل ورزشــگاه شهید مفتح و 
دانشگاه آزاد اسالمي در 20 هکتار افتتاح و فاز نخست آن که شامل پنج 
زمین فوتبال بود با حضور مســئوالن شهري و استاني به بهره برداري 

رسید.

همدان الگوی ورزش محالت در کشور

افزایش زیرساخت های ورزشی محالت برای تحقق عدالت اجتماعی 
دهکده محالت همدان افتتاح شد
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مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی همدان از پیگیری بی وقفه 
سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

کیوان گردان با بیان اینکه در اســتان همدان 29 شــهرک و ناحیه 
صنعتی مصوب وجود دارد، اظهار کرد: در این شــهرک ها و نواحی 

مصوب، فرآیندهای مختلف در حال انجام است.
وی گفت: در 20 شــهرک و ناحیه صنعتی، امکان اســتقرار واحد 
صنعتی وجود دارد و در ســایر مناطق نیــز در حال ایجاد امکانات 

زیرساختی، تملک زمین و سایر خدمات هستیم.
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان همدان ادامه داد: در 
26 شهرک و ناحیه صنعتی امکان آب رسانی، در 25 شهرک و ناحیه 
برق رسانی، در 19 شهرک و ناحیه گازرسانی، در 22 شهرک و ناحیه 
صنعتی تلفن ثابت و در هشت شهرک و ناحیه صنعتی نیز فیبر نوری 

ایجاد شده است.
وی افزود: جدای از این 29 منطقه در استان همدان یک منطقه ویژه 
اقتصادی و شهرک فناوری نیز زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی 

استان همدان وجود دارد.
گردان با بیان اینکه بر اساس مصوبات قانونی در شهرک هایی می توان 
تصفیه خانه احداث کرد که بیش از 100 مترمکعب پساب فاضالب 
تولید شــود، تصریح کرد:  تولید پســاب در هشت شهرک و ناحیه 
صنعتی استان به اندازه ای رســیده که تصفیه خانه در آن ها احداث 

شده است.
وی گفت: از این تعداد، ســه تصفیه خانه شهرک صنعتی مالیر یک، 
سامن و طرح ارتقای شــهرک صنعتی بوعلی در یک سال گذشته 

وارد مدار شدند.
 احداث تصفیه خانه ناحیه صنعتی سهند 

در سال جاری
این مسئول با بیان اینکه تصفیه خانه ناحیه صنعتی سهند بیش از 50 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا بهمن ماه وارد مدار شود، 
ادامه داد: تصفیه خانه ها میزان آالیندگی پســاب فاضالب واحدهای 
تولیــدی را به اعداد بســیار کمتری تبدیل می کننــد تا در اختیار 
بخش های دیگری که امکان استفاده از این آب را دارند، قرار گیرند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال 93، فاز اول شهرک فناوری شامل 
مرکز خدمات فناوری و کسب وکار استان افتتاح شد، خاطرنشان کرد: 
در این شهرک امکان استقرار البراتوارها، واحدهای تحقیق و توسعه و 

مراکز رشد مرتبط به صنعت وجود دارد.
گردان تأکید کرد: شهرک فناوری فضایی ایجاد کرده که واحدهای 
تولیدی کارهای تحقیقاتی خود را در محیط آزمایشگاهی به نتیجه 
رسانده و محصوالت نهایی را در شهرک های صنعتی به تیراژ صنعتی 

برسانند.
جهش جدید در منطقه ویژه اقتصادی 

جهان آباد
وی با اشــاره به اینکه ایجاد منطقه ویــژه اقتصادی جهان آباد دچار 
وقفه هایی شــده بود، اظهار کرد: سال گذشــته با توجه به دستور 
اســتاندار و سیاست هایی که تعریف شــده بود، جهشی جدی را در 

این منطقه ایجاد کردیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان با بیان اینکه در منطقه 
ویــژه اقتصادی جهان آباد به ایجاد معابری بنابر دســتورالعمل های 
وزارت صنعــت، معدن نیاز بود، افزود: بنابر دســتور وزیر در مناطق 
ویــژه اقتصادی، ابتدا باید در قســمتی از منطقه امکانات را ایجاد و 
پس ازآنکه ســرمایه گذاران و واحدهای در حال احداث، استقرار پیدا 

کردند فازهای بعدی نیز تکمیل شود.
گردان با بیان اینکه پتروشیمی ابن سینا در وسعت 100 هکتاری در 
حال احداث اســت، تصریح کرد: جدای این طرح، ایجاد یک منطقه 

