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اکباتان را هفته اول هر ماه 
 

از باجه های روزنامه فروشی بخواهید

تاریکی ذهن برخی مــدیران       از ظلمت کوچه های حاشیه شهر

با حضور ورزشکاران و جمعی از مسئوالن ورزشی برگزار شد

نخستین همایش پیشکسوتان 
ورزش استان همدان 

بهرام افشاری:

 علی البدل، دلسوزانه  
برای مردم ساخته شد

ردپای انتخابات از آشپزخانه ها تا 
کوچه پس کوچه های پایین شهر!

 کاندیداها! 
 مردم هنوز 
امیدوارند

نیروی انسانی متخصص، مهم ترین سرمایه در صنعت گردشگری
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سرمقاله ]]

 شهر هوشمند 
نیاز جامعه امروز

امــروزه رایانه ها چنان در زندگی روزمره مردم جا پیدا 
کرده که تصــور زندگی بدون رایانه غیرممکن شــده 
اســت. حاال همه ما به شنیدن پســوند الکترونیکی و 
هوشمند بعد از انواع و اقسام پدیده ها عادت کرده ایم؛ 
کارت های هوشــمند، بانکــداری الکترونیک، آموزش 
الکترونیک،  الکترونیک، تجارت  الکترونیک، ســامت 
دولــت الکترونیــک و وقتی همه چیز در یک شــهر 
الکترونیک می شــود، در نهایت آن شــهر به یک شهر 

الکترونیک یا هوشمند تبدیل می شود.
مطابق تعریف کارشناســان، شــهر الکترونیکی شهری 
اســت که در آن از ابزار ICT نظیر برنامه های کاربردی 
و کامپیوتر برای افزایش کارایی و اثربخشــی خدمات به 
مردم، بنگاه های اقتصــادی و کارمندان دیگر بخش های 

دولت استفاده می شود.
شهر الکترونیک، یکی از خاســتگاه های مدیران شهری 
و شــهروندان در عرضه کردن و مورد استفاده قرار دادن 
خدمات شهری اســت. شــهر الکترونیک عبارت است 
از شــهری که اداره امور شــهروندان، شــامل خدمات و 
ســرویس های دولتی، ســازمان های بخــش خصوصی 
به صورت برخط و به طور شبانه روزی، در هفت روز هفته 
باکیفیت و ضریب ایمنی باال با اســتفاده از ابزار فن آوری 
اطاعــات و ارتباطات و کاربردهای آن انجام می شــود. 
یا به عبــارت دیگر می توان گفت در شــهر الکترونیکی 
تمام خدمات مورد نیاز ســاکنان از طریق شــبکه های 

اطاع رسانی تأمین شود.
به این ترتیب دیگر نیازی به حرکت فیزیکی شهروندان 
برای دسترســی به خدمات دولت و نهادهای خصوصی 
نیســت. در این شــهر الکترونیکــی، ادارات دیجیتالی 
جایگزیــن ادارات فیزیکــی می شــوند و ســازمان ها و 
دســتگاه هایی همچون شــهرداری، حمل ونقل عمومی، 
ســازمان آب منطقه ای و غیره بیشــتر خدمات خود را 
به صورت مجازی و یا با اســتفاده از امکاناتی که ICT در 
اختیار آنان قرار می دهد به مشــترکین و مشتریان خود 

ارائه می دهند.
شــهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه 
نیست بلکه واقعیتی اســت که بر اساس نیاز، جای خود 
را باز می کند. اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا 

باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.
شهر هوشــمند به شهری گفته می شــود که بر اساس 
آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شــهری بر پایه 
فناوری اطاعات و ارتباطات، دارای شــش معیار اصلی 
باشــد؛ حکمرانی هوشمند، شــهروند هوشمند، محیط 
و محل زندگی هوشــمند، اقتصاد هوشمند، حمل ونقل 
هوشمند و انرژی هوشمند که هر یک از این ها بار معنایی 

خود را دارد.
ایــن کار از طریق خرید، فروش و مبادله کاال، خدمات و 
اطاعات، در بستری از شبکه های کامپیوتری بخصوص 
اینترنت صورت می گیرد. در یک شــهر هوشمند، کلیه 
اطاعــات و خدمات به صورت الکترونیــک به مردم ارائه 
می شــود. در حال حاضر نمونه های چندانی از شهرهای 
تمام هوشمند در جهان وجود ندارد. همان طوری که تصور 
وجود شــهری که به طور کامل از وجود رایانه و خدمات 

الکترونیک بی بهره باشد، تقریباً غیرممکن است.
در همــدان نیز اقداماتی هرچند محــدود در این زمینه 
انجام شــده است؛ هرچند ایجاد دفاتر پیشخوان دولت و 
پلیس+10 را می توان میانبری به این رویکرد قلمداد کرد 
اما چون مردم خود مســتقیماً از بستر فناوری اطاعات 
برای دریافت خدمات اداری و دولتی بهره مند نمی شوند 
و بازهم متصدی باجه این کارهــا را انجام می دهد، این 
رویکرد تنها نوعی واگذاری امور به غیر محســوب شده و 

مشمول اقدامات شهر الکترونیک نمی شود.
توزیع کارت های شــارژی استفاده از اتوبوس های شرکت 
واحد، می تواند نمونه ای کوچک از برنامه های زیرمجموعه 
شــهر الکترونیک باشــد اما در خصــوص موضوعی با 
گســتردگی بیشتر و پوششی وســیع تر، شهر هوشمند 

به گونه ای دیگر تعبیر می شود.
به عنوان مثال اگر سیســتم ثبت درخواست اخذ پروانه 
ســاخت و بهره برداری یا پروانه کســب و خیلی دیگر از 
خدمات شهرداری الکترونیکی باشد، دیگر نیازی به حضور 
فیزیکی افراد در بخش های مختلف شــهرداری احساس 
نمی شــود که عاوه بر صرفه جویی در وقت شــهروندان 
موجب افزایش سامت اداری در سیستم شهرداری ها نیز 

خواهد شد.
رســیدن به شــهر الکترونیک و درنهایت شهر هوشمند 
کار یــک روز و دو روز نیســت و مســتلزم صرف زمان، 
برنامه ریزی، ایجاد زیرساخت های الزم، آموزش شهروندان 
و مواردی از این قبیل می باشد که امیدواریم شهرداری و 
شورای شهر همدان در دوره آتی نگاهی ویژه به این مقوله 

داشته باشند.

علی ثقفی / مدیرمسئول
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 جهت اطالعات بیشتر و سفارش آگهی 
پرتیراژترین نشریه اسستان همدانبا واحد بازرگانی تماس حاصل نمایید.
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سال شــصت وهفت ســال پایانی دفاع مقدس 
به صورت شکلی بود.

چار زبر یا تنگه حســن آباد، در نزدیکی ماهی 
دشت کرمانشــاه، در باالی ارتفاعات و البای 
انبوه جنگل هــای بلوط زاگــرس جایی برای 

خودمان پیدا کردیم و چادر زدیم.
اون باالی باالی باال

اونجا تابلو زدیم کــه اینجا مقر گردان ذوالفقار 
)تخربب( هست

خودمان و محیط اطرافمان را آراسته و پیراسته 
می کردیم

مثل همیشــه مثل اردوگاه جنــت در پادگان 
شهید مدنی

مثل ابوشانک در خسروآباد اروند کنار
مثل خانه های درهم برهم کنار کارخانه صابون 

خرمشهر
و...

ی مقر هم باالتر از ما وجود داشت
مقر بچه های، با حــال و با صفای گردان جعفر 

طیار
بله درسته، بچه های غواصی

تنها مقری که باالتر از ما وجود داشت
بچه های غواصی برای تامین مایحتاج و نیازهای 
روزمره نظامــی و تدارکاتی بایــد از کنار مقر 

بچه های تخریب عبور می کردند.
هر بار که برای آمد و شد نزدیک ما می شدند اگر 
تنهــا بودند و یا نهایت یک دو نفر به آرامی و با 

سام و صلوات رد می شدند
و ما هم با صلوات و تکان دادن دســت، در مقام 

مشایعت ایشان بر می آمدیم
ولی اگر گروهی بودند

ســوار بر پشت ســیمرغ و یا تویوتا قضیه فرق 
می کرد

شــروع می کردند کر کری خواندن و سر دادن 

شعارهای طنز و...
ما که در چادر صبحگاه  و یا هر جای مقر بودیم 

را با انگشت نشان می دادند و می گفتند 
اینا کیند ؟!

همه با هم می گفتند آپاچیند
اینا کیند؟!

افغانیند
واز این دست شعارها
اگر ما سر نماز بودیم

هر کس هر چی به ذهنش می رسید می گفت
اهلل ووووواکبررررر

بحول الللللله
یا آلاه یا آلاه

و...
معموال هم گوینــده اصلی و محرک علی آقای 

شمسی پور بودند
وقتی علی آقا راننده بود، عاوه بر شلوغکاری های 

متداول
سرعت ماشین هم بیشتر می شد

و زمین و زمان رو خاک بر می داشت
هــر چی خواهــش و تمنا کردیــم که آرام 
از اون جــاده بغل ما عبــور کنند، توفیری 

نکرد نکردکه 
ما هم یک شــب دست بکار شدیم و دو تا شیار 

که عرض جاده رو کامل پوشاند ایجاد کردیم
و همگی دســته جمعی روی بلندی و البای 

درخت های بلوط کمین کردیم
اولین ماشــین از طرف غواصی که آمد، از قضا 

علی آقای شمسی پور بود 
چشمتان روز بد نبینه

افتاد داخل شیار و ما همه از فرط خنده  ریسه 
رفتیم 

وعلی آقــا به زحمــت ماشــین رو در آورد و 
همینطور که حرکت می کرد با دست و با صدای 

بلند تهدیدمان می کرد که...
دوباره افتاد داخل شیار بعدی

ما رو میگی دیگه داشتیم می ترکیدیم
دوباره با تاش از اون شــیار هم خارج شــد و 

بطرف پایین راهی شد
حتما همینطور که می رفت به برگشتنش فکر 

می کرد
چون ما داشتیم برای برگشتنش 

نقشه می چیدیم
برگشتنی وقت نماز بود و براحتی و با چشم باز 

عبور کرد
ما هم شادمان از این طرح و برنامه روز را سپری 

کردیم و شب خوابیدیم
باز هم چشمتان روز بد نبینه
صبح که از خواب بیدار شدیم

هر کس نگاه بغل دســتی می کرد و می زد زیر 
خنده

حاال بخند کی بخند
صورت همه ما با واکس یکی شده بود

همگی برای تبلیغ 
واکس شفق کاندید شدیم

علی آقا شبانه و به دور از چشمان نگهبان وارد 
چادر ما که شلوغکارترین ها بودیم آمده بود و... 

شادی روح بلندش صلوات
 کوچک بچه های تخریب چی 
لشگر 32 انصارالحسین ع همدان

به یاد دوست

 پرتو خورشید
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عدم استخدام 
نیروها 

بر اساس 
 تخصص 

حلقه مفقوده 
صنعت 

گردشگری 
همدان

مهم تریــن ســرمایه در هــر اقامتــگاه، منطقــه نمونه 
گردشگری، هتل و اساساً زیر مجموعه هایی که پرچم دار 
نام گردشگری هســتند که عموماً هم با شعار حمایت از 
جذب گردشگر و مسافر فعالیت خود را دنبال می کنند با 

فقر در نیروی انسانی متخصص است.
در اهمیت نیروی انسانی همین مطلب کفایت می کند که 
هر تأسیساتی در صنعت گردشگری اگر در باالترین حد 
کیفیت و استانداردهای مورد نظر قرارگرفته و از بهترین 
ســازه ها و معماری ها بهره مند باشد اما نیروی نرم افزاری 
آن چیــزی که باید نباشــد به طورقطــع در دراز مدت 
دچار مشکل شــده و نه تنها در تحقق شعار خود )جذب 
گردشگر( ابتر باقی می ماند بلکه در مواردی ممکن است 

باعث دفع گردشگر شود.
با استناد به نتایج پژوهش های انجام شده مبنی بر اینکه 
نقش نیروهای انســانی در رونق یک کســب وکار تا چه 
میزان اســت باید عنوان کرد در بیشتر موارد در صنعت 
گردشــگری چگونگی ارائه خدمات از نوع خدمات ارائه 

شده پر اهمیت تر است.
متأســفانه باید عنوان کــرد وضعیت نیروهای انســانی 
در تأسیســات گردشــگری اســتان همــدان اعــم از 
هتل ها، مهمانســراها، مناطق نمونه گردشگری هنوز از 
اســتانداردهای مشــخص در این صنعت فاصله داشته، 
موضوعی که ســبب شــد تا با طرح این سؤال که اساساً 
چرا همــواره همدان و صنعت گردشــگری آن در حوزه 
نیروهای انسانی متخصص با ضعف رو با رو بوده به سراغ 
کارشناسان و سرمایه گذاران فعال در این صنعت رفته و 

چالش بزرگ نیروی انسانی را بیشتر تحلیل کنیم.

 عدم استخدام نیروها بر اساس تخصص 
حلقه مفقوده صنعت گردشگری همدان

مدیــرکل میراث فرهنگــی همدان معتقد اســت عدم 
اســتخدام نیروهای فعال در صنعت گردشگری استان بر 
مبنای تخصص، حلقه مفقوده ای اســت که بعضاً شــاهد 
دفع گردشــگر از استان تنها به دلیل نا کارآمدی نیروی 

انسانی در این صنعت بوده ایم.
علی مالمیــر در ادامه تأکید کرد: متأســفانه آن قدر به 
ساخت و توسعه زیرســاخت های فیزیکی در گردشگری 
همدان توجه کرده ایم که در بحث نیروی انسانی و تأثیر 

آن در صنعت گردشگری با غفلت عمل کردیم.
وی تصریح کرد: ســرمایه گذاران در صنعت گردشگری با 
ریسک باالیی دست به سرمایه گذاری های مختلف اعم از 
هتلداری، ایجاد منطقه نمونه گردشــگری و می زنند که 
جای تحســین دارد اما باید توجه داشت، داشتن نیروی 
متخصص نیز در فعالیت این سرمایه گذاران خود یکی از 
ســرمایه های مهم محسوب می شود که باید به آن توجه 

ویژه کرد.
مدیــرکل میراث فرهنگی همدان افــزود: کمرنگ بودن 
تفکر سیستمی و عدم اطاع از مدیریت صحیح در برخی 
از تأسیسات گردشگری استان همدان سبب خارج شدن 
بیش از 50 درصد گردشــگرانی از استان شده که شاید 
همدان را تنها یک بار تجربه کنند این در حالی است که 
تمام فعاالن در حوزه گردشگری استان به دنبال مسیری 
هستیم که ســفر به همدان را در ســبد خانواده ایرانی 

به صورت تجدیدوار بگنجانیم.
یکی از کارشناســان فعال در حوزه گردشگری استان که 

خواســتار حفظ نام خویش بــود در این خصوص گفت: 
نیروهای انسانی در صنعت گردشگری حکم ویترین هایی 
برای معرفی آن منطقه، هتل، اقامتگاه، رســتوران و... را 
دارد و این مســئله ای است که متأسفانه در استان به آن 

کمتر توجه نشان داده می شود.
وی تصریــح کرد: علی رغــم اینکه در اســتانی چون 
همدان بــا دارا بودن ظرفیت هــای تاریخی و طبیعی 
فراوان در جذب گردشــگر سعی در مقصد گردشگری 
کــردن اســتان دنبال می شــود اما گاه یــک برخورد 
نامناســب، رفتاری نامتناســب با مســافر و نداشــتن 
ســواد و تخصص مشــتری مداری در نیروهای انسانی 
واحدهای گردشگری سبب شده تا استان آن چنان که 
باید به اهداف خود در صنعت گردشــگری دست پیدا 

نکرده و ناکام بماند.
وی با اشــاره به اینکه تنها ضعف استان در گردشگری 
نبــود نیروی کارآمد نیســت و در حوزه های دیگر نیز 
گردشگری اســتان در رنج اســت عنوان کرد: اگرچه 
موضوع مطرح شــده در این بحــث اختصاص به نقش 
نیروهای انســانی در گردشگری اســتان دارد اما باید 
عنوان کــرد عوامل زیادی چون چگونگــی برخورد با 
سرمایه گذار، ایجاد زیرساخت ها، اطاع و دانش، تعاون 
و همدلی بخــش خصوصی و دولت، میزان گنجایش و 
ظرفیت اســتان و... در این میان نیز نقش های کلیدی 

ایفا می کنند. را 
وی تأکید کرد: از جمله مواردی که می تواند به بهبود 
نقش نیروی انســانی در فعالیت های گردشگری کمک 
شایانی کند این است که مدیران واحدهای گردشگری 

بخشــی از ســود ســاالنه خود را به آمــوزش نیروها 
اختصــاص دهند کــه این خود نوعی ســرمایه گذاری 

است.
این کارشــناس فعــال در حوزه گردشــگری بیان کرد: 
مهــارت و تخصص در نیروهای انســانی الزاماً به معنای 
دانــش و تخصص تئوری و مدرکی نیســت بلکه تلفیقی 
از تجربــه و مهارت آموزی در کنار مدارک دانشــگاهی 
است که می توان از یک پرســنل معمولی در واحدهای 
گردشگری نیرویی بسازد که تبدیل به قطب گردشگری 

واحد خاص خود شود.
بر این اساس و با استناد به مباحث مطرح شده از جانب 
صاحب نظــران می توان نتیجه گرفت نیروی انســانی از 
مهم ترین ســرمایه ها در صنعت گردشگری است صنعتی 
که این روزها نه تنها در اســتان همدان و کشور عزیزمان 
ایران بلکه در تمام دنیا ازجمله صنایع درآمدزا و اشتغال 
محور عنوان می شــود که می تواند در حوزه کسب وکار و 

سرمایه گذاری انقابی جدید برپا کند.
آنچــه غیرقابل انــکار و نادیده گرفتن اســت مجموعه 
فعالیت ها و تاش هایی اســت که کمر همت بسته اند تا 
در همدان به روند توسعه و گسترش گردشگری سرعت 
عمل بخشــند اما در این بین باید متذکر شــد فعالیت 
و تاش ها زمانی ثمر دهی خواهد داشــت که کانال های 
خروجــی کار ماننــد نیروهای انســانی، ظاهر و کیفیت 
خدمات ارائه شــده واحدها و... نیز همسو با این جریان 
حرکتی، گام بردارند و همگان دســت در دســت هم نام 
پــرآوازه و جاوید هگمتانه را بار دیگــر در تاریخ صنعت 

گردشگری جاودانه کنند.

نیروی 
 انسانی 
 متخصص، 
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در حوزه 
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نه تنها از نظر 

بین المللی 
بلکه ملي 

نیز به 
استاندارد هاي 
الزم نرسیده 

است

هتل هاي 
همدان 
در بحث 

گردشگري 
وارد نمي شوند

چقــدر این روزها مردم عزیز می شــوند. عــده ای خاص تر هم در 
میان مردم، چقدر مهربان تر می شــوند. روزها که می گذرند به این 
نتیجه می رســیم که آفتاب از ســمت انتخابات درآمده که همان 
عده نامبرده، مهربان شــده اند و امید اســت که تصمیم آفتاب در 
ماه های پس از انتخابات نیز، عوض نشود و تغییر مبدأ ندهد تا مردم 

همچنان عزیز باشند و خواص همچنان مهربان با مردم.
این روزها دلســوزان شهر و روســتاهایمان بیدارتر و هوشیارتر از 
همیشه مشکات و کم و کاســتی ها را می بینند و راهکارهایی را 
ارائه می دهند که برق امید در چشــمان مردم می اندازد و میخی 
را می کوبند که هرکدام به یک رأی بدل می شود. البته اگر دلسوز 
بعدی راهکارهای بهتر و جسارت بیشتر برای حل آن مشکات را 

مطرح نکند.
عده ای به دنبال نمایش توانایی های خود هســتند و عده ای نیز از 
مشکات به ستوه آمده و خود می خواهند دست به کار شوند تا بلکه 
گرهی بگشایند. افراد دیگری هم در آشپزخانه ها، وعده شام تدارک 
می بینند و ســر دیگ غذا به حرف های قشنگی که می خواهند به 

مردم بزنند، فکر می کنند.
برخی باالنشین ها هم منطقه سکونت خود را فراموش می کنند و 
در کوچه پس کوچه های پایین شهر پای درد دل مردم می نشینند 
و مشــکل آسفالت کوچه، بوی بد فاضاب، بیکاری جوان در خانه 
مانده و گاز قطع شده را حل شده می دانند، چون قرار است همچون 
فرشــته نجات پا به شــورا بگذارند و همه مشکات را حل کنند. 
چه بســا این وعده ها از سر دلســوزی، با نیتی قلبی و با اعتقادی 
راسخ باشد اما وعده های بی سرانجام برخی افراد درگذشته، ابتکارات 
تازه واردها به عرصه کاندیداتوری را نقش بر آب کند و شــعارهای 

احتمالی واقعی راهی از پیش نبرند.
برخی هم می آیند و خود را همدرد مردم می دانند اما چون قدرت 
مالی برای ســفارش غذای انتخاباتی و چاپ بنرها و پوســترهای 
خوش نقش و نگار ندارند و با وعده و وعید پست و مقام به اطرافیان 
نتوانســته اند عده زیادی را برای اعزام به نقاط مختلف شهر جهت 
جلب نظر مردم، گرد هم آورند، موفق نمی شوند و تجربه ثبت نام در 

انتخابات، به عنوان یک خاطره در ذهنشان حک می شود.
شانســی که در این دوره از انتخابات، کاندیداها را یاری می کند، 
فضــای مجازی اســت که البته در نوع خود تهدید نیز به شــمار 
می رود. چه بسا سرعت انتشــار پیام های تخریبی بسیار بیشتر از 
پیام های تبلیغاتی و امیدبخش اســت و باید ابتکار تازه ای به خرج 

داد که بتوان آراء بیشــتری را از میان هزاران کاربر فضای مجازی 
به دست آورد. از طرفی دیگر فضای شلوغ مجازی، فرصت را برای 
آگاه ســازی مردم نسبت به موضوعات مختلف بیش ازپیش فراهم 
کرده و کوچک ترین اتفاقی در چند ساعت، در تمام شهر می پیچد 
و مردم را هوشیارتر می کند، هرچند شایعات نیز چاشنی محتوای 
انتقالی به مردم می شــود و شــرایط را پیچیده تر می کند. چه بسا 
درگذشته به دلیل عدم تمایل بخش قابل توجهی از مردم به مطالعه 
رسانه های مکتوب و مجازی، اطاعات بخش قابل توجهی از جامعه 
از موضوعات روز کمتر بود اما امروز پیشــرفت تکنولوژی، ســطح 
آگاهی مردم را باالتر برده و ســخت تر می توان اذهان هوشیار را به 

سخنان زیبا جلب کرد.
بااین وجود هر بار که به تلگرام مراجعه می کنیم، خود را در کانال ها 
و گروه های جدید انتخاباتی می بینیم که در آن مباحث زیادی از 
شــعار تا واقعیت قد علم می کنند اما اینکه در میان حجم باالی 
شــعارهای مطرح شده چگونه می توان اعتماد کرد و به چه کسی، 

کار سختی است که هم زحمت رأی دهندگان را بیشتر می کند هم 
زحمت رأی گیرندگان را.

باوجود افزایش سطح سواد مردم در هر گوشه از شهر و دسترسی 
ســریع تر جمع قابل توجهی از مردم بــه اطاعات، دیگر وقت آن 
نیســت که ســر وعده های غذایی انتخاباتی، به مردم وعده های 
شــیرین و پر امید و در مواقعی نیز خنده دار داد. آن هم در زمانی 
که مردم حتی سر سفره نیز می خواهند لحظه ای از اتفاقات و اخبار 
جدید جا نمانند. در زمانی که هوشــیاری مردم بیشتر شده دیگر 
نمی توان با شعارهای غیرمنطقی، صندوق های رأی را به نفع خود 

پر کرد.
در دورانی که مردم بیشتر از همیشه با مشکات اقتصادی و بیکاری 
دســت و پنجه نرم می کنند، نمی توان با امیدهای واهی و دور از 
منطق به رأی رسید، هرچند هنوز هستند کسانی که اندک امید 
مردم را دست مایه حرف های قشــنگ خود می کنند و می توانند 
نظرشــان را جلب کنند اما باید به فکر این هم باشــند که پس از 

تکیه زدن بر کرسی شورا، ممکن است با کمی کوتاهی و خودبینی، 
همان اندک امید را هم بگیرند.

دیگر زمانی نیســت که بتوان با وعده های رنگارنگ، نظر مردم را 
جلب کرد و در میان تمام شــعارها و برنامه های ردیف شــده در 
پوسترهای انتخاباتی، مردم به دنبال صداقت و دلسوزی می گردند 

و نمی توان تنها با حرف، اعتماد خرید.
شاید مدرک تحصیلی و تخصص و سری در سرا داشتن افراد بتواند 
نامشان را بیشــتر از دیگران نقل محافل کند اما فارغ از تمام این 
موارد، مردم نماینــده ای را می خواهند که حتی اگر از میان تمام 
شــعارهایی که داد، تعدادی را نتوانست عملی کند، حداقل برای 

رسیدن به آن تاش و پیگیری صادقانه و دلسوزانه داشته باشد.
در روزهایی که واژه های جدید مثل حقوق های نجومی پا به دایره 
لغات جامعه گذاشته، مردم نمی خواهند کسانی را که تنها به بهانه 
رسیدن به جایگاه سیاسی و اجتماعی و استفاده از این جایگاه برای 

رشد اقتصادی خود، پا به عرصه انتخابات گذاشته اند.
مردم کسانی را نمی خواهند که امروز دست دوستی به سمتشان 
دراز می کنند و فردا درب اتاقشان به روی آن ها بسته است و هرکجا 

بگردند نماینده موردنظر خود را پیدا نمی کنند.
اگر گوش کنیم می شــنویم که عــده قابل توجهی از مردم پس از 
مواجه شــدن با برخی مباحث و بیان وعده ها از سوی برخی افراد، 
می گویند: باز هم انتخابات شروع شد... این یعنی در طول سال های 
مابین انتخابات، خبری از کار برای مردم از سوی افراد نیست؟ نوع 

برداشت با خودتان است.
پای حرف مردم که بنشــینیم فارغ از تمام انتظاراتی که دارند، به 
این می رســیم که کسانی مورد پسند جامعه هستند که حرفشان 
با عملشــان یکی باشد و شــعار بی عمل ندهند. حال برخی افراد 
می توانند برحسب توانایی و جایگاه خود، شعارهایی را بدهند که 
ممکن اســت رنگ و بوی عمل گرایی داشته باشد اما در این میان 

فراموشی وجدان، بی انصافی است.
در شــرایطی که به ســختی می توان اعتماد جامعه را جلب کرد 
و بزرگ تریــن چیزی که مردم به آن نیاز دارند، امید اســت، امید 
می رود تمام آن هایی که پا در عرصه انتخابات گذاشته اند، چه دارای 
جایگاه اجتماعی و سیاسی، چه نخبه های ناشناس در جامعه و چه 
دلســوزان همدرد با جامعه، در ارائه برنامه های خود شعور و درک 
اجتماعی مردم را در نظر گرفته و شــعارهای دور از منطق مطرح 
نکنند و پس از پیروزی نیز فراموشی نگیرند. مردم هنوز امیدوارند...

ردپای انتخابات از آشپزخانه ها تا کوچه پس کوچه های پایین شهر!

کاندیداها! مردم هنوز امیدوارند

یکي از قدیمي ترین و زیباترین فرهنگ هاي ما ایراني ها مهمان نوازي 
است که آن را در بسیاري از کشور هاي دنیا که رو به ماشیني شدن 

مي روند، نمي بینید.
چیزي که در این پیشرفت ماشیني و شهري باید به این فرهنگ 
غني ایراني اضافه شــود، بسترسازي مناســب در راستاي توسعه 
صنعت گردشــگري ایــران و به خصوص شــهرهایي با ظرفیت 

گردشگري باال از جمله همدان، است.
قدیم ها، ســفرهاي طوالني انجام مي شد و کارواني بعد از چند 
ماه به مقصدي مي رسید و اگر مهمان نوازي خوبي توسط آن ها 
انجام مي شد، نه تنها زمان بیشتري را در آنجا سپري مي کردند 
بلکه حاضر بودن ســفر چند ماهه را تجربــه کنند تا دوباره به 
آنجا برســند و در روزگار حال نیز با اینکه سفرها بسیار کوتاه تر 
شده است اما بازهم اگر مســافران، میزبانان خوبي را در پیش 
روي خــود ببیند، اقامت خود را بیشــتر و تجربه خود را تکرار 

خواهند کرد.
امروزه پیشــرفت فناوري، موجبات سفري راحت و سریع را شکل 
داده است. باید رفاه حال بهتري شکل گیرد و این کار، چه از جنبه 
اقتصــادي و چه فرهنگي، نیازمند هزینه اســت، اما باید دید چه 
مسائلی باعث مي شود که یک میزبان از سفرش لذت بیشتري برده 

و تجربه اي خاطره انگیز براي خود به ثبت برساند.

عوامل زیباشناختي، انسان شــناختي، عوامل طبیعي، اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، معماري، مذهبي و زیرساختي باید دست به 
دســت هم دهند تا یک میزباني خوب از گردشــگر انجام شود تا 
ضمن اینکه گردشگران اقامت بیشتري را داشته باشند، قصد سفر 

دوباره نیز در آینده بکنند.

همدان در حوزه گردشگري نه تنها از نظر بین المللی 
بلکه ملي نیز به استاندارد هاي الزم نرسیده است

مســئله ای بسیار مبرهن این است که شــهر ما همدان نه تنها از 
نظر بین المللی بلکه ملي نیز به استاندارد هایی از لحاظ میزبانی از 

گردشگر نرسیده است.
در سال های اخیر در رسیدن به این استانداردها قدم هایی برداشته 
شــده اما بســیار کم بوده که این اســتاندارد ها همت مدیران را 

مي طلبد.
اگر قرار به گفتن راه حل باشــد، به نظرم در ابتدا باید شناســایی 
پتانسیل های استان و نیازسنجی انجام شود و هر دستگاه دولتي و 
اداري مرتبط باید ببیند براي یک میزباني خوب چه مسائلی را باید 
اصاح و تکمیل کند؛ سپس موجودي هاي خود را تکمیل کنند تا 

شهر آمادگي میزباني را داشته باشد.
اما جنبه بعدي بخش خصوصي است که در شهرهاي بااهمیت 

گردشــگري یکــي از عوامل مهم جذب گردشــگر اســت؛ که 
متأســفانه در شهر ما بخش خصوصي تنها به بخش هتل سازي 
معطوف مي شــود و آژانس هاي گردشــگري که بــه نظر من 
مارکت هاي مســافرتي هستند نیز بسیار ضعیف عمل مي کنند 
و تنهــا به منابع موجــود، آن هم نه به صورت کامل، بســنده 
مي کنند؛ کما اینکه ما شاهدیم در شهرهاي مقاصد گردشگري 
دنیا، بخش خصوصي خدمات گردشــگري بــه یادماندني  را در 

ذهن مسافران حک مي کند.

هتل هاي همدان در بحث گردشگري وارد نمي شوند
البتــه در این بحث، هتل هــا نیز بي تقصیر نیســتند؛که معدود 
هتل هایي که در همدان با قیمت هاي باال، نسبت به خدمات وجود 
دارد در بحث گردشگري وارد نمي شوند و فقط اقامت مسافر را در 

اندیشه دارند.
خدمات گردشگري با توجه به تغییر ذائقه مردم باید تنوع بیشتري 
داشــته باشد تا مسافران بتوانند زمان بیشــتري را براي بازدید و 
اســتفاده از خدمات گردشــگري صرف کنند، که منجر به اقامت 

بیشتر و بهره وري باالتر براي استان خواهد شد.
خدمات گردشگري که مي توان به آن اشاره کرد شامل گردش هاي 
تفریحي در شــهر است و البته نباید فقط بازدید از برخي محل ها 

مانند آرامگاه بوعلي باشد و در کنار آن مي توان برنامه خرید از مراکز 
خرید مانند بازار سنتي همدان را گذاشت.

متأسفانه مسافران در همدان معموالً باید خودشان به این نتیجه 
برسند که مي توانند از سوار شدن به تله کابین گنجنامه لذت ببرند 

و یا سورتمه ریلي همدان چگونه است.
در پایان اگر بخواهیم گردشگری پایدار را در همدان شاهد باشیم 
باید مکان هاي تفریحي و گردشگری بروز و مطابق میل گردشگر 

نسل امروز افزایش یابد.
 هتل ها هم باید گشــت هاي جابه جایي از پایانه و فرودگاه داشته 
باشند و عاوه بر آن مي توانند بلیط تله کابین و غار علیصدر و... را 
با تخفیف در اختیار مســافران قرار بدهند و بسته هاي گردشگري 

همراه با نقشه شهر را داشته باشند.
با این تفاسیر باید اذعان کرد که آنچه در این میان مهم است، رفتار 
جامعه میزبان براي رشــد و توسعه گردشگري است که مي تواند 
در انتخاب و یا عدم انتخاب یک مقصد ویژه مؤثر باشــد، از طرفي 
مسئوالن و شهروندان، مدیران هتل ها و... باید به این موضوع واقف 
باشند که نحوه پذیرایي و یا مهمان نوازي و برخورد و تأمین شرایط 
آســایش براي گردشگران، ســودش به نفع مردم همدان است و 
موجب رونق گردشــگري و به دنبال آن رونق اقتصادي است و از 

این موضوع غفلت نکنند.