دیگر به وسعت 100 هکتار آغاز شده که انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه زیرســازی خیابان های اصلی و فرعی در حال 
ایجاد اســت، ادامه داد: شــبکه داخلی برق ایجاد و برق رسانی نیز 
در خارج از منطقه در حال پیگیری اســت و ابتدا به منطقه متصل 

می شود.
 ایجاد راه دسترسی 

به منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان همدان خاطرنشان 
کرد: راه دسترســی منطقه به دلیل عبور راه آهن مســدود شده بود 
که درنتیجه آن با توجه به اعمال تغییرات، اتفاقات خوبی رخ داده و 

پروژه در حال انجام است.
وی بــا بیان اینکه منطقــه ویژه اقتصادی از منابــع عمرانی دولت 
بهره مند است، گفت: سال گذشــته اعتبار الزم به دلیل مشکالتی 
چــون تحریم ها و پاییــن آمدن قیمت نفت اختصــاص نیافت اما 
همه تالش خود را برای ایجاد زیرســاخت ها در این منطقه انجام 

می دهیم.
در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 

فروچاله وجود ندارد
گردان با اشاره به اینکه از دو سال پیش، دغدغه 
امــکان ایجاد فروچاله در منطقه ویژه اقتصادی 
جهان آباد را بررســی کردیم، اظهار کرد: وزیر 

صنعت، معدن و تجارت شــخصاً مســائل 
مربوط به مناطق ویژه اقتصادی را پیگیری 
می کند؛ به همین دلیل دو ســال پیش 

یک گروه متخصص زمین شناســی بر 
اساس مستندات و مطالعات مختلف  

برای ســومین بار به بررســی این 

منطقه پرداختند.
وی بــا بیان اینکه در داخل منطقه فروچالــه ای وجود ندارد، افزود: 
مناطقی را که در آن احتمال ریســک وجود داشــت و ممکن است 
در آینده به دلیل ایجاد بار ســنگین بر روی آن ها با مشــکل مواجه 
شویم، برای ایجاد بارهای سبک مانند فضای سبز یا پارکینگ روباز 

قرار دادیم.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی همدان با تأکید بر اینکه 
تدابیر الزم برای استقرار واحدهای صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی 
جهان آباد با وجود ســه مشاور اندیشیده شــده، تصریح کرد: همه 
واحدهایی که در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد مستقر شوند، مکلف 

می شوند تا با انجام مطالعات، امکان ایجاد فروچاله را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه پس از ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی 
مقام معظم رهبری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای انجام یک 
کاری ویژه، جهادی و بی وقفه مدنظر معظم له، ایجاد شد، ادامه داد: 
به تأسی از فرمایش های مقام معظم رهبری، اعتقاد داریم که ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی لحظه ای نباید خاموش شود و به همین 
دلیل شــبانه روز پیگیر مســائل مختلف بر اساس تکالیفی که برای 

وزارتخانه  مشخص شده، 
هستیم.

گردان با بیان اینکه 
یکی از مهم ترین 

تکالیف وزارت 
  ، صنعــت

و  معدن 

تجارت، طرح رونق است که شرکت شهرک ها نیز در آن نقش دارد، 
خاطرنشان کرد: بنابر دستور ستاد ملی و فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
راه اندازی هفت هزار و 500 بنگاه غیرفعال و نیمه فعال در کل کشور 

داده شده است.
وی ادامــه داد: پیگیری های ما در ســه قالــب طرح های غیرفعال، 
طرح های با فعالیت زیر 50 درصد ظرفیت تولید و سپس با ظرفیت 

تولید بین 50 تا 70 درصد آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان با بیان اینکه راه اندازی 
دو هزار و 500 واحد صنعتی نیمه تمام کشــور با بیش از 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی نیز در دستور کار دولت است، گفت: همه این موارد 
ابتدا در ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید، مطرح و سپس کمیته ای 

برای پیگیری مصوبات وجود دارد که نتایج را بررسی می کند.
تأمین سرمایه در گردش مشکل عمده 

واحدهای صنعتی
وی بــا بیان اینکه مشــکل عمده بــه تأمین ســرمایه در گردش 
بازمی گردد، اظهار کرد: انجام این اقدامات، خیلی کار ساده ای نیست 
زیرا بخشی از واحدهای تولیدی با مسائل پیچیده ای روبه رو هستند.