مهمان نوازي؛ از قدیمي ترین و زیباترین فرهنگ هاي ما ایراني ها است

فرشته اکبری

امیر غالمی پارسا
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نسبت 
مستقیم 

 تاریکی معابر 
با افزایش 

جرم و جنایت

وکیل مردم 
شدن چشمان 

باز، پاهایی 
رونده، 

قلبی تپنده 
و دستانی 

کننده 
می خواهد

احساس 
مسئولیت؛ از 
حرف تا عمل

تاریکی ذهن برخی مدیران         ظلمت کوچه های حاشیه شهر

گاهی اوقات وقتــی یک روزنامه نــگار قصد می کند 
مطلبی را مطرح کند و در زمینه روشــنگری موردی 
خاص اقدام کند، برای جمع آوری مســتندات الزم با 
چالش های اساسی مواجه می شود؛ دسترسی سخت به 
مستندات یا نبود مستندات از جمله مواردی است که 
کار را برای انتشار یک مطلب دشوار می کند؛ اما برخی 
مسائل پیرامون ما وجود دارد که طرح آن ها با کمترین 
مشکلی در زمینه جمع آوری و ارائه مستندات مواجه 
است اما به قدری این معضات بزرگ در جامعه عادی 

شده که کسی به آن ها توجه نمی کند.
یکی از شب های سرد زمستانی برای به تصویر کشیدن 
شــرایط زندگی کارتن خواب های همــدان با یکی از 
عزیزان همراه شدیم که در شماره های قبلی »اکباتان« 
به طور مصور و مشروح به آن مسئله پرداخته شد. در 
حاشــیه آن برنامه و در حین حرکت برای رسیدن به 
مقصد و همچنین در راه برگشت، معضل دیگری ذهن 

ما را آزار داد که منجر به تهیه این گزارش شد.
گاهی اوقات تصاویر به قدری گویاست که کافی است 
صرفــاً زیر آن درج شــود »بدون شــرح« چراکه هر 
بیننده ای با دیدن تصاویر به عمق مطلبی که نویسنده 

گزارش قصد دارد به آن بپردازد پی می برد.
هرچند تصاویر مقایسه ای به خوبی عمق هدف نگارنده 
را می رســاند و تیتر انتخاب شــده برای این گزارش 
را در اذهــان متبلور می نماید اما الزم اســت قدری 
بیشــتر مســئله را باز کنیم؛ در شرایطی که بسیاری 
از کوچه های حاشیه شهر و مناطق محروم همدان از 
داشتن حداقل امکانات شهری که همانا روشنایی معابر 
در زمان تاریکی هوا اســت، محروم هستند؛ چراغانی 
نمای ســاختمان های اداری در زمانی که واقعاً هیچ 
کارایی الزمی ندارند، چه معنایی می تواند داشته باشد؟

 نسبت مستقیم تاریکی معابر 
با افزایش جرم و جنایت

به نظر شــما مخاطب گرامی، ظلمــت و تاریکی این 
کوچه ها بیشــتر اســت یا تاریکی ذهــن مدیران و 
تصمیم گیرندگانی که این گونه انرژی و ســرمایه  های 
ملی را بیهوده هدر می دهند درحالی که یک شهروند 
حاشیه نشــین با توجه به بافت نامناسب معابر منطقه 
سکونتش، اگر تنها ساعتی از غروب آفتاب بگذرد، در 
میان این تاریکی ها ممکن است حتی نتواند راه منزل 

خویش را پیدا کند؟
به راستی چقدر همین تاریکی ها موجب بیشتر شدن 

جرم و جنایت می شود؟
آیا مســئوالن امنیتی به این مسئله توجه کرده اند و 

تذکرات الزم را به متولیان امور شهری داده اند؟
آیا این تاریکی ها، جان و آسایش شهروندان و ساکنان 
ایــن مناطق را بیشــتر از مناطقی که معابرشــان از 

روشنایی کافی برخوردار هستند، تهدید نمی کند؟
از همــه این ها که بگذریم؛ ســهم ســاکنین مناطق 

خاموش شهر از سرانه شهر چقدر است؟
آیا کمبود و نبود روشنایی معابر هم مانند زیبا سازی و 
امکانات شهری در گرو درآمدهای منطقه ای  و ضعف 

اعتبارات مناطق محروم است؟
امـام عـلی )ع( رسـیـدگـی بـه مـحـرومـان را تـنـهـا 
بـا دستورالعمل و فرمان انجام نمی داد، بلکه شخصاً به 

رفع مشکات مردم می پرداخت.
نـان و خـرمـا را درون زنـبـیـل مـی گـذاشـت و بـا 

دوش مـبـارک حمل می کرد و به فقرا می رساند.

اصحاب و یاران می گفتند:
یا اَمیرالُموِمنین، نَحُن نَحِملَُه

»یــا امیرالمــو منین علیه الّســام ما این بــار را بر 
می داریم«.

حضرت پاسخ می داد که:
َربُّ الَعیاِل اََحقُّ بَِحملِِه

»رهبر اّمت سزاوارتر است که بردارد«)1۲5(

مسئول شدن، چشمان باز، پاهایی رونده، قلبی 
تپنده و دستانی کننده می خواهد

حال مسئولین باید پاسخگو باشند که در کشوری که 
زیر پرچم اســام و با تأسی از معرفت و سیره پیامبر 
اســام و ائمه معصوم اداره و هدایت می شود، چگونه 
نســبت به این مسائل بی تفاوت بوده و اقدامی در این 

خصوص ننموده اند؟
همیشه می گویند آن را که عیان است چه حاجت به 
بیان است؛ آیا رسیدگی به این مسائل تخصص خیلی 
خاصی می خواهد؟ یا فقط قدری دلسوزی و پیگیری 
نیاز دارد و چشمانی باز و پاهایی رونده و قلبی تپنده 
و دستی کننده می خواهد که برود، ببیند، حس کند و 

پیگری کند تا مشکات مردم مرتفع شود.

احساس مسئولیت؛ از حرف تا عمل
در باب مســائل و مشکات مردم حرف زیاد است 
و کافی اســت تنها دوربینی در دست گرفت و در 
شــهر چرخید، ثبت کرد و به تحریر کشــید؛ اما 
به راستی احساس مســئولیتی که همه معموالً در 
ســخنوری ها از آن دم می زننــد کجای این پازل 
قرار دارد؟ این واژه کلیشــه ای که امروزه مسبب 
قبــول مســئولیت ها و حضور افــراد در میادین 
مختلــف عرصه خدمت شــده، در عمــل چقدر 

می کند؟ نقش آفرینی 
بی تردیــد هــر کس با هــر نیتــی در راهی قدم 
می گذارد، اگر صحبت ها و شــعارها و وعده هایش 
بــا قدم هایی که بعد از تصدی گری و رســیدن به 
جایگاه مورد نظر برمی دارد مغایر باشد، روزی در 
جایی و در شــرایطی متفــاوت گام هایش خواهد 
لرزید و آن زمان دیگر نه فرصت برگشــت هست 

و نه راهی برای جبران!
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حق نداریم 
40 هزار تومان 
به یک جیب 

 بدهیم 
200 هزار 

تومان از جیب 
دیگر بگیریم

برخی 
می گویند اثر 

رشد کو؟

هرساله 
850 هزار 

فارغ التحصیل 
وارد جامعه 

می شوند

اجازه نمی دهم 
تا پایان بهار 

96 هیچ کارگر 
ساختمانی بی 
دفترچه بیمه 

بماند
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجازه نمی دهم تا پایان بهار 
96 هیچ کارگر ساختمانی بی دفترچه بیمه بماند.

علی ربیعی در همایش اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال که در 
همدان برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه دو معاون 
ارشد وزارت کار همدانی هســتند، اظهار داشت: امید می رود که 
حضور معاونان و رئیس سازمان فنی و حرفه ای در سفر به همدان 

تعهدآور باشد و بتوان درخواست های استان را رسیدگی کرد.
وی با اشــاره به اینکــه روز مبعث یادآور عصر بلوغ انســان ها و 
مسئولیت پذیری آن هاست، خاطرنشــان کرد: من هیچ گاه مدیر 
بودن را دوست نداشــتم و مسئول بودن مورد پسندم بوده است؛ 
مسئولیت پذیری رمز این است که بتوان خود را متحول کرد و به 

پیشرفت رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تصریح کرد: من به عنوان 
کسی که زندگی سخت و مسئوالنه ای داشتم می گویم برای اینکه 
می خواهیم جامعه خوشبخت شود باید از خود بپرسیم که چه کاری 

برای جامعه انجام داده ایم؟
ربیعی با بیان اینکه ما در قبال خانواده، جامعه، مقام معظم رهبری 
و شــهدا مسئول هستیم، خاطرنشان کرد: ما همه مسئولیم و اگر 

مسئوالنه زندگی کنیم به خوشبختی می رسیم.
وی افزود: مســئوالنه کار کردن یعنی اینکه تصمیمات سخت را 
بگیریم و اگر می شنویم که امروز کسی می گوید به بیکاران ۲50 
هزار تومان می دهیم مسئوالنه نیست؛ باید تور دست جوان داد تا 

کار پیدا کند و آموزش ببیند.
ربیعی با بیان اینکه در تمام استان ها در سال جاری به افراد کمک 
می شــود که بیکاران به سرکار بروند، یادآور شد: این طرح در ۲0 
استان در سال قبل اجرا شد و امسال نیز در تمام استان ها اجرایی 
خواهد شد. وزیر کار تأکید کرد: پیامبر اکرم )ص( اخاق را در یاد 
آدمــی زنده می  کند و در کنار فقرا بودن و منزلت دادن به کرامت 

انسان ها را یادآور می شود.
وی با بیان اینکه پنجم اردیبهشت ماه روز کارگر است، خاطرنشان 
کرد: حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است؛ من بارها از خودم 
می پرســم در جامعه ای که ثروتمندان بــدون تاش ثروتمندتر 
می شــوند، میلیاردها میلیــارد ثروت اندوزی می کننــد و با رانت 

پیشرفت می کنند، ملت مرهون کار است؟ خیر.
ربیعی افزود: هرکسی که پیچ و مهره ای برای اشتغال به هم وصل 
کند ارزش دارد و دست او را می بوسیم و کارگری که از جان خود 

مایه می گذارد برای ما ارزشمند است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه زندگی ایرانی را باید 
در ابعاد مختلف ارتقاء داد، گفــت: در این جامعه باید ارزش های 
تولیــد را ارتقا داد و در نهادهــای اجتماعی باید طوری کارکرد تا 
در پنج تا 10 ســال آینده قدرت ایران را افزایش دهیم و بتوانیم 

جامعه ای شاد و پیشرو داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه سخت کوشــی و مدارا کردن با هم در کار، 
رمز رشــد در آینده است، اظهار داشت: اگر در جامعه تولید محور 
به گونــه ای کار نکنیم که در کوتاه مدت به ســرعت جلو برویم 

پاسخگوی فرزندانمان نخواهیم بود.
 حق نداریم 40 هزار تومان به یک جیب بدهیم 

200 هزار تومان از جیب دیگر بگیریم
ربیعی با بیان اینکه باید بدون ترس به سمت پیشرفت حرکت کرد، 
یادآور شــد: در این سال ها آنچه که سعی کردیم پیش ببریم این 
بود که به طور بنیانی، حق نداریم پول را هدر بدهیم. حق نداریم 
40 هزار تومان به یک جیــب بریزیم و ۲00 هزار تومان از جیب 
دیگر بیرون بیاوریم و حق داریم کرامت ایجاد کنیم که خوشبختانه 

زیرساخت های این حرکت فراهم شد.
وی بــا تأکید بر اینکه کیک اقتصاد باید بزرگ تر شــود، گفت: در 
اقتصاد کوچک نمی توان کارکرد؛ زمانی 60 درصد کسری رشد در 
کشور وجود داشت اما سعی کردیم منحنی رشد را روبه باال ببریم 

که باید ادامه پیدا کند.
برخی می گویند اثر رشد کو؟

وزیر کار با بیان اینکه برخی می گویند رشد نکردید و اگر رشد بوده 
اثرش کجاست، یادآور شد: متأسفانه ریزش نیروی کار در دوره ما 

اتفاق افتاد که پیشینه تاریخی دارد.
وی همچنین تصریح کرد: ونزوئا در شرایط ایران قرار داشت و به 

400 درصد تورم رسید اما ایران تورم را کنترل کرد.
ربیعی با اشاره به اینکه رکود طوالنی باعث کوچک تر شدن ظرفیت 
اقتصادی کشور شد، اظهار داشت: سال 95 با بیش از هفت درصد 
رشــد روبه رو بودیم اما امسال اگر رشــد کمتر هم باشد، در سال 

جاری کیفی تر خواهد شد.
وزیــر کار با بیان اینکــه پیش بینی پذیر کــردن اقتصاد از دیگر 
کارهای دولت بود، گفت: یادتان نیســت افراد در صف سکه و ارز 

می ایستادند؟ فقرا در این مدت بیشترین لطمه را خوردند.
وی با اشاره به اینکه کسری تورم یعنی اینکه کمتر گران می خریم، 
گفــت: دیگر به گونه ای نیســت که اگر امــروز کاال می خریدیم، 

می ارزید به اینکه فردا کاال بخریم.

ربیعی با بیان اینکه برنامه منسجم اشتغال در دولت دنبال می شود، 
اظهار داشــت: در سال قبل با تمام شــغل های ایجاد شده بازهم 
نتوانســتیم برای 500 هزار نفر جویای کار، شغل ایجاد کنیم اما 
چرا این رشــد در خانه ها دیده نمی شود؟ چون در زمانی اقتصاد 

کشور کوچک شده بود.
هرساله 850 هزار فارغ التحصیل وارد جامعه می شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: سال ها بیکاری تلنبار 
شــده را شــاهد بودیم و نیروی کار با تأخیر هفت ساله به مراکز 
آموزشــی رفتند و هر ســاله 850 هزار فارغ التحصیل وارد جامعه 
می شوند. وی ادامه داد: جمعیتی که وارد بازار کار می شوند تا چند 
سال دیگر ادامه دارد و نیاز است که ساالنه 900 هزار تا یک میلیون 

شغل ایجاد شود.
ربیعی با بیان اینکه در مدتی ریزش نیرو در کارخانه ها ایجاد شد، 
گفت: نرخ مشــارکت مردم در دولــت یازدهم ۲.5 درصد افزایش 

یافت.
وی با اشاره به رونمایی از طرح های اشتغال خود در همدان، تصریح 
کرد: از جمله برنامه ها می توان به برنامه کوتاه مدت برای حمایت از 
مشاغل خرد، کارورزی و پیش رفتن از مسیر یارانه به سمت کارانه 

اشاره کرد. وی افزود: این دروغ است که گفته می شود به فرد پول 
بدهیم تا ســرکار برود و پول را باید به بخــش کار داد تا بیکاران 
مشــغول به فعالیت شــوند و دیگر برنامه این است که حق بیمه 

پرداخت کنیم و مشوق کارفرمایی در نظر بگیریم.
مگا برنامه دولت یازدهم؛ اشتغال فراگیر ضد فقر

ربیعــی مگا برنامه دولت را اشــتغال فراگیر ضد فقر و اشــتغال 
توانمندســاز با توجه به مزیت اســتان ها و ایجاد 600 هزار شغل 
در هر ناحیه، عنوان کرد و افزود: با مطالعات صورت گرفته توسط 
45 کارشــناس بزرگ بر روی بخش های مختلف از زنبور عســل 
تا پوشاک، امســال ۲0 هزار میلیارد تومان برای این گونه مشاغل 

اختصاص خواهد یافت.

وزیــر کار همچنین خاطرنشــان کرد: طی ســال هایی هم زمان 
با حقوقی که به بازنشســتگان داده شــد 67 درصد قدرت خرید 
کاهش یافت و چون من ســال ها به سختی زندگی کردم خجالت 

بازنشستگان را می فهمم.
وی با بیان اینکه یک شــبه نمی توانیم کاری کنیم، گفت: در طول 
چهارتا هشــت سال می توان به نتیجه رســید و افزایش حداقلی 

دستمزد را محقق کرد تا حقوق بر تورم پیشی بگیرد.
علی ربیعی با اشــاره به اینکه هر بیماری یک خانواده را دو دهک 
پایین می آورد، تصریح کرد: 11 میلیون فقیر حاشیه نشین شهری 

بیمه شدند و من باعاقه این کار را دنبال کردم.
اجازه نمی دهم تا پایان بهار 96 هیچ کارگر ساختمانی 

بی دفترچه بیمه بماند
وی افــزود: اجازه نمی دهم تــا پایان فصــل اول 96 هیچ کارگر 
ساختمانی بی دفترچه بیمه بماند چراکه زندگی سختی را دارند 
و چون باید از ســاختمان درصد دریافت شــود تا بیمه شــوند و 
ســاختمان هم در برخی ایام سال تعطیل است، منبع دیگری در 

نظر گرفته شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هر ایرانی باید بتواند 
یک دفترچه بازنشستگی با نرخ های متفاوت داشته باشد، گفت: در 
کشور 170 هزار کودک که به مدرسه نرفتند شناسایی شدند و با 

خانه تک تک این کودکان تماس گرفته شد.
وی ادامه داد: فردی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که وقتی 
به خانه من زنگ زدند و گفتند فرزندت کجاســت، ترسیدم. البته 
این بد است که مردم وقتی از نظام با آن ها تماس گرفته می شود، 

می ترسند.
ربیعــی با بیان اینکه ۲00 هزار زن دچار ســوءتغذیه در کشــور 
شناسایی شدند، اظهار داشت: 10 میلیون نفر در کشور برای ارائه 

سبد غذایی شناسایی شد.
وزیر کار تأکید کرد: دولت در راستای تهیه مسکن برای خانواده های 

دارای بیش از دو معلول اقدام کرد و در سال جاری به سمت مسکن 
زنان سرپرست خانوار پیش می رود تا بتواند در طول دو یا سه سال، 

توانمندسازی را انجام دهد.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه های ما تکمیل مســکن مهر است، 
یادآور شــد: منابع مالی زیــادی در دولت یازدهــم برای تأمین 

زیرساخت ها هزینه شد و 50 درصد آن نیز تحویل داده شد.
ربیعی همچنین خاطرنشان کرد: در بخش رفاهی نیز با سیاست 
منسجم امور را پیش می بریم و امیدواریم بتوانیم با عقانیت، تدبیر 

و شجاعت برای استقال کشور را ادامه دهیم.
 کل ریل گذاری راه آهن همدان- تهران 

در دولت یازدهم انجام شد
استاندار همدان نیز در این همایش گفت: کل ریل گذاری راه آهن 

همدان- تهران در دولت یازدهم انجام شد.
محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه زمان پذیرش امور توسط علی 
ربیعی به عنوان وزیر، وزارت کار در قهقرای تشــکیات خود، رو به 
افول بود، اظهار داشت: شستا در آن زمان با مشکل روبه رو شده بود 

و پرونده بابک زنجانی نیز باز بود.
وی با بیان اینکه جامعه ای که در آن فساد باشد کارآفرینی در آن 
رخ نخواهد داد، یادآور شــد: وزیر کار نه تنها فساد را کم کرد بلکه 

می توان گفت فساد را در وزارت کار ریشه کن کرد.
نیکبخت همچنین تصریح کرد: بنابر گفته وزیر کار، مشاغل خرد 
و متوسط را باید حمایت کرد و ما در استان به مصداق این سخن 

پی بردیم.
اســتاندار همدان با بیان اینکه هر ماه 800 تا هزار شغل در استان 
ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: این آمار برگرفته از کارگاه هایی این 

چنینی نیز هست.
وی با اشاره به هشــت هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در همدان، یادآور شد: در سال قبل 10 هزار شغل 
در استان همدان ایجاد شد و هفت کشور در همدان پس از برجام 

سرمایه گذاری کردند.
نیکبخــت با بیان اینکه کل ریل گذاری راه آهن همدان- تهران در 
دوره دولت تدبیر و امید انجام شــد، تصریح کرد: قطار روز جمعه 

هشتم اردیبهشت ماه به همدان خواهد رسید.
اســتاندار همدان به ســرمایه گذاری جهت اجــرای نیروگاه های 
خورشیدی 100 مگاواتی اشاره کرد و افزود: از این میزان تاکنون 

14 مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام از قبل روی 
دست دولت یازدهم ماند که در همدان باوجود سهم واگذاری 66 

پروژه، ۲14 پروژه به بخش خصوصی واگذار می شود.
نیکبخــت از افتتاح و کلنگ زنی دو هــزار و 300 میلیارد تومانی 
طرح های اســتان با حضور ریاســت جمهوری، یادآور شد: از این 
میزان یک هــزار و 800 میلیارد تومان طرح قابل افتتاح و مابقی 

شروع عملیات اجرایی است.
وی اقتصاد مقاومتی را پیشــی گرفتن صادرات از واردات دانست 
و افزود: در ســال گذشته برای اولین بار صادرات بر واردات پیشی 

گرفت.
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه از محل طرح تحول سامت 
پرداختــی از جیب مردم کاهش یافت، گفت: 500 میلیارد تومان 

یارانه سامت در قالب طرح تحول در استان همدان هزینه شد.

 مدیران باید توسط احزاب شناسنامه دار 
به حاکمیت برسند

دبیر حزب اعتدال و توسعه اســتان همدان نیز گفت: حاکمان و 
مدیران این نظام تنها باید توسط احزاب شناسنامه دار به حاکمیت 
برســند. حســن مرادی اظهار داشــت: مردم و نظام، مسئوالن و 
برنامه ریزان آن اگر می خواهند مشــکات مــردم برطرف و رفاه 
و آرامش و آســایش برای آن ها فراهم شــود و در رسیدن رشد و 
تعالی این ملت سرعت بیشتری ببخشند راهی جز توسعه فرهنگ 
پاســخگویی ندارند. وی افزود: حاکمــان و مدیران این نظام باید 
توسط احزاب شناسنامه دار به حاکمیت برسند تا ضمن پاسخگویی 

در مسیر اجرای برنامه مدون، مداوم، علمی و عقلی قرار بگیرند.
مرادی با شرح این سؤال که "آیا سخن گفتن در خصوص اقتصاد 
مقاومتی کافی است؟"، یادآور شد: مدیران به شرط ترجیح منافع 
مردم بر منافع خود می توانند رفاه نسبی و مطلوب را در جنبه های 
مختلف فراهم کنند. وی ادامه داد: با گذشــت بیش از 35 ســال 
از انقاب برای رســیدن به اهــداف آن نگرانیم و از نگاه فرهنگی، 

اقتصادی و سیاسی به جامعه با نگرانی می اندیشیم.
مرادی با بیان اینکه راهی جز توسعه فرهنگ تحزب برای تغییر این 
نــگاه وجود ندارد، گفت: احزاب نباید منافع خود را بر منافع مردم 
ترجیــح دهند و نباید فراموش کنیم که اگر این تمرین زیاد طول 

بکشد رسیدن به مقصود نیز طوالنی خواهد بود.
دبیر حزب توســعه و اعتــدال ضمن ابراز امیــدواری از برگزاری 
همایش های منطقی، آرامش بخش و تعالی بخش، خاطرنشان کرد: 
انتظار می رود این همایش ها باعث رشد فرهنگ گفتگو و کنار هم 

ایستادن برای رفع مشکات مردم شود.

تمام کارگران ساختمانی تا پایان بهار 96 بیمه  می شوند
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پیشکسوتان 
بیشتر از نیاز 

 مالی 
نیازمند 
محبت و 
حمایت 
معنوی 
هستند

پروژه های 
نیمه تمام 

 ورزشی کشور 
تا 3 سال 

آینده تکمیل 
می شود

نخســتین همایش پیشکسوتان ورزش اســتان همدان با حضور 
امیررضا خــادم معــاون حقوقــی وزارت ورزش و جوانان، بهرام 
افشارزاده، مدیرعامل انجمن پیشکسوتان ورزش ایران، محمدناصر 
نیکبخت استاندار همدان و جمعی از پیشکسوتان ورزش استان در 

سالن اجتماعات  دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد.
در این همایش مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان این 
که  مردم ایران همواره پهلوانان، قهرمانان و ورزشکاران خود را عزیز 
و محترم داشته اند، اظهار داشت:  پیشکسوتان ورزش سرمایه های 
گذشته، حال و آینده ورزش هستند و مردم آنان را بخش مهمی از 

سرمایه های ارزشمند و اعتبار میهن خویش می دانند.
رسول منعم افزود: در دین ما و از سوی بزرگان دین تأکید زیادی به 
ارج نهادن به پیشکسوتان شده و برهمین اساس هر نسلی موظف 

به احترام نسبت به پیشکسوتان است.
وی تصریح کرد: سرزمین کهن ما همواره شاهد همت و مردانگی 
ایــن عزیزان بودیم و افتخارآفرینی آنان  را در میدان های مختلف 

ورزشی نظاره کردیم.
منعم با اشــاره به این که این قهرمانان سخت کوش که اینک گرد 
پیری بر موی و چهره خود دارند در عین ســربلندی و سرافرازی، 
بسیار فروتن و خوش سیرت اند و هیچ گاه از مشکات و کمبودها 
سخنی نگفتند افزود: این عزیزان الگوی صیانت، جوانمردی، تاش 

وافر انسانی و در حقیقت سرمایه های عزت و افتخارند.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان عنــوان کرد: انجمن 
پیشکسوتان ورزش همدان با حمایت دستگاه ورزش و با همکاری 
گروهی از پیشکسوتان اصیل ورزش نخستین گام را برای حمایت از 
پیشکسوتان با دعوت از تنی چند از چهره ها و نخبگان ورزشی که 

عمر گران مایه خود را در ورزش صرف کرده اند، برداشت.
وی خاطرنشــان کرد: برپایی چندین جلسه هم اندیشی با حضور 
مسئوالن استانی محور اصلی این نشست ها بود که در نهایت امروز 

منجر به برگزاری نخستین مجمع پیشکسوتان ورزش استان شد.
منعم تأکید کرد: بدون شک اهداف اصلی این باشگاه، سهیم کردن 
پیشکســوتان عرصه ورزش در مجامع هیئت هــا و بهره مندی از 

تجربیات آن هاست.
مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: پیشکسوتان با سال ها تجربه 

در عرصه های ورزشی می توانند به عنوان بازوان مشاوره به توسعه 
ورزش استان کمک کنند و از طرح ها و پیشنهادهای آنان استقبال 

می کنیم.
منعم گفت: دســتگاه ورزش استان توجه ویژه ای به پیشکسوتان 
ورزش داشــته و از دو سال قبل انجمن پیشکسوتان در کنار 48 
هیئت ورزشی همدان مورد حمایت مالی و معنوی قرار گرفته اند 
و با حمایت مسئوالن و پیگیری دستگاه ورزش برای نخستین بار 

برای این انجمن دفتر اختصاصی راه اندازی شد.

 پیشکسوتان بیشتر از نیاز مالی 
نیازمند محبت و حمایت معنوی هستند

مسئول انجمن پیشکسوتان ورزش کشــور نیز با تأکید بر اینکه 
پیشکسوتان ورزش عمری را در راه اعتای ورزش صرف کرده اند، 
اظهار کرد: پیشکسوتان ورزشی در جوانی در عرصه ورزش کشور 

زحمات بسیاری کشیدند.
بهرام افشارزاده با بیان اینکه جمع کردن پیشکسوتان گرد هم کار 
سختی است، گفت: این افراد نیاز مالی ندارند بلکه نیاز به محبت 

و حمایت معنوی دارند.
وی افزود: بعد از پیروزی انقاب پیشکسوتان و قهرمانان بسیاری 
بودند که مورد بی مهری قرار گرفتند، گویی صحبت و نشســت و 
برخاســت با آن ها جرم بود که خوشبختانه با حضور پیشکسوتان 

اخاقی انجمن پیشکسوتان ورزش تشکیل شد.
مسئول انجمن پیشکســوتان ورزش کشور بیان کرد: در تشکیل 
انجمن از جایی هزینه دریافت نکردیم و با همت همین پیشکسوتان 

و خودیاری مردم تاکنون انجمن برقرار و چراغش روشن است.
وی با اشــاره به بررسی مسائل و مشکات پیشکسوتان به صورت 
هفتگی و یا هر دو هفته یک بار، افزود: افکار پیشکســوتان ورزش 
بســیار روشــن اســت در حالی که کمتر از آن ها استفاده شده و 
برخی تنگ نظری ها باعث خانه نشــینی آن ها شــده است؛ سعی 
بر برگرداندن پیشکســوتان ورزش به عرصه ورزش داشتیم که تا 

حدودی موفق شدیم.
افشارزاده با بیان اینکه پیشکسوتان ورزش می توانند از لحاظ فکری 
به فدراســیون ها کمک کنند و چشم داشتی ندارند، تصریح کرد: 

پیشکســوتان ورزش می خواهند جای خودشان و در ورزش مؤثر 
باشند نه اینکه جای دیگران را در پست و مقام ها بگیرند.

وی کار بزرگ برگزاری همایش پیشکسوتان در همدان را قابل تقدیر 
دانست و ادامه داد: امیدواریم این کار ادامه یابد و در سراسر کشور 

این برنامه را داشته باشیم.
مسئول انجمن پیشکسوتان ورزش کشور تصریح کرد: تهیه ردیف 
بودجه برای انجمن پیشکســوتان ورزش ســخت است؛ صندوق 
اعتباری پیشکسوتان در ورزش وجود دارد اما خاموش است و باید 
از طریق این صندوق به پیشکسوتان ورزش کمک کنند که چراغ 

آن ها در شهرستان ها روشن باشد.
وی کمک به برگزاری این همایش را کار بزرگ و خدایی دانســت 
و یادآور شد: با کمک به برگزاری این برنامه ارتقا معنوی و فکری 
می یابید چراکه این افراد انسان های خاموشی هستند که شما آن ها 
را روشن کردید. افشارزاده با اشاره به تهیه قطعه نام آوران در بهشت 
زهرای تهران برای پیشکســوتان ورزش تهــران، بیان کرد: قطعه 
نام آوران برای پیشکســوتان تهیه شده و هزینه ای نیز برای آن در 

نظر گرفته نشده است.

 پروژه های نیمه تمام ورزشی کشور 
تا 3 سال آینده تکمیل می شود

معاون حقوقی و پارلمانی وزیــر ورزش و جوانان گفت: طرح های 
نیمه تمام ورزشی تا 3 سال آینده تکمیل می شوند.

امیررضا خادم در اولین همایش پیشکسوتان ورزشی استان همدان 
با بیان این که برای ساماندهی پیشکسوتان کل ورزش نیاز به یک 
برنامه منسجم است اظهار داشت: بیشتر از اینکه پیشکسوتان به 
متولیان ورزش نیاز داشته باشند آن ها باید از تجربیات این پهلوانان 

استفاده کنند.
وی افــزود: با افتتاح صندوق های حمایت از پیشکســوتان انتظار 

می رود که خیلی از فعالیت های این انجمن را ساماندهی شود .
خادم عنوان کرد: در گذشته بیش از 4 هزار طرح نیمه تمام ورزشی 
تکمیل نشــده بود که خوشــبختانه در این دولت توانســتیم این 
موضوع را مدیریت کنیم و امیدواریم که با برجام بتوانیم منابع مالی 
بیشتری را جذب کنیم و کشور را از وابستگی به نفت نجات دهیم .

وی با اشــاره به افزایش بودجه ورزش در ســال 96 تصریح کرد: 
خوشبختانه بخشی از ارزش افزوده را در سال 96 به جامعه ورزش 
اختصاص دادند که در جای خود اعتبارات قابل توجهی اســت و 
ما می توانیم تمام طرح های نیمه تمام ورزشــی را تا 3 سال آینده 
جمع کنیم و اماکن ورزشــی را در روســتاهایی که نیاز دارند به 

اتمام برسانیم .
مسئول انجمن پیشکسوتان ورزش استان همدان نیز با بیان اینکه 
پیشکســوتان ورزش و ملی عمر خــود را در عرصه ورزش صرف 

کرده اند، ادامه داد: باید خائی که در گذشته بوده، رفع شود.
جعفر نادری فر پیشکسوتان ورزشی را به عنوان سرمایه های ملی، 
معنوی و فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: می توان از تجربیات 
پیشکسوتان ورزش در ورزش استان استفاده کرد زیرا پیشکسوتان 
بدون چشم داشت می توانند کمک خوبی برای اداره کل ورزش و 
جوانان باشند به شرط اینکه از این افراد استفاده درست و به جایی 

صورت گیرد.
وی خواســتار گردهمایی پیشکســوتان حداقل دو بار در سال و 
ارائه راهکار برای جوانان ورزشــکار شد و یادآور شد: حدود بیش 
از 800 پیشکسوت در استان شناسایی شده اند و بعد از این جلسه 

کمیته های شهرستان ها تشکیل می شود.
مسئول انجمن پیشکســوتان ورزش استان همدان با بیان اینکه 
هر دوشنبه بررســی مسائل پیشکسوتان در دستور کار قرار دارد، 
تأکید کرد: بر این اســاس جلسات و مجمع عمومی برگزار شده و 
هیئت مدیره و هیئت امنا انتخاب شدند و کار به طور رسمی شروع 

شده است.
وی با تأکید بر اینکه با مشــارکت همگانی پیشکســوتان، اهداف 
بزرگ تر و کارهای بهتری را انجام خواهیم، گفت: پیشــنهاد دارم 
کــه حداقل وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، انجمن 
پیشکســوتان را حداقل در حد یک فدراســیون ببیند و کمک ها 

به گونه ای باشد که بتوانیم ورزشکاران پیشکسوت را کمک کنیم.
نادری فر با اشاره به ارسال نامه و ارائه درخواست به منظور دریافت 
ردیف اعتباری، اظهار کرد: امیدواریم درخواســت ردیف اعتباری 
سال آینده به مجلس برود و این ردیف را برای انجمن پیشکسوتان 

در نظر بگیرند.

با حضور ورزشکاران و جمعی از مسئوالن ورزشی برگزار شد

نخستین همایش پیشکسوتان ورزش استان همدان 
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سینما و دیدن فیلم همیشه برای مردم جذاب بوده است و 
یکی از سرگرمی های مهم مردم محسوب می شود.