گردان ادامه داد: تعداد معدودی از واحدهای تولیدی خواهان ادامه 
فعالیت نیستند و در حال تالش هستیم تا بتوانیم به طریقی دیگر، 

این واحدهای صنعتی را به عرصه تولید بازگردانیم.
وی با بیان اینکه دو اســتان همدان و آذربایجان شرقی با توجه به 
پیگیری هایی که استانداران دارند، با جدیت سیاست های اقتصادی 
مقاومتی را دنبال می کنند، افــزود: آموزش 100 هزار نفر از 
کارکنان واحدهای تولیدی شامل مدیران و کارشناسان 
مختلف، در کشور و در حوزه اقتصاد مقاومتی 
مطرح شده که از این تعداد 900 نفر 
در اســتان همدان باید مورد 

آموزش قرار گیرند.
مدیرعامــل 

شرکت شــهرک های صنعتی همدان با اشاره به اینکه باید در سال 
جاری 37 دوره آموزشی در حوزه اقتصاد مقاومتی در استان برگزار 
شــود، تصریح کرد: 25 دوره مهارتی در ابعاد مختلف و 12 دوره نیز 
به صورت مجازی برای افرادی که نمی توانند در کالس ها حضور یابند، 

برگزار می شود.
 خوشه کشمش مالیر موردحمایت 

قرار می گیرد
وی درباره تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی درباره خوشه های صنعتی، 
ادامه داد: عالوه بر خوشــه هایی که در دستور کار قرار دارد، خوشه 
کشــمش مالیر بر اســاس وزن و اهمیت آن باید موردحمایت قرار 

گیرد.
مدیرعامل شــرکت شــهر ک های صنعتی همدان با اشاره به اینکه 
مطالعات و اقدامات اولیه برای این خوشــه ها در حال انجام است که 
حدود 90 درصد در این حوزه پیشــرفت صورت گرفته، خاطرنشان 
کرد:  حمایت ها از خوشه  سفال و سرامیک اللجین، الستیک رزن و 

پوشاک کردآباد ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه در روســتای کردآباد باوجــود مبادالت مالی باال، 
بانکی وجود ندارد، گفت: به همین دلیل برای حل این مشکل باوجود 
مشکالت بســیاری که از لحاظ حفاظتی وجود داشت، با همکاری 
بانک صادرات، یک دستگاه ای- تی- ام در روستا نصب خواهد شد.

گردان با اشــاره به اینکه در بصره عــراق یک دفتر ویژه محصوالت 
خوشــه کردآباد ایجاد خواهد شــد تا محصــوالت تولیدی آن در 
نمایشگاه دائمی عرضه شــود، اظهار کرد: تجار خارجی و مسئوالن 
مختلفی را برای رونق بازار خوشــه کردآباد به این منطقه آوردیم و 
در حال حاضر نیز حمایت از فعالیت های روســتایی در کردآباد در 

حال انجام است.
وی با بیان اینکه در اســتان 42 خوشه شناســایی و مطالعات 18 
خوشه نیز انجام شده است، افزود: از این تعداد خوشه شناسایی شده، 
پروانه خوشه سفال و سرامیک اللجین، مبل و منبت مالیر و قطعات 

الستیکی رزن در سال های گذشته دریافت شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان با بیان اینکه خوشه 
کردآباد در دســت اقدام بوده و خوشه کشمش مالیر امسال اضافه 
می شود، تصریح کرد: در سال آینده نیز اقدامات حمایتی برای یک یا 

دو خوشه دیگر آغاز خواهد شد.
 90 درصد واحدهای تولیدی استان 

جزء صنایع کوچک هستند
وی با بیان اینکه در کل کشور بیش از 90 درصد واحدهای تولیدی 
را صنایع کوچک تشــکیل می دهند، ادامه داد: در استان همدان نیز 
بیش از 90 درصد صنایع کوچک و متوســط هســتند که این آمار 

اهمیت این صنایع را گوشزد می کند.
گردان با تأکید بر اینکه بســیاری از واحدهای تولیدی از سال های 
گذشته غیرفعال شدند، خاطرنشــان کرد: طرح رونق، برای صنایع 
کوچک و متوســط است؛ به طوری که امروز یک  همت عمومی برای 

پیگیری رونق آنان ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در پنج ماه گذشته 25 فقره قرارداد در بخش های 
مختلف بر اساس صدور جواز تأسیس در شهرک ها و نواحی صنعتی 
اســتان منعقد شده، گفت: یکی از سیاســت های ما در سال جاری 
اختصاص یک منطقه با کمک فرمانداری همدان در این شهرستان 

برای ایجاد منطقه اقتصادی است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان با بیان اینکه شهرک 
صنفی بوعلی 2 نخستین نمونه این مدل از شهرک در کشور است، 
اظهار کرد:  بســیاری از استان های کشــور در حال اجرای این نوع 
شهرک صنفی هستند که شرکت شهرک های صنعتی استان همدان 
در تدوین قوانین و دستورالعمل های کشوری آن نقش بسزایی داشته 