سینما، که یکی از مکان های اصلی در بحث پر کردن اوقات 
فراغت محسوب می شود باید طوری با مردم دوست باشد 

که اعتماد آن ها را به خود جلب کند.
در اســتان ما همدان، با وجود 9 شهرستان تنها همدان 
و مالیر اســت که از وجود ســینما بهره می برند و بقیه 
شهرستان ها از این فرصت برای بهره گیری بهتر از اوقات 

فراغت بی نصیب هستند.
بی شک، فیلم دیدن در یک مکان فرهنگی به نام سینما 
و پر کردن اوقات فراغت در چنین مکان فرهنگی ای حق 
مسلم هر فردی است؛ حتی در شهرستان ها، که متأسفانه 
این امر در اســتان همدان نادیده گرفته شده و نتیجه آن 
عدم بهره مندی بخش قابل توجهی از مردم استان همدان، 
از پر کردن اوقات فراغت خود در یک مکان فرهنگی به نام 

سینما است.
نمی دانم چه اولویت هایی برای یک شهرستان مهم است 
که وجود یک ســینما جزو این اولویت ها نیست؛ اما وقت 
آن رسیده که مدیران استان فکری برای این شهرستان ها 
انجام دهند تا جمع کثیری از مردم، در شهرستان های خود 

از وجود سینما بهره مند باشند.
اما موضوع بعدی سینماهای موجود در استان است که 2 
سینما در شهرستان همدان و یک سینما در مالیر وجود 
دارد و البته سینما کانون همدان نیز قابل اشاره است که 
زیر نظر کانون پرورش فکــری، اکران های منظمی دارد 
و جای قدردانی دارد که از ظرفیت ســالن خود به خوبی 

استفاده برده است.
سینماهای قدس و فلســطین این روزها به لطف اکران 
فیلم های گیشه ای، توانســتند مخاطبان را به خود جلب 

کنند و اوقات خوشی را برای شهروندان فراهم نمایند.
اما مسئله  قابل بیان و تأمل، برنامه ریزی مدیریت سینما در 
طول ایام سال است که از فیلم های گیشه ای بی بهره بوده و 

باید مخاطب را جذب کند.
مخاطبی که سخت پسند تر در بحث موضوع فیلم شده و 
به دنبال اکران فیلم های مورد نظر است و با انتخاب خوب و 

دقیق می توان به ذائقه مخاطب پاسخ داد.
حال امری که در ســینماهای استان به نظر نادیده گرفته 
شده، عدم شناخت ذائقه مخاطب است که باعث می شود 
انتخاب فیلم ها برای اکران با مشــکل مواجه شــود. این 
موضوع برای مدیریت سینماها و در پی آن از دست ندادن 

زمان اکران، انتخاب فیلم های خوب بسیار اهمیت دارد.
مدیریت ســینماها در همدان با یک نظرســنجی عادی 
می توانند هم پاســخگوی ذائقه مردم باشند هم گیشه و 

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

اطالع رسانی گام های مؤثرتری بردارند.

سینماها صرفًا اکران فیلم را در پیش نگیرند
در عصر جدید، بسیاری از سینماهای کشور به این نتیجه 
رسیده اند که سالن های ســینما صرفاً اکران فیلم را در 
برنگیرد و اقداماتی از جمله نشست های نقد فیلم، پرسش و 
پاسخ با حضور عوامل فیلم، نقد و بررسی کتاب ها با موضوع 
سینما را در برنامه اجرایی خود داشته باشند تا مخاطبان را 
به هر بهانه ای شده به فضای سینما بیاورند و آشتی مخاطب 

با سینما به صمیمیت تبدیل شود.
شــاید کمبود سالن در ســینما بهانه ای باشد برای عدم 
برگزاری ایــن نوع برنامه ها در داخل خود ســینما اما با 
حذف یک یا دو سانس که مخاطب کمتری را در خود جای 

می دهد، این مشکل حل شدنی است.
در پایان اشاره ای به اکران های تعداد بیشتری فیلم نسبت 
به تعداد ســالن موجود در سینما داشته باشیم که نقطه 
قوتی در عملکرد ســینماهای استان محسوب می شود؛ 
که مخاطب بــرای انتخاب فیلم مورد نظر خود گزینه های 
بیشــتری را پیش روی خود می بیند و البته این امر فقط 
در دو سینمای فلسطین و قدس در شهر همدان مشاهده 
می شود و سینما بهمن مالیر همان یک سالن و یک فیلم را 

برای مخاطب خود به انتخاب می گذارد.

بیش از 80 درصد از مردم 
 همدان از داشتن سینما 

بی بهره اند

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان 
گفت: در سال 95 تعداد 4 هزار طاق در استان همدان ثبت شده 

که نسبت به سال 94 شاهد کاهش 6 درصدی طاق بودیم.
اسداهلل ربانی مهر گفت: متأسفانه در 10 سال اخیر دو سال شاهد 
افزایش طاق بودیم که خوشــبختانه در سال 95 شاهد کاهش 6 
درصدی طاق بودیم و باید سعی کنیم این روند کاهش طاق در 
سال جاری نیز ادامه پیدا کند. معاون امور جوانان اداره کل ورزش 
و جوانان استان همدان همچنین گفت: در حوزه ازدواج نیز در سال 
95، 17036 مورد ازدواج داشــتیم که نســبت به سال گذشته 5 
درصد کاهش داشتیم، بخشی از آن به علت کاهش جمعیت جوان 
اســتان و کشور است که هرساله به همین نسبت و یا کمتر شاهد 

کاهش افزایش جمعیت جوان آماده ازدواج هستیم.
ربانی مهر گفت: در سال گذشته در حوزه ازدواج برنامه های متعددی 
از سوی دســتگاه های اجرایی استان انجام شد که تأثیرات خوبی 
داشته و البته بعضی دستگاه ها عملکرد خوبی نداشته اند، که باید در 
سال جاری این روند بهتر شود و کم کاری های گذشته جبران گردد.

ربانی مهر گفت: در سال جاری، 56 برنامه در حوزه ازدواج جوانان 
در دستور کار است که مهم ترین آن ها آموزش زوج های جوان، طرح 
همسان گزینی ازدواج، جشنواره پیوند آسمانی، پیگیری وام ازدواج، 
طرح آموزش مربیان و مشــاوران، چند جشن گل ریزان، جشنواره 

بهار زندگی و ۲ برنامه مجمع خیرین ازدواج استان است.

 همدان یکی از 5 استان فعال کشور 
در حوزه سازمان های مردم نهاد

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره  کل ورزش و جوانان 
اســتان همدان گفت: در حال حاضر استان 

همدان یکی از 5 استان فعال کشور در 
حوزه سازمان های مردم نهاد است.

اســداهلل ربانی مهــر با بیــان اینکه 
موضوع  مردم نهــاد  ســازمان های 
مهمی در جامعه است، اظهار کرد: 
درواقع دولت به تنهایی نمی تواند در 

انجام کارهــا به ویژه در حوزه فرهنگی 
تأثیرگذار  اجتماعــی  و 

هر  بنابراین  باشد؛ 
فعالیت هــا  چــه 
باشد،  خودجوش 
ی  ر ا گــذ ثیر تأ

بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه 
نه  شــبختا خو
ی  ن ها ما ز ســا
در  مردم نهــاد 
ی  مینه هــا ز

فرهنگــی و اجتماعی فعالیت های خوبی انجــام می دهند، افزود: 
ســازمان های مردم نهاد می توانند در حوزه های مختلف از جمله 
مباحث فرهنگی و اجتماعی، کارآفرینی، آســیب های اجتماعی، 
محیط زیســت و گردشگری و حتی اقتصادی و مذهبی وارد شوند 
و فعالیت کنند. ربانی مهر با اشــاره به اینکه خوشــبختانه در این 
زمینه ها، تشــکل ها در استان ورود یافته و برنامه های خوبی انجام 
داده اند، یادآور شــد: در استان تشکل هایی وجود دارد که در حوزه 
خانواده و سبک زندگی اسامی مشغول فعالیت هستند؛ به طوری 
که کارگاه هایی در این حوزه برگزار می شود. وی به تأکیدات مقام 
معظم رهبری درباره آســیب های اجتماعی اشــاره کرد و یادآور 
شــد: در راستای تأکیدات معظم له، تاکنون 56 کارگاه آسیب های 

اجتماعی با همکاری سازمان های مردم نهاد برگزار شده است.
ربانی مهر با بیان اینکه برگزاری جشنواره ها، همایش ها و کارگاه ها 
به همت تشکل های مردم نهاد اســت، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر اســتان همدان یکی از 5 اســتان فعال کشــور در حوزه 
ســازمان های مردم نهاد است که می تواند کمک خوبی به دولت 
باشد و در انجام برنامه های فرهنگی اجتماعی هم نگاه ویژه تری 

به مسائل داشته و فعالیت های خوبی داشته باشد. 
وی اظهار کرد: یکی از مشکاتی که در حال حاضر با آن مواجه 
هستیم، عدم شناخت سازمان های مردم نهاد از سوی مردم است 
که این مســئله باید با همکاری دستگاه ها، رسانه ها و صداوسیما 
رفع می شــود بنابراین امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت به خوبی 

استفاده کنیم.
ربانی مهــر با بیــان اینکه در حال حاضر بیش از 400 تشــکل در 
اســتان فعالیت می کنند که 80 تشــکل در حوزه جوانان و در 13 
رشته تخصصی فعال هســتند، اعام کرد: سال گذشته بیش از 
196 برنامه مختلف با همکاری سازمان های مردم نهاد برگزار 
شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 83 کارگروه 
برای ثبت مجوز سازمان های مردم نهاد وجود دارد، عنوان 
کرد: از نظر تعداد کارگروه، همدان چهارمین اســتان در 
کشور برای ثبت مجوز اســت به طوری که نسبت به 
جمعیت استان اســتقبال خوبی از این موضوع شده و 
امسال برنامه  داریم تا 100 سمن در حوزه جوانان فعال 
شود. معاون فرهنگی و امور جوانان 
جوانــان  و  ورزش  اداره کل 
اســتان همدان با اشــاره به 
اینکه 7 اردیبهشت ماه امسال 
نخســتین اردوی جوانــان 
مردم نهاد  و ســازمان های 
انجام  کشــور  غــرب  به 
می شود، گفت: امسال در 
برنامه های  و  همایش ها 
هفتــه جــوان، آموزش 

مربیان را هم داریم.

کاهش 6 درصدی طالق در همدان در سال 95
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علی ثقفی:

ایجاد فضایی 
مناسب برای 
توسعه ورزش 

از سوی 
مسئوالن 
موجب 

انگیزه بیشتر 
مدیریت 

تربیت بدنی 
دانشگاه شده 
و اگر توفیقی 
از سوی این 
بخش حاصل 
شده نتیجه 
بلندنظری 
مسئوالن 
و حمایت 

بی دریغ آن ها 
بوده است

از آنجا که ژیمناستیک به عنوان یک ورزش مادر پایه و اساس سایر 
رشته های ورزشی به شــمار می آید و به اذعان کارشناسان حوزه 
ورزش بیش از دو رشــته شنا و دو و میدانی در پرورش قهرمانان 
دیگر رشــته ها، اثرگذار است و به شــدت مورد توجه کشورهای 
صاحب ورزش قــرار گرفته و آمــوزش آن در مهدهای کودک و 

مدارس ابتدایی اجباری است.
از سوی دیگر این رشته ورزشی با اختصاص 54 مدال از رشته های 
پــر مدال المپیک به شــمار می آید که همین امــر نیز در توجه 
روزافزون کشورهای صاحب ورزش، به این رشته جذاب و پرتحرک 

تأثیرگذار بوده است.
با همه این اوصاف ژیمناســتیک ایران در طول حیاتش به دالیل 
گوناگون از قافله رقبای خود در آســیا و جهان عقب افتاده است؛ 
چنان که اولین مدال آسیایی ژیمناستیک ایران بعد از گذشت 90 
سال از عمر این رشته ورزشی در کشور، سال گذشته و در مسابقات 
آسیایی ژاپن حاصل شد. همچنین پس از حضور جال بازرگان و 
جمیله ســروری دو ژیمناست کشورمان در المپیک 1964 توکیو 
50 سال است که ژیمناست دیگری از ایران موفق به کسب سهمیه 

المپیک نشده است.
 وضعیت ژیمناستیک همدان در سطح کشور

به تبعیت از وضعیت ژیمناستیک ایران، این رشته ورزشی در استان 
همدان نیز به دلیل برخی مشکات و کمبودها برخاف رشته هایی 
چون کشــتی، تیراندازی، دو و میدانی، شــیرجه، سنگ نوردی و 
تکواندو از معرفی قهرمان فراملی به ورزش ایران عاجز بوده است؛ 
با این حال رئیس هیئت ژیمناســتیک اســتان از جایگاه مناسب 

ژیمناستیک همدان در کشور خبر می دهد.
مهــدی جعفری در گفت وگو با خبرنگار اکباتــان با بیان این که 
فدراسیون ژیمناستیک، هیئت های استانی خود را با توجه به نحوه 
فعالیتشان در طول یک ســال به 4 گروه عالی، خوب، متوسط و 
ضعیف تقسیم بندی می کند اظهار داشت: به دلیل شرکت در همه 
مســابقات کشــوری و لیگ در تمام رده های سنی و در دو بخش 
آقایان و بانوان، توجه به امر استعدادیابی و تیم های پایه، برگزاری 
کاس های آموزشی و کسب ۲ عنوان قهرمانی در ۲ رشته آکروژین 
و ترامپلین، وضعیت ژیمناستیک همدان در رده بندی کشوری عالی 
ارزیابی شده است. وی افزود: هیئت ژیمناستیک در 9 شهرستان 
استان همدان و ۲ بخش مریانج و سامن فعال است و عاقه مندان 

می توانند در سطح استان به فعالیت در این رشته بپردازند.
جعفری با اشــاره به این که سید علی حسینی و سعید علیپور دو 
ژیمناست همدانی در ســال گذشته در رده نوجوانان و جوانان به 
اردوی تیم ملی دعوت شدند تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان 

را در این رشــته ورزشــی 3 هزار و هفت صد ورزشکار ذکر کرد و 
گفت: یک ســوم از این آمار را بانوان ژیمناست تشکیل می دهند 
که پا به پای آقایان برای اســتان افتخارآفرینی می کنند و سابقه 
قهرمانی در لیگ بانوان کشــور را نیز در سال 94 در کارنامه خود 

دارند.
وی خاطرنشان کرد: ژیمناستیک همدان در دو رشته آکروژین و 
ترامپلین در کشور حرف اول را می زند و در رشته آکروژین همدان 

سابقه 4 قهرمانی پی درپی را در کشور دارد.
 ژیمناستیک همدان با کمبود فضای اختصاصی و 

امکانات مواجه است
رئیس هیئت ژیمناســتیک همدان با اشاره به این که بسیاری از 
قهرمانان اســتان در رشته های کشتی، شیرجه و تکواندو فعالیت 
خود را با رشته ژیمناســتیک در ورزش آغاز کردند اظهار داشت: 
پیشرفت و توسعه ژیمناستیک همدان با سایر رشته های ورزشی 
استان رابطه مستقیم دارد؛ با این حال ما با مشکات زیادی روبرو 
هستیم که بر روی پیشرفت ژیمناستیک استان و در ادامه بر روی 

پیشرفت سایر رشته های ورزشی تأثیر منفی می گذارد.
جعفری مهم ترین مشکل ژیمناستیک همدان را کمبود فضا عنوان 
کرد و گفت: هیئت ژیمناستیک استان همدان تنها از یک سالن با 

وسایل استاندارد در مرکز استان بهره می برد.
وی افزود: البته همدان دو ســالن ژیمناســتیک دیگر دارد که در 
اختیار آموزش وپرورش است. سالن مریانج نیز با چند رشته دیگر 

مشترک است.
جعفــری با بیان این که به غیر از شهرســتان مایر، هیچ یک از 
شهرستان های استان سالن اختصاصی ژیمناستیک ندارند عنوان 
کرد: وسایل سالن ژیمناستیک مایر نیز کهنه و فرسوده شده است. 
تنها اسباب خانه ژیمناستیک همدان از نوع درجه یک و استاندارد 
است که باید برای میزبانی از مسابقات مختلف در حفظ این اسباب 

وسواس به خرج دهیم.
مشکالت مالی و حمایت نکردن فدراسیون

رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان با اشاره به این که کمبود 
بودجه و مشکات مالی از دیگر مشکات ژیمناستیک همدان است 
گفت: یک ســت کامل درجه یک و استاندارد این رشته در حدود 
یک میلیارد تومان هزینه دارد و این درحالی است که ما عاوه بر 

اسباب کامل نیاز به وسایل کمک آموزشی نیز داریم.
جعفری اضافه کرد: اگرچه اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 
از این رشته حمایت کامل می کند اما بودجه ای که در اختیار داریم 
به هیچ عنوان کفاف خرید وسایل جدید و تجهیزات کمک آموزشی 

را به ما نمی دهد.

وی با انتقاد از عملکرد فدراسیون ژیمناستیک در چندسال گذشته 
خاطرنشان کرد: عاوه بر مشــکات مالی حاکم بر ورزش کشور 
فدراســیون ژیمناستیک هم در چند ســال گذشته با مشکات 
مدیریتی دست به گریبان بوده و به همین دلیل نتوانسته آن طور 
که باید به هیئت های استانی کمک کند. جعفری خاطرنشان کرد: 
از سوی دیگر تکیه بیش از حد فدراسیون به برگزاری لیگ و برگزار 
نکردن مسابقات قهرمانی کشــور به ورزش ژیمناستیک کشور از 

جمله ژیمناستیک همدان آسیب رسانده است.
 داشتن برنامه بلند مدت و حامی مالی 

ضرورت ژیمناستیک همدان
یک کارشناس ورزشی در گفت وگو با خبرنگار اکباتان با بیان این 
که ژیمناســتیک با وجود 6 وســیله جداگانه یکی از سخت ترین 
رشته های ورزشی است در رابطه با وضعیت ژیمناستیک همدان 
اظهار داشت: همدان از استعدادهای خوبی در رشته ژیمناستیک 
برخوردار است اما از آنجا که برای رسیدن به سطح قهرمانی در این 
رشته نیاز به زمان طوالنی است هیئت استان باید یک برنامه بلند 

مدت برای ژیمناستیک همدان تدوین کند.
مجید رستمی افزود: آموزش ژیمناستیک از سن 3 الی 4 سالگی 
آغاز می شود و ژیمناســت باید 15 سال تحت تمرین، مراقبت و 
آموزش سخت باشد تا در سن 18 سالگی بتواند به دنیای قهرمانی 

ورود کند.
وی با اشــاره به این که همین فاصله طوالنی بین شروع ورزش تا 
دوران قهرمانی باعث می شــود بسیاری از ورزشکاران در ادامه راه 
دلسرد شوند خاطرنشــان کرد: به همین دلیل باید هیئت استان 
دارای یک برنامه بلند مدت باشــد تا در طی این سال ها عاوه بر 
حمایت از ورزشکار خود شرایط مناسب تمرین و آموزش را برای 
او فراهم کند. رستمی عنوان کرد: با وجود مشکات مالی حاکم بر 
ورزش استان از جمله ژیمناستیک تدوین و اجرایی کردن چنین 
برنامه ای نیاز به بودجه کافی دارد که با بودجه محدود دولتی میسر 
نمی شود؛ بنابراین داشــتن حامی مالی برای هیئت ژیمناستیک 

استان همدان ضروری است.
رســتمی تأکید کرد: از آنجا که ســن شــروع ژیمناستیک از 3 
سالگی اســت و دوران قهرمانی این رشته ورزشی نیز کوتاه است 
رئیس هیئت اســتان عاوه بر تعامل با مدیران مهدهای کودک، 
پیش دبســتانی ها و مدارس برای آموزش این رشــته و همچنین 
اســتعدادیابی باید به گونه ای برنامه ریزی کند که یک ژیمناست 
پــس از پایان دوران قهرمانی خود بدون وقفه وارد چرخه آموزش 

و مربیگری شود.

گزارش اکباتان از وضعیت ژیمناستیک همدان

استعدادهای نابی که فضا و تجهیزات مناسب ندارند

سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی همدان:

استقبال از برنامه های ورزشی دانشگاه افزایش یافته است
سرپرســت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی همدان با 
بیان اینکه از شــروع ترم تحصیلی پاییز 95 برنامه های مدونی در 
جهت توســعه ورزش در دو بخش قهرمانی و همگانی در دانشگاه 
طراحی و اجرا شده است، اظهار داشت: در بخش همگانی با افزایش 
رشــته های ورزشــی و برنامه ریزی بهتر در راستای اطاع رسانی 
برنامه های ورزشــی برای دانشجویان و کارکنان،  موجب افزایش 
اســتقبال مخاطبان از این برنامه ها در  شــش ماه دوم سال قبل 

نسبت به گذشته شده است.
علی ثقفی افزود: برنامه هایی ازجمله فوتبال حبابی، فوتسال بانوان، 
دوچرخه ســواری خانم ها و آقایان، راه اندازی لیگ فوتسال در دو 
بخش کارکنان آقا و دانشجویان پســر، عقد قرارداد استخر برای  
اســتفاده دانشــجویان برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی و 

راه اندازی رشته بسکتبال بانوان اجرا شد.
وی به دیگر اقدامات مدیریت تربیت بدنی دانشگاه اشاره و تصریح 
کرد: تیم های ورزشــی در 16 رشته مختلف ورزش های همگانی 
ازجمله طناب کشی، طناب زنی، پله نوردی، دارت، فوتبال رومیزی، 
تنیــس روی میز با دســت مخالف، شــطرنج ســرعتی، فوتبال 
گل کوچک، والیبال دو نفره، بسکتبال سه نفره، لیوان چینی، روبیک 

و ایروبیک در دانشگاه تشکیل شد.
سرپرســت مدیریت تربیت بدنی دانشــگاه علوم پزشکی همدان 
با اشــاره به برنامه هــای تمرینی مدون برای دانشــجویان دختر، 
خاطرنشــان کرد: با برنامه های در نظر گرفته شــده موفق شدیم 

در نخستین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر وزارت 
بهداشت در بین 51 دانشگاه شرکت کننده عنوان ششم را کسب 

کنیم که در تاریخ ورزش دانشگاه کسب این عنوان بی سابقه بود.
ثقفــی افزود: نکته جالب توجه در المپیاد این بود که از نظر تعداد 
ورزشکاران شــرکت کننده و کامل بودن کاروان، همدان رتبه اول 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشور را به دســت آورد به طوریکه 
مدیرکل امور دانشــجویی وزارت بهداشــت با ارســال تقدیرنامه 
از فعالیت های دانشــگاه علوم پزشــکی همدان در بخش ورزش 
تقدیر کرد. وی در ادامه با بیان اینکه برای پر کردن اوقات فراغت 
دانشــجویان و همچنین جلب رضایت بیشــتر کارکنان، اقدام به 
راه اندازی دو لیگ مستقل فوتسال کردیم، اظهار داشت: هریک از 
این دو لیگ متشــکل از 14 تیم است که هر هفته مسابقات لیگ 
دانشجویی روزهای شــنبه و چهارشنبه و لیگ کارکنان روزهای 

جمعه برگزار می شود.
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده لیگ فوتسال دانشجویان 
به دلیل همزمانی با امتحانات تا قبل از شــروع ماه مبارک رمضان 
خاتمه خواهد یافت و سه هفته از مسابقات فوتسال کارکنان در ماه 
مبارک رمضان و پس از افطار برگزار خواهد شــد که در نهایت در 
روز عید سعید فطر مراسم اختتامیه هر دو لیگ برگزار خواهد شد.

علی ثقفی با بیان اینکه این دو لیگ به نام دو شهید گرانقدر احمد 
نعیمی و علی فرج پور نام گذاری شده است، خاطرنشان کرد: در آیین 
افتتاحیه این دو لیگ با حضور مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی، از 

خانواده این دو شــهید تقدیر به عمل آمد و ورزشــکاران در زمان 
رژه با اهدای گل به تمثال شهدا، با آرمان های آن ها تجدید میثاق 
کردند. دبیر کمیته ورزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان 
با اشاره به حضور پرشور کارکنان در مسابقات ورزشی گرامیداشت 
دهه مبارک فجر، یادآور شد: این مسابقات در 1۲ رشته و با حضور 
بیش از 400 نفر از کارکنان آقا و خانم برگزار شد که برای ترغیب 
بیشتر کارکنان جهت جذب به برنامه های ورزشی، عاوه بر جوایز 
اهدایی به مقام آوران، به همه شــرکت کنندگان سرانه ای به مبلغ 
یک میلیون و 500 هزار ریال جهت تهیه اقام ورزشی تقدیم شد.

سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی همدان در 
سال های قبل مسابقات ورزشی کارکنان تنها در دهه فجر برگزار 
می شد، اظهار داشت: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که بر 
اساس برنامه ریزی ها و تغییرات صورت گرفته، مسابقات دو بار در 
طول ســال برگزار می شود که رشته های قهرمانی در دهه مبارک 
فجر و رشته های همگانی در شش ماهه اول سال و به مناسبت هفته 

دولت و روز کارمند برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: مســابقات ورزشی دانشجویان نیز همچون کارکنان 
دو بار در ســال برگزار می شود با این تفاوت که مسابقات قهرمانی 
در آذرماه و به مناســبت روز دانشــجو و مســابقات همگانی در 
اردیبهشــت ماه و به مناسبت هفته خوابگاه ها در نظر گرفته شده 
است. علی ثقفی گفت: با توجه به اینکه تجهیزات ورزشی دانشگاه 
علوم پزشــکی برای پاســخگویی به نیازهای ورزشی کارکنان و 

دانشجویان کافی نبود، با رایزنی و امضای تفاهم نامه بین دانشگاه و 
مجموعه های ورزشی و تفریحی خارج از دانشگاه و اخذ تخفیفات 
ویژه و مناسب از آن ها، برنامه های متنوع جانبی زیادی تدارک دیده 
شــد. وی در خصوص برنامه های پیش  روی مدیریت تربیت بدنی 
دانشگاه، اظهار داشــت: در مردادماه المپیاد ورزش های قهرمانی 
دانشــجویان دختر وزارت بهداشــت در 10 رشته ورزشی برگزار 
خواهد شد که تمام تاش ما بر این است در هر 10 رشته، همدان 

حضوری پررنگ داشته باشد.
ثقفی اضافه کرد: این مســابقات در رشته های تیراندازی، تنیس 
روی میز، بدمینتون، شنا، فوتسال، والیبال، بسکتبال، دو و میدانی، 

کاراته و شطرنج برگزار خواهد شد.
وی با تقدیر از مســئوالن دانشــگاه، گفت: برنامه های اجرا شده 
مرهون حمایت بی دریغ دکتر رشید حیدری مقدم معاون توسعه 
مدیریت و منابع، دکتر ابراهیم جلیلی معاون دانشجویی و فرهنگی 
و در رأس آن ها دکتر سیدحبیب اله موسوی بهار رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی همدان بوده که همواره نگاه ویژه ای به توسعه ورزش 

در دانشگاه داشته اند.
ثقفی در بخش پایانی ســخنان خود تأکید کرد: ایجاد فضایی 
مناســب برای توسعه ورزش از سوی مســئوالن موجب انگیزه 
بیشتر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شده و اگر توفیقی از سوی 
این بخش حاصل شــده نتیجه بلندنظری مسئوالن و حمایت 

بی دریغ آن ها بوده است.

محمد حسامی
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 آقای محمودی توضیح بفرمایید چه شــد به سمت 
تیراندازی آمدید و هدایت این رشته مهم المپیکی را به 

عهده گرفتید؟
پس از پایان دوره چهار ســاله ریاست هیئت ورزش سه گانه، 
پیشنهاداتی از سوی ورزشکاران هیئت های چند رشته از جمله 
فوتبال، کشــتی و تیراندازی شد تا ریاســت آن ها را بر عهده 
بگیرم، پتانســیل الزم را در هیئت تیراندازی دیدم و با توجه 
به ظرفیت های مناسب این رشــته، تصمیم بر هدایت هیئت 
تیراندازی گرفته شد تا در کنار همکارانم در این هیئت، کمک 
حال ورزشکاران المپیکی این رشته باشیم. البته پس از شهادت 
شهید علیرضا شمسی پور رئیس سابق این هیئت، چند ماهی 

این هیئت رئیس نداشت و در آن خاء احساس می شد.

 چه برنامه هایی برای این رشته ورزشی دارید؟
یکی از دغدغه های من کمک به جوانان اســتان اســت. 
جوانانی که پتانســیل باالیی دارند و حقشــان بیشــتر از 
این هاســت. در حــال حاضر برای هیئت تیراندازی ســه 
برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین کردیم 
و طبق ایــن برنامه رو به اهداف خــود حرکت می کنیم. 
باید به ســمتی حرکت کنیم تا اســتعدادهای استان در 
این رشــته شکوفا شود. برگزاری مســابقات لیگ استانی 
و شــرکت در لیگ کشوری در بخش خانم ها و آقایان در 
دستور کار قرار دارد. در مســابقات کشوری تأکید داریم 
که از ظرفیت های بومی اســتان اســتفاده شود. برای این 

کار استعدادیابی را از مدارس آغاز کردیم.
ازلحاظ مکانی، سالن تیراندازی در موقعیت مناسب، در ساختار 
شــهری قرار ندارد و برای ورزشکاران و خانواده ها تردد مشکل 
است بدین منظور تغییر موقعیت مکانی سالن تیراندازی یکی 
از اولویت های ماســت. تاش شــده تا از ظرفیت سازمان ها و 

ارگان هایی که سالن تیراندازی دارند نیز استفاده شود.
برنامه کوتاه مدت برای ورزش تیراندازی استان جواب نخواهد 
داد، ما به دنبال نتیجه گرفتن مقطعی نیستیم و بیشتر به دنبال 
پرورش زیرساخت ها و تقویت پایه ها هستیم. ازلحاظ تخصصی، 
تجهیزات و نیروهای کارآمد هیئت تیراندازی اســتان ظرفیت 

مناسبی دارد.

 آیا تیراندازی جزء ورزش های پرهزینه محســوب 
می شود؟

تیراندازی آن چنان ورزش گرانی نیست. تنها مشکل ورزشکاران 
تهیه ســاح اســت و آن هم یک بار ورزشکار ســرمایه گذاری 
می کند که در مقایســه با خیلی از رشته ها، تیراندازی ورزش 
ارزانی محسوب می شود. هرچند برای افراد تازه کار ساح توسط 
هیئت در اختیار ورزشکار قرار می گیرد. در رشته اهداف پروازی 

شاید هزینه ها کمی باال باشد.

 وضعیت شهرستان های استان در رشته تیراندازی 
چگونه ارزیابی می شود؟

در این مدت هیئت شهرستان های ما فعال نبوده اند، البته هیئت 
شهرســتان مایر فعالیت خود را آغاز کــرده و به دنبال فعال 

کردن این رشته در دیگر شهرستان های استان هستیم.

 در حال حاضر ازلحاظ ســخت افزاری و تجهیزات 
شرایط هیئت تیراندازی استان چگونه است؟

تعــداد ســاح های هیئت محدود اســت، برخی نیــز از رده 
خارج شــده اند. خطوط تیراندازی استاندارد نیست. هنوز برای 
ثبت رکوردها، هیئــت لپ تاپ ندارد. ازلحاظ نــور و آرامش، 
ورزشکاران مشکاتی دارند. امسال تمام تاش خود را باید برای 
رفع این مشکات به کار بگیریم. چه ازلحاظ جذب منابع دولتی 
که بسیار محدود است و همچنین اسپانسر، باید این مشکات 

برطرف شود.

 عمده مشکالت ورزشکاران این رشته کدام است؟
اشــتغال یکی از دغدغه های خانــم مه لقا جام بزرگ بود 
که با رایزنی های انجام شــده و قول مســاعدت استاندار 
محترم، بحث اســتخدام ایشان حل شــد. در جهت رفع 
مشــکات مالی ورزشکاران هیئت، برای تأمین تجهیزات، 
تســهیاتی در نظر گرفته شده است. سعی داریم ازلحاظ 
مالی ورزشــکاران را حمایت کنیم تا دغدغه ای جز ورزش 
نداشته باشــند تا بتوان سکوهای آســیایی، بین المللی و 
المپیــک را کســب بکنند. البته وظیفه مــا فراهم کردن 
مقدمات اســت و خود ورزشــکاران نیز باید برای رسیدن 

به اهداف تاش کنند.
حمایت از ورزشکاران تنها وظیفه هیئت نیست، بلکه فدراسیون، 
اداره کل ورزش و جوانان و مدیران ارشد استان نیز نقش مهمی 

حمایت و موفقیت ورزشکاران ملی پوش دارند.

 با توجه به مدال های فراوان این رشــته در المپیک، 
آیا فکر می کنید در المپیک بعدی ما نماینده ای داشته 

باشیم؟
برنامه هایی برای حفظ ســهمیه المپیکی این رشــته داریم. 
امیدواریم با اجرای این برنامه ها در بازی های آســیایی ۲018 
جاکارتا و همچنین المپیک ۲0۲0 توکیو نماینده داشته باشیم.

 آیا برنامه ای نیز برای مسابقات کشوری دارید؟
در لیگ کشوری پارســال بانوان استان مقام سوم را کسب 
کردند که در این مســابقات خانم قربانی درخشــش خوبی 
داشت و باعث شد به اردوی تیم ملی دعوت شود. این نشان 
می دهد زمینه های کار در این رشــته فراهم است. به تازگی 
نیــز زهرا نجاتی عــارف، بازیکن تیم ملی والیبال نشســته 
نیز تمرینات خود را در رشــته تیراندازی آغاز کرده اســت 
که پیشرفت بســیار خوبی داشــته، آینده خوبی برای وی 

پیش بینی می شود.

 در چند ســال اخیر هیئت های ورزشــی همواره 
مشکالت مالی داشــته اند، از این لحاظ وضعیت هیئت 

تیراندازی چگونه است؟
متأسفانه منابع مالی دولتی برای حمایت از هیئت های ورزشی 
محدود اســت و دولت نمی تواند تمــام هزینه های هیئت ها را 
تأمین کند و همین باعث شده اکثر هیئت های ورزشی ازلحاظ 
مالی با مشکل مواجه شوند. هیئت ما هم از این قضیه مستثنا 
نیست. هیئت را با 40 میلیون تومان بدهی به عهده گرفتیم که 

بخشی از آن همچنان باقی است.

آینده درخشان در انتظار تیراندازی استان؛

 شلیک طالیی به اهداف بلند مدت 
ورزش تیراندازی

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

رشته، زمینه تفریح و همچنین جذب گردشگر فراهم می شود.