است.
وی با تأکید بر اینکه 200 واحد صنفی در این منطقه احداث خواهد 
شــد، افزود: این منطقه در حال تبدیل به یک منطقه گردشگری و 
فراهم شدن امکان خرید آسان برای شهروندان است تا بدون دغدغه 

به خرید بپردازند.
گردان با بیان اینکه در طول ســال های اخیــر هیچ واحد صنعتی 
در شــهرک های صنعتی همدان تعطیل نشــده است، تصریح کرد: 
استان همدان در حوزه حفظ واحدهای موجود وضعیت بدی ندارد 
و بســیاری از واحدهای تولیدی ما به دلیل عدم تأمین ســرمایه در 

گردش دچار مشکل شدند.
وی در پایان از انجام مطالعه بندرخشک که استاندار 
همدان خواهان آن شده بود و همچنین رفع 
توقیف اسناد شهرک صنعتی اللجین 
بــه دلیل اختالف با برخی از 

مالکان خبر داد.

 مدیرعامل 
شرکت شهرک های 
صنعتی همدان:

 سیاست های اقتصاد مقاومتی 
بی وقفه در حال پیگیری است
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جدول شیفت دفاتر خدمات ارتباطی استان همدان در ایام تعطیل شهریور ماه 95
71381056

95/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30تاریخ 

10 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 13

17 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 19

72381005
95/06/0595/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30

10 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 13

17 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 19

71381079
95/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30تاریخ 

10 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 13

17 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 19

71381102
95/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30تاریخ 

10 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 13

17 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 19

72381020
95/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30تاریخ 

10 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 13

17 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 19

71381022
95/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30تاریخ 

10 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 13

17 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 19

72381122
95/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30تاریخ 

10 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 13

17 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 19

71381028
95/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30تاریخ 

10 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 13

17 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 19

71381073
95/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30تاریخ 

10 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 1310 - 13

17 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 19

72381023
95/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30تاریخ 

13 - 1013 - 1013 - 1013 - 1013 - 1013 - 10

19- 1719- 1719- 1719- 1719- 1719- 17

72381083
95/06/0595/06/1295/06/1995/06/2295/06/2695/06/30تاریخ 

13 - 1013 - 1013 - 1013 - 1013 - 1013 - 10

19- 1719- 1719- 1719- 1719- 1719- 17

فامنین- جنب بانک ملی ابتدای کوچه قائم )مجتبي ناصري(همدان-میدان شاهد جاده مزدقینه سمت چپ نرسیده به بیمارستان بعثت)حمیده کاظمی نژاد(

همدان - بلوار شهید رجائی مخابرات شهیدرجائی جنب سنگکی پ 202 ) سیدمحمد موسوی قمر(

تویسرکان- خ انقالب روبروی کفش ملی )سیدمهدی امامی(

نهاوند- خیابان آزادگان , سرپل مدرس, پالک 183)نرگس بحیرایی(

  رزن- بلوار امام خمینی )ره( کوچه شهید حسین توکلی )بهرام کریمی نسب(

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

مالیر -میدان قائم - پاساژ پارس )مهدی اولیایی(

اللجین خیابان امام نرسیده به بانک ملی ) هادی میرزایی فضل(

اسدآباد-  خ 15 خرداد روبروی کانون بسیج)حجت اله نرمانی(

کبودرآهنگ خ امام خمینی باالترازبانک سپه مرکزی 195۴٧)فاطمه زندی(

ساعت ساعت 

ساعت 

ساعت 

ساعت 

ساعت 

ساعت 

ساعت 

ساعت 

ساعت 

ساعت 
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شماره 8  شهریور 1395

 همدان، ابتدای خیابان سعیدیه
برج تجاری سعیدیه، طبقه ششم، واحد 614
تلفن: 6-38311155 / فکس: 38311177
امور تبلیغات و بازرگانی: 09183114900

سامانه پیام کوتاه اکباتان:    30006758
کانال تلگرام:

www.ekbataan.irوب سایت    : 
https://Telegram.me/ekbataan
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نخستین دوهفته نامه اجتماعی، ورزشی استان همدان
صاحب امتیاز و مدیرمســئول .................................. علی ثقفی
اکبری فرشته  سردبیر.................................................................   
یوسفی اشکان  اجرایی......................................................  مدیر 
مدیر بازرگانی: ..................................................... معصومه علیزاده
مدیر هنری.........................................................  جالل محمدکریمی

عکاسان: 
 غالمرضا زنگنه ،عبدالرحمن رافتی

همکاران این شماره:
 آرش یوسفی، محمدحسامی، 

جواد همدانی، شکوفه رنجبر، میالد ثقفی
چاپ: امید نشر ایرانیـــــان

15000نسخه شمــــــارگان: 
 مطالب منتشــره در این ماهنامه صرفا دیدگاه ها 

 و نقطه نظرات افراد حقیقی و حقوقی اســت 
و الزاما مورد تایید اکباتان نمی باشــد.