 آیا بعد از انتخاب شما به عنوان رئیس هیئت تیراندازی 
استان همدان، ساختار تشکیالتی هیئت شکل گرفته است؟

ساختار هیئت در حال چیده شدن است، پیش از این هیئت با ساختار 
محدودی پیش می رفت. با مذاکراتی که با برخی از افراد توانمند داشتیم، 
چارت های خالی تکمیل می شود. نایب رئیسان آقایان و بانوان، مسئول 
کمیته شهرستان ها، کمیته مسابقات، کمیته داوران و همچنین روابط 
عمومی منصوب شده اند تا ساختار تشکیاتی هیئت شکل بگیرد. این ها 

درگیر کار شوند، هیئت روبه جلو پیش می رود.

 و صحبت های پایانی شما.
درمجمــوع، نتیجه گیــری مقطعی و کوتاه مــدت مدنظر ما 
نیســت. باید به دنبال نیروهای جدید نیز باشیم و نسل جدید 
را وارد این رشــته بکنیم. باالخره یــک روز خانم جام بزرگ 
بازنشســت می شــود؛ باید جایگزینی برای وی داشته باشیم. 
امیدواریم با پرورش ورزشــکاران مستعد آینده این رشته در 

باشد. استان درخشان 

تیراندازی یکی از رشته های اصیل ایرانی است که در دین مقدس اسالم نیز تأکیدات بسیاری بر روی آن شده 
است. ورزشی مفرح و جذاب که سهم زیادی در توزیع مدال های آسیایی و جهانی دارد. این ورزش در رده ها 

و رشته های مختلف و در سه وضعیت خوابیده، زانو زده و ایستاده برگزار می شود.
این رشــته بر اساس دقت، سرعت و تصمیم گیری به موقع است که به وسیله )تفنگ، تپانچه( انجام می شود. 
تیراندازی رابطه مســتقیمی باقدرت تمرکز نیز دارد به گونه ای که افراد برای باال بردن سطح تمرکز روی به 
تیراندازی می آورند. مسابقات سالح های تفنگ و تپانچه در مسافت های 10، 25، 50 و 300 متر برگزار می شود. 
برای مســافت 10 متر، از سالح بادی استفاده می شود و در مســافت های بیشتر سالح خفیف مورد استفاده 
قرار می گیرد. تیراندازی از ورزش های اصلی بازی های المپیک اســت و از اولین دوره آن یعنی 1896 میالدی 
برگزار شده اســت. فراوانی مدال های این رشته در المپیک باعث شده تا فدراسیون کشورها سرمایه گذاری 
وســیعی روی تیراندازی داشته باشند. در بازی های آســیایی 2014 اینچئون کشورمان درخشش خوبی در 
رشــته تیراندازی داشت و مدال های خوش رنگی بدست آمد. در چند ســال اخیر استان همدان نیز همواره 
در این رشته موفق بوده اســت. مه لقا جام بزرگ، بانوی نام آشنای تیراندازی همدان است. وی در چند سال 
اخیر عناوین خوبی را برای تیراندازی کشور بدست آورد. ساسان شهسواری نیز، نماینده استان در بازی های 
آسیایی اینچئون بود. همچنین سکینه خدابنده لو، از همدان هدایت تیم ملی در المپیک 2016 ریو را بر عهده 
داشت. این ها نشــان می دهد که همدان پتانسیل الزم برای فعالیت در این رشته را داراست. در همین رابطه 

گفت وگوی اکباتان با سید ناصر محمودی، رئیس هیئت تیراندازی استان همدان را بخوانید:
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اهمیت 
مشارکت 

بخش 
 خصوصی 

برای توسعه 
آموزش علوم 

پزشکی

اهمیت 
به کارگیری 
منابع بخش 
 خصوصی 

در آموزش 
دستیار 
پزشکی

نخستین همایش کشــوری مشارکت بخش خصوصی در 
توسعه آموزش عالی کالن منطقه سه آمایشی کشور برگزار 

می شود.
معاون اجرایي حوزه معاونت آموزشــي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: ایران ظرفیت بالقوه ای برای تبدیل شدن 
بــه قطب علمی در منطقه و جهــان در حیطه های مختلف علوم 

پزشکی را دارد.
دکتر امیر احمــد اخوان با بیان اینکه موضوع مشــارکت بخش 
خصوصی در توسعه آموزش عالی سابقه کمی دارد، برخی الزامات 
توسعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سامت را شامل 
مشارکت بین المللی، پاســخ به نیازهای ملی، واقعی سازی قیمت 

تمام شده بیان کرد.
وی به رشــد بیش از چهار برابری تعداد دانشــگاه ها در سه دهه 
گذشــته اشــاره کرد و افزود: در این مدت رشد سه برابری تعداد 
رشــته های تحصیات تکمیلی و گسترش چشمگیر آموزش های 
تخصصی، رشد ظرفیت پذیرش در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی 

را شاهد بودیم.
دکتــر اخوان با بیــان اینکه رشــد هفت برابری تعــداد اعضای 
هیئت علمی وجود داشته است، گفت: برای آموزش مطلوب علوم 
پزشکی حدود 10 هزار نیروی هیئت علمی نیاز است و مجوز جذب 

دو هزار عضو هیئت علمی به زودی دریافت می شود.
وی با نگاهی اجمالی به وضعیت آموزش علوم پزشــکی در ایران 
امروز گفت: تعداد 66 دانشــگاه و دانشکده علوم پزشکی در کشور 

وجود دارد.
معاون اجرایي حوزه معاونت آموزشــي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی، گام چهارم تحول سامت را تحول و نوآوری در 
حوزه آموزش علوم پزشــکی دانست و افزود: تعداد 11 بسته برای 
این موضوع تعریف شــده است و بیش از 90 درصد مأموریت های 

مربوط به این حوزه محقق شده است.
وی با بررســی بســته های تحول و نوآوری در حوزه آموزش علوم 
پزشــکی توضیحاتی در خصوص نقش بخش خصوصی پزشکی و 

اقتصاد سامت بیان کرد.
دکتــر اخوان با تأکید بر اینکه مأموریت محور کردن دانشــگاه ها 
مورد توجه بود گفت: تعداد زیادی مأموریت مشترک و بیش از 50 

مأموریت ویژه احصا و برنامه ریزی انجام شد.
وی یــادآور شــد که با توجه به اهداف تعیین شــده اســتقرار و 
فعال ســازی دبیرخانه، راه اندازی مرکز سنجش صاحیت بالینی، 
اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، 
اعتبا رهای موسسه ای دانشــگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، 
اعتباربخشــی بین المللی دانشگاه ها و مؤسســات آموزشی علوم 
پزشــکی مستقر، حمایت از شرکت های دانش بنیان در منطقه در 
زمینه آموزش پزشکی و راه اندازی مرکز آموزش مجازی انجام شد.

معاون اجرایي حوزه معاونت آموزشــي وزارت بهداشــت و درمان 
و آموزش پزشکی، توســعه آموزش مهارتی نظام سامت، توسعه 
الگوهای تصویرسازی، توســعه دانش داروسازی سنتی و توسعه 
دانش زیســت فناوری کاربردی را مأموریت های ویژه منطقه سه 
عنوان کرد و گفت: تصمیم گیری در مورد منابع، مصرف سرمایه ها 
و نیز دارایی ها در نظر گرفته شد. وی با بیان اینکه کاهش وابستگی 
به بودجه دولتی یکی از الزامات دانشگاه های نسل سوم است، گفت: 
برای دستیابی به دانشگاه های نسل سوم برنامه ریزی مناسب برای 

وابسته نبودن به اعتبارات دولتی نیاز است.
دکتــر اخوان با نگاهی اجتماعی به آموزش عالی و بازار جهانی در 
هزاره سوم تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های 
علوم پزشکی در 15 کشــور که دارای بیشترین متقاضی از سال 

1390 تاکنون هستند را بررسی کرد.
وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری بیش از ۲ هزار دانشجوی 
خارجی شــاغل به تحصیل در کشور در رشته های پزشکی وجود 
دارد، توضیحاتی در مورد دالیل پررنگ شــدن مشــارکت بخش 

خصوصی در کشورهای مختلف عنوان کرد.
معاون اجرایي حوزه معاونت آموزشــي وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی با تشریح نمودار برنامه های آموزشی تعریف شده 
دانشگاه های مختلف، تدوین آمایش بین الملل و تمرکز آمایشی در 
تعامات بین الملل را الگویی نوین برای توســعه دیپلماسی علم با 

توانمندسازی مناطق آمایشی دانست.
وی برخی الزامات توسعه مشــارکت بخش خصوصی در آموزش 
عالی را برشمرد و مشارکت بین المللی را ضروری دانست و گفت: با 
بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری حضور و مشارکت با مراکز 

بین المللی در کشور امکان پذیر است.
دکتر اخوان یکی از الزامات مهم در مشــارکت بخش خصوصی را 
بهره منــدی از ظرفیت های این بخش در پاســخ به نیازهای ملی 

عنوان کرد.
وی واقعی ســازی قیمت تمام شده خدمات آموزش عالی سامت 
را خواستار شد و مشارکت دانشجویان در پرداخت شهریه را مورد 

توجه دانست و متغیرهای اثرگذار بر میزان شهریه را برشمرد.
معاون اجرایي حوزه معاونت آموزشــي وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی به مجاری نوین خلق ثروت اشاره کرد و توضیحاتی 

در مورد الگوهای این موضوع برشمرد.
وی تأسیس مؤسســات خصوصی با تأکید بر جلب مشارکت های 
دانشگاه های معتبر جهان را موضوعی مورد توجه دانست و گفت: 
تأمین نیاز مناطق آمایشی کشور و برون سپاری بخشی از خدمات 

آموزشی موضوعی بااهمیت است.
دکتر اخوان از انعقاد تفاهم نامه با دانشــگاه آزاد اسامی خبر داد و 
افزود: تاش برای توسعه عدالت آموزشی با ارتقای امکان دسترسی 

به آموزش مناسب در دستور کار است.
 اهمیت مشارکت بخش خصوصی 

برای توسعه آموزش پزشکی
رئیس شــورای کان منطقه 3 آمایشی کشور در ابتدای جلسه با 
خیرمقدم به شرکت کنندگان در مراسم اظهار کرد: تحول در حوزه 
آموزش علوم پزشــکی یکی از برنامه های اصلی وزارت بهداشت، 
درمان آموزش پزشکی در دولت یازدهم بوده و استفاده از مشارکت 
بخش خصوصی برای توسعه آموزش علوم پزشکی مورد توجه است 
و با حمایت های مسئوالن استانی اقدامات خوبی در این حوزه انجام 

شد.
دکتر سید حبیب اله موســوی بهار آموزش تخصصی رادیوتراپی 
در مرکز مهدیه با تولیت دانشــگاه علوم پزشکی همدان را مثالی 
برای موضوع مشــارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی 
علوم پزشــکی دانست و گفت: نیروی انسانی فعال دانشگاه ها باید 
در راســتای اقتصاد مقاومتی وظیفه خــود را در برابر این تکلیف 

مشخص کنند.
رئیس شــورای کان منطقه 3 آمایشی کشور اقدامات فرهنگی و 
گسترش نفوذ کشور، تبدیل تحقیقات به فناوری و فناوری به ثروت 
را با اهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد که با حمایت از شرکت های 

دانش بنیان اشتغال زایی مناسبی انجام شود.

وی به درآمدزایی کشورهای توسعه یافته از طریق فروش علم اشاره 
داشت و اظهار کرد: جذب دانشــجوی خارجی برای ادامه حیات 
دانشگاه ها ضرورت دارد و باید برنامه ریزی الزم در این زمینه انجام 

شود تا برای پاییز امسال دانشجوی خارجی جذب شود.
دکتر موســوی بهار با تأکید بر لزوم توجه به اســتفاده مناسب از 
سرمایه های ملی گفت: استفاده از توانایی های بخش خصوصی باید 
مورد توجه باشــد زیرا این موضوع از اهداف طرح تحول در حوزه 

آموزش پزشکی است که در ابتدای راه مشکل به نظر می رسد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه آموزش 
گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای انجام این کار 

و استفاده از توان کشور عزم جدی دارد.
رئیس شــورای کان منطقه 3 آمایشی کشور تأکید کرد که باید 
با همفکــری، همدلی، تاش و برنامه ریزی بــرای آینده و اهداف 

بلندمدت نظام مقدس جمهوری اسامی تاش شود.
 اهمیت به کارگیری منابع بخش خصوصی 

در آموزش دستیار پزشکی
دبیر شــورای کان منطقه 3 آمایشــی کشور توســعه الگوهای 
خصوصی سازی در آموزش عالی سامت را به عنوان یک مأموریت 
اختصاصی کان منطقه آمایشی ســه به معاونت آموزشی وزارت 

بهداشت پیشنهاد کرد. دکتر فرهاد فراهانی به کارگیری منابع بخش 
خصوصی در آموزش دستیار پزشکی را به عنوان یک الگوی موفق 
در دانشــگاه علوم پزشــکی همدان عنوان کرد و گفت: نظام های 
ســامت در جهان با هدف ارتقای سامت مردم و بهبود کیفیت 

زندگی آنان با تکیه بر منابع بخش دولتی شکل گرفته اند.
وی افزود: ایجاد تحول و بروز رسانی نظام سامت یکی از مهم ترین 
دســتاوردهای دولت ها در جهان بوده که نیازمند تمرکز بر تمام 

حوزه های مرتبط با نظام سامت است.
معاون آموزشی دانشــگاه یادآور شد که در ایران با استقرار دولت 
یازدهم و اجرای طرح تحول نظام ســامت رسالت اصلی و جامع 

وزارت بهداشت اعام و پیاده شد.
وی گفت: خصوصی سازی در آموزش به گفتمان و سندهای رسمی 

و آیین نامه ها و شیوه نامه های امروزی تبدیل شده است.
دکتر فراهانی در مورد دانشگاه های نسل اول و دوم و سوم توضیح 
داد و گفت: در دانشــگاه نسل سوم از توانمندی های موجود برای 

خلق ثروت استفاده شود.
وی با بیــان اینکه در آذرمــاه پیش نویس به کارگیری دســتیار 
رادیوتراپی در دانشــگاه علوم پزشــکی همدان تدوین شد، گفت: 
بخش خصوصی بــرای ورود به این گونه برنامه ها زیان ده نبودن را 

مورد توجه قرار می دهد.
معاون آموزشی دانشگاه با اشاره به اینکه نگاه مشکوکی بین بخش 
خصوصــی و دولتی وجود دارد افزود: برقراری اعتماد بین طرفین 

الزم است.
وی اضافه کرد: حســن نیت دانشــگاه و مرکــز مهدیه این پروژه 
در جلســات وزارت بهداشــت ارائه شد و با مشخص شدن جدول 

زمان بندی مجاری قانون آن در نظر گرفته شد.
دکتر فراهانی اضافه کرد: اولین نمونه موفق به کارگیری منابع بخش 
خصوصی در توسعه آموزش دستیاری پزشکی است و می توانند در 

دانشگاه های دیگر هم مورد استفاده باشد.
وی تأکیــد کرد: طبــق برنامه ریزی های انجام شــده از ظرفیت 
مطب های خصوصی استاندارد برای آموزش دانشجویان مورد توجه 

قرار می گیرد.
معاون آموزشی دانشگاه ابراز امیدواری کرد که با برگزاری سلسله 
همایش های کاربری، بخش خصوصی بیش از پیش برای مشارکت 

در آموزش پزشکی جلب شود.
در حاشــیه برگزاری این همایش شــرکت کنندگان از غرفه های 
موسسه داراالیتام مهدیه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

و دبیرخانه کان منطقه 3 آمایش کشوری بازدید کردند.