برنامه زمانبندی مسابقات بین المللی شطرنج )اپن ابن سینا(
شهریور 1395

توضیحات5بعد ازظهر9 صبحتاریخایام هفته
افتتاحیه -دوراولورود و پذیرش بازیکنان95/6/3چهارشنبه
دورسومدور دوم95/6/4پنج شنبه

)*( بازدید از آرامگاه بوعلی و باباطاهر دورچهارماستراحت)*(95/6/5جمعه
)آدی کارت همراه باشد(

دورششمدور پنجم95/6/6شنبه
)*( برنامه تفریحی بازدید غار علیصدردورهفتماستراحت)*(95/6/7یکشنبه

 )*( برنامه تفریحی بازدیداستراحت)*(دور هشتم95/6/8دوشنبه
 از تله کابین گنجنامه

دور نهم و اختتامیه و خروج مهمانان95/6/9سه شنبه

رئیس هیئت شطرنج استان همدان 
بــزرگ  رویــداد  دو  برگــزاری  از 
بین المللی و قهرمانی شــطرنج کشور 

در شهریور ماه در همدان خبر داد.
احمدعلــی بابایــی با اعــالم این خبر 
گفت: از ســوم تــا نهم شــهریورماه 
میزبان مســابقات  اســتان همــدان 
بین المللــی اوپــن ابن ســینا اســت 
کــه ایــن مســابقات بــا حمایت های 
مســئولین  و  همــدان  اســتانداری 
دانشگاه آزاد در سالن امام علی )ع( 
دانشــگاه آزاد اسالمی واحد همدان 

برگزار می شود.
وی افزود: سال گذشته شش کشور 
در این مسابقات شــرکت کردند که 
با رایزنی ها و تالش های انجام گرفته 
تعداد این کشــورها در ســال جاری 
افزایــش پیدا خواهد کرد و شــاهد 
مســابقات بین المللی باشــکوهی در 

همدان خواهیم بود.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان 
بــا اشــاره بــه میزبانی همــدان در 
مســابقات قهرمانــی کشــور گفــت: 
بــا تالش هــای انجام شــده میزبانــی 
مســابقات شــطرنج زیر 8 و زیر 10 
سال دختران و پسران کشور نیز به 
همدان داده شــد که این مســابقات 
20 تا 26 شــهریور برگــزار خواهد 

شد.
بابایی عنوان کرد: میزبانی مسابقات 
هزینه هــای ســنگینی در پــی دارد 
امــا خروجی های بســیار خوبــی برای 
شطرنج استان همدان خواهد داشت 
و شــطرنج بازان همدانــی به راحتــی 
می توانند در این مســابقات شرکت 
کننــد و در آینده به جهش شــطرنج 

همدان کمک خواهد کرد.

قابل توجه بازیکنان محترم ساکن در خوابگاهها:
حدود ساعت حرکت سرویس از خوابگاه به محل مسابقات ، صبح هر روز مسابقه : ساعت 8 تا 8/15

حدود ساعت حرکت سرویس از محل مسابقات به خوابگاهها ، ظهرهر روز مسابقه : ساعت 12/۴5 تا 13
حدود ساعت حرکت سرویس از خوابگاه به محل مسابقات ، عصر هر روز مسابقه : ساعت 16تا 16/15

حدود ساعت حرکت سرویس از محل مسابقات به خوابگاهها ، شب هر مسابقه : ساعت 20/۴5تا 21

جوایز این دوره از مسابقات به شرح زیر می باشد:

تبصره1: مالیات بر جوایز 10 درصد می باشد.
تبصــره2: به هر بازیکن تنها یــک جایزه )جایزه 

باالتر( تعلق می گیرد.
بازیکنــان کوچک تــر می تواننــد در  تبصــره3: 

رده های سنی باالتر رتبه کسب کنند.
تبصره۴: بازیکن رده ســنی باید دارای شــرایط 

زیر باشد:

متولدین 82/10/11                    زیر 12 سال
متولدین 84/10/11                    زیر 10 سال
متولدین 86/10/11                    زیر 8 سال

رئیس هیئت شطرنج استان همدان مطرح کرد:

 همدان میزبان 
 دو رویداد بزرگ 

بین المللی و ملی شطرنج