گام چهارم تحول سالمت؛ 

تحول و نوآوری در حوزه آموزش
معصومه علیزاده
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تحقق عدالت 
اجتماعی با 
اجرای طرح 
تحول سالمت

کوهپیمایی 
کارکنان مرکز 

بهداشت 
شهرستان 

کبودرآهنگ 
به مناسبت 
هفته سالمت

امحای 8000 
کیلوگرم مواد 
 غذایی فاسد 

در 
کبودرآهنگ

بازدید از 
مراکز تهیه 

و توزیع 
مواد غذایی 
کبودرآهنگ

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ در نخستین 
روز هفته سامت پیش از خطبه های نماز جمعه، برای نمازگزاران 
در خصوص دســتاوردهای اجرای طرح تحول سامت در شبکه 

بهداشت و درمان کبودرآهنگ سخنرانی کرد.
 دکتر حســن بهرامی بابیان کلی اقدامــات و فعالیت های صورت 
پذیرفته در شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان و تشریح طرح 
تحول نظام ســامت، به شعار هفته ســامت امسال اشاره کرد و 
عنوان داشت: موضوع بهداشت روان از اهمیت باالیی در وضعیت 
سامت انسان ها برخوردار است و بیماری هایی همچون افسردگی 
که موضوع هفته سامت سال 96 است در صورت نادیده انگاشتن 
و پیگیری نکردن برای درمان، در بعد فردی می تواند فرد را دچار 
مشــکات متعدد و مزمن کند و در ابعاد اجتماعی منجر به ایجاد 

جامعه ای دل مرده و دور از نشاط و تاش برای پیشرفت شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با توسعه مراقبت های سامتی در آینده 
بتوانیم مسائل و موضوعات روحی و روانی مردم را با جدیت بیشتر 
و به صــورت همه جانبه دنبال کنیم که این مهم بدون مشــارکت 
گسترده شهروندان در پایش سامت جسمی و روحی خود حاصل 

نمی شود.
 غربالگری فشارخون در حاشیه مراسم 

نماز جمعه شهرستان کبودرآهنگ

هم زمان با آغاز هفته سامت مرکز فوریت های پزشکی شهرستان 
کبودرآهنگ با همکاری بســیج جامعه پزشکی اقدام به برگزاری 
برنامه غربالگری فشــارخون در حاشــیه نماز جمعه های شــهر 

کبودرآهنگ کرد.
در این برنامه، تکنسین های شاغل در مرکز فوریت های پزشکی و 
جمعی از اعضای بسیج جامعه پزشکی با حضور در محل برگزاری 
نماز جمعه ضمن کنترل فشــارخون تعدادی از شرکت کنندگان، 
توصیه های پزشکی مربوط به فشارخون و بیماری های قلبی را به 

آن ها ارائه دادند.
در این برنامه تعداد ۲00 نفر، از خدمات سنجش معاینات به صورت 

رایگان بهره مند شدند.
کوه پیمایی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان 

کبودرآهنگ به مناسبت هفته سالمت

کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ در ارتفاعات منطقه 
قلی آباد کوه پیمایی کردند.

تعدادی از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ در هفته 
ســامت و باهدف افزایش نشاط و تحرک جسمی و ترویج ورزش 

اقدام به برگزاری برنامه کوه پیمایی کردند.
در ایــن برنامه که بــا حضور دکتر آرش محمــدی، رئیس مرکز 
بهداشت شهرستان کبودرآهنگ و با مشارکت کارکنان این مرکز 
برگزار شد، شرکت کنندگان در یک صبح بهاری و در هوایی دلپذیر، 

ارتفاعات سرسبز منطقه قلی آباد را به سمت قله طی کردند.
 امحای 8000 کیلوگرم مواد غذایی فاسد 

در کبودرآهنگ

8 هزار کیلوگرم مواد غذایی فاســد به مناسبت گرامیداشت هفته 
سامت در شبکه بهداشت و درمان کبودرآهنگ امحا شد.

در مراســمی کــه با حضور مهندس احســان قنبــری، فرماندار 
شهرســتان و جمعی دیگر از مسئوالن محلی برگزار شد،  8 هزار 
کیلوگرم مواد غذایی فاسد که در شش ماهه دوم سال 1395 توسط 
واحد بهداشت محیط و حرفه  ای مرکز بهداشت شهرستان از مراکز 

تهیه و توزیع مواد غذایی جمع آوری شده بود، امحا شد.

در این مراســم نمادین که در دومین روز از هفته سامت برگزار 
شد، احســان قنبری، فرماندار شهرستان کبودرآهنگ با تشکر از 
فعالیت ها و اقدامات مرکز بهداشــت کبودرآهنگ، انجام نظارت ها 
و بازرس های تخصصی بیشــتر بر تولیــد و توزیع مواد غذایی در 

شهرستان را خواستار شد.
 وی تصریح کرد: تمام دستگاه های مرتبط با حوزه سامت باید با 

شبکه بهداشت و درمان کبودرآهنگ همکاری داشته باشند.
در این برنامه نمادین، دکتر حســن بهرامی، مدیر شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان، اظهار کرد: در ســال گذشته 4 هزار و 600 
مورد بازدید از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در 
شهرستان انجام شد که در همین راستا 38 مورد تخلف شناسایی 

شده است.
وي بابیــان اینکــه واحدهای متخلف به مراجــع قضایی معرفي 
شده اند، خاطر نشان کرد: حدود 10 هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد 

و غیر بهداشتی نیز کشف و معدوم شده است.
بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی کبودرآهنگ

با آغاز هفته ســامت کارشناســان واحد بهداشت محیط مرکز 
بهداشت این شهرستان در طرح ویژه ای از ۲0 مرکز عمده فروش و 

سوپرمارکت بازدید کردند.
در این طرح که توسط ۲ تیم کارشناس و کاردان بهداشت محیط 
انجام شد، مقدار 150 کیلوگرم مواد غذایی جمع آوری و تعداد 10 
مورد نمونه برداری انجام شد همچنین تعداد شش مورد تست کلر 
نیــز از این اماکن صورت گرفت. در آغاز این طرح مدیر شــبکه و 
رئیس مرکز بهداشــت شهرستان همراه با مسئول واحد بهداشت 
محیط و همکاران خود در یک از فروشگاه های شهر حضور یافتند.

دکتر حسن بهرامی مدیر شبکه در سخنانی با قدردانی از همکاران 
واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان از همکاری اصناف در 

طرح های نظارتی و بهداشتی تشکر کرد.
 نواخته شدن زنگ سالمت 

در هنرستان شهید سادلجی کبودرآهنگ

در آیینی به مناســبت آغاز هفته ســامت در هنرســتان شهید 
سادلجی شــهر کبودرآهنگ، زنگ سامت توســط فرماندار این 

شهرستان به صدا درآمد.
هم زمان با سراســر کشــور مراسم آغاز هفته ســامت با به صدا 

درآمدن زنگ هنرستان دخترانه شهید سادلجی برگزار شد.
 در این مراســم که با حضور احسان قنبری، فرماندار شهرستان، 
بخشدار مرکزی، مدیر و مسئوالن شبکه بهداشت و درمان، مدیر 
آموزش وپرورش و دیگر مسئوالن اداره های شهرستان برگزار شد، 
فرماندار شهرســتان با تبریک آغاز هفته ســامت از تاش های 
کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان تشکر کرد و حاضران 
به ویژه دانش آموزان را به رعایت توصیه های بهداشتی برای ارتقاء 

سطح سامتی خود و خانواده هایشان تشویق کرد.
 فرماندار شهرســتان کبودرآهنگ با اشاره به شعار هفته سامت، 
اظهار داشــت: متأســفانه امروزه باوجود امکانات مادی بیشــتر، 

تکنولــوژی باالتر و زمینه ارتباطی گســترده تر، شــاهد افزایش 
دل مردگی و خســتگی روانی در آحاد جامعه هستیم که می تواند 

دالیل متعددی داشته باشد.
وی ازجمله دالیل باال بودن بیماری های روانی همچون افسردگی 
و استرس را برداشت خاص برخی متولیان فرهنگ و مذهب عنوان 
نمود و بیان داشت: برخاف آنچه بدخواهان تبلیغ می کنند، اسام 
و مذهب تشیع به هیچ وجه دین و مذهب غمگساری و عزا نیست 
بلکه تمام توصیه های ائمه اطهار و بزرگان دین حول محور تاش و 
تکاپو و نشاط اجتماعی است و یکسونگری و افراط در برخی شعائر 

منجر به ایجاد این تصویر غلط شده است.
در این مراســم، رئیس مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ در 
ســخنانی از همکاری آموزش وپرورش شهرستان، دانش آموزان و 

مدیریت هنرستان در برگزاری این مراسم تشکر کرد.
 دکتر آرش محمــدی، با ارائه مطالبی در خصوص شــعار هفته 
سامت و اهمیت موضوع بهداشت روان، پیشگیری از زمینه بروز 
بیماری افسردگی در مردم به ویژه دانش  آموزان را بسیار پراهمیت 
خواند و مشــارکت بیشتر متولیان در مسائل مربوط به بهداشت و 

سامت دانش آموزان را خواستار شد.
وی از دانش آموزان خواســت با در نظر گرفتن شعار امسال هفته 
ســامت، دانش و آگاهــی خود و خانواده هایشــان را در رابطه با 
افســردگی که منجر به مسائل متعددی در بعد فردی و اجتماعی 

می شود، افزایش داده و این آگاهی را در زندگی بکار گیرند.
در پایان این مراســم از پزشــکان و رابطان بهداشــت همکار در 

طرح های بهداشت مدارس، تجلیل شد.

کوه پیمایی خانوادگی به مناسبت هفته سالمت

کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان در ارتفاعات گنجنامه 
کوه پیمایی کردند.

جمعی از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ 
به اتفاق اعضای خانواده در هفته سامت و باهدف افزایش نشاط و 
تحرک جسمی و ترویج ورزش اقدام به برگزاری برنامه کوه پیمایی 

کردند.
در این برنامه که با حضور دکتر حسن بهرامی، مدیر شبکه، دکتر 
آرش محمدی، رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان و با مشارکت 
کارکنان و خانواده آنان برگزار شد، شرکت کنندگان در یک صبح 
لطیف و پس از باران بهاری در هوایی دلپذیر، ارتفاعات سرسبز را 
در مسیر یکی از رودخانه های خروشان فصلی گنجنامه کوه پیمایی 
کردند و پس از آن در جمعی صمیمی و دوستانه به صرف صبحانه 
پرداختند. همچنین در انتهای این برنامه به 6 نفر از شرکت کنندگان 

به قید قرعه جوایزی از سوی مرکز بهداشت اهدا شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ تاکید کرد:

مشارکت گسترده شهروندان در پایش سالمت جسمی و روحی

آیین رسمی بهره برداری از سامانه سیب

در مراســمی با حضور حجت االسام یوسف روحانی امام جمعه کبودرآهنگ، احسان قنبری فرماندار شهرستان کبودرآهنگ، 
مدیران شبکه بهداشت و درمان و مسئولین شهرستان سامانه یکپارچه بهداشت )سیب( معرفی و به صورت رسمی بهره برداری 

شد.
فرماندار شهرســتان کبودرآهنگ در این مراسم عنوان کرد: با اجرای طرح تحول نظام سامت و پیگیری های صورت گرفته 
مسئوالن دانشگاه و مدیر و مسئوالن شبکه بهداشت و درمان کبودرآهنگ، شاهد توسعه مباحث تخصصی در حوزه بهداشت 

و درمان هستیم و با تدبیر دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری در حوزه سامت کسب شده است.
احسان قنبری، نکته برجسته دولت یازدهم را ارائه خدمات در حوزه سامت عنوان کرد و گفت: با وجود برخی مشکات در 
خصوص این طرح، اقدامات خوبی انجام شده که شایسته قدردانی است و مشکات فرعی و اجرایی آن نیز با تدابیر انجام شده 

به خوبی رفع خواهد شود.
فرماندار کبودرآهنگ تأکید کرد که بهره برداری از این سامانه که امروز شاهد آن هستیم، بخشی دیگر از دولت الکترونیک را 

تحقق می بخشد که منجر به تسهیل خدمات رسانی و حذف بخش زیادی از بروکراسی و کاغذبازی است.
در این مراســم دکتر آرش محمدی، با معرفی این ســامانه و برشمردن ویژگی های آن عنوان داشت: با راه اندازی این سامانه 
تمام اطاعات مربوط به خانوارها، نوع خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز و.. در مراکز و پایگاه های سامت جامعه و خانه های 
بهداشت در این سامانه وارد و ثبت می شود و تمامی پوشه های خانوار و دفاتر مربوط به تمام خدمات و برنامه های بهداشتی 

درمانی جمع آوری خواهد شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان در ادامه گفت: باید با اطاع رسانی کافی در این زمینه مشارکت همه مردم منطقه را برای ثبت 
اطاعات خود در این سامانه شاهد باشیم. وی در پایان یادآور شد که سامانه سیب »سامانه یکپارچه بهداشت« با جمع آوری 
اطاعات سامت شهروندان ارائه خدمات بهداشتی با مدیریت، شناسایی بیماران، غربالگری، پیگیری و درمان انجام خواهد شد.

در این مراســم با ثبت اطاعات بهداشتی حجت االسام روحانی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان، به صورت نمادین، 
به طور رسمی این سامانه مورد بهره برداری قرار گرفت.

در پایان با اهدای لوح تقدیر از ســوی مرکز بهداشت شهرستان به برگزیدگان فعال در اجرا و به کارگیری این سامانه تجلیل 
به عمل آمد.
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عشق و تعصبم به همدان را با لهجه ام نشان دادم
اگر دنبال نتیجه بودم، برمی گشتم و در همدان ساندویچی می زدم

خانه اول من 
تئاتر است و 
کار اصلی را 

در این عرصه 
دنبال می کنم 
به همین دلیل 
در تلویزیون و 
سینما کم کار 
بودم که نوعی 

کم کاری 
خودخواسته 

است

تنها چیزی 
که می توانم 
از بازیگری 
بگویم این 

است که آن 
را اصل بدانند 
نه کاری که 

واردش شوند 
و ببینند که 
می شود یا نه

 اکباتان: خودتان را معرفی می کنید؟
بهرام افشــاری، متولد 1366 در شــهر همدان هستم. در رشته 
ســاخت و تولید، تحصیل کردم و در حال حاضر دانشجوی رشته 

بازیگری دانشگاه آزاد تهران هستم.
 اکباتان: بازیگری را از چه زمانی آغاز کردید؟

از 16 سالگی تئاتر را شــروع کردم و از سال 88 برای حرفه ای تر 
شــدن به تهران رفتــم و در دوره آموزش بازیگری زنده یاد حمید 

سمندریان شرکت کردم.
بعــد از گذراندن این دوره وارد عرصه حرفه ای تئاتر شــدم و 30 
اجرای عمومی در بهترین و حرفه ای ترین سالن های تئاتر تهران را 
تجربه کردم. در سال 88 جوان برتر ایران در رشته بازیگری شدم. 
سال 89 به عنوان بازیگر اول جشنواره تئاتر شهر معرفی شدم و در 
سال 90 جایزه تندیس بهترین بازیگری مرد را در سی و یکمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر کسب کردم. در دو سال پیاپی نیز 

نامزد بهترین بازیگر سال تئاتر ایران بودم.
 اکباتان: در خصوص تجربه بازی در تلویزیون و ســینما 

توضیح دهید.
نقش برای من خیلی مهم اســت. ایده و تفکر من این اســت که 
نقش های متفاوت را در تئاتر، ســینما و تلویزیون بازی کنم. خانه 
اول من تئاتر اســت و کار اصلی را در این عرصه دنبال می کنم به 
همین دلیل در تلویزیون و سینما کم کار بودم که نوعی کم کاری 
خودخواسته است. سعی کردم پیشنهادهایی را انتخاب کنم که هم 

تجربه خوبی باشد و هم بتواند در آینده کاری من اثرگذار باشد.
در تلویزیون با ســیروس مقدم به عنوان کارگردانی که بسیاری از 
بازیگران دوســت دارند با او کار کنند، تجربه همکاری داشــتم و 
اولین نقش حرفه ای من در سریال "پایتخت۲" بود که زمینه ساز 
حضورم در سریال علی البدل شــد. در پایتخت 5 نیز امیدوارم با 
همکاری مجموعه عوامل این ســریال تجربه ای جدید، متفاوت و 
دوست داشــتنی را رقم بزنیم. همان طور که گفتم اولویت اول من 
تئاتر و البته بعدازآن ســینما اســت. در سینما در فیلم "عصبانی 
نیستم" بازی کردم که متأسفانه مجوز اکران نگفت. در فیلم "ایران 
برگر" و "النتوری" نیز حضور داشتم و در جشنواره فیلم فجر سال 
قبل نیز نقش من در فیلم"کارگر ســاده نیازمندیم" موردتوجه و 
استقبال تماشــاگران و منتقدین قرار گرفت اما شرایط داوری با 

برداشت ما متفاوت بود و نتایج دیگری از داوری ها حاصل شد.
 اکباتان: پارتی در پیشرفت شما در بازیگری نقشی داشته 

است؟
با قاطعیت می گویم نه تنها پارتی نبوده بلکه زمانی که من تصمیم 
گرفتم بازیگری را به صورت حرفه ای دنبال کنم حتی هیچ معرفی 
نداشــتم که مرا راهنمایی کند و ازلحاظ زمانی بتوانم با مجموعه 

تئاتر تهران میانبر بزنم و زودتر وارد این عرصه در پایتخت شوم.
کســانی که در تهران مرا می شناسند، می دانند که بهرام افشاری 
پله پلــه و با توکل به خدا و دعای خیــر پدر و مادر به این مرحله 
رســیده است. اگر به هر جایگاه و منزلتی رسیده ام، در ابتدا لطف 
خداوند و بعد تاش و پشــتکارم بوده و همین باعث می شود که 
عزت نفسم بیشتر باشد و در مسیر پیش رو، خودم را در آزمون وخطا 
قرار دهم. امیدوارم محصوالتی را تولید کنم که موجب سرافرازی 

شود و سرافکندگی ام را به دنبال نداشته باشد.
 اکباتان: شما سال ها در همدان زندگی کردید. به عنوان 

یک بازیگر همدانی چقدر تعصب به شهرتان دارید؟
تعصبم نســبت به همدان را زمانی می توانم ثابت کنم که بگویم 
تنها کسی که با لهجه همدانی در سریال علی البدل صحبت کرد، 
این موضوع به واســطه عشق و عاقه  ای بود که به شهرم داشتم و 
اینکه فکر می کردم باید دینی را به شهرم ادا کنم، با لهجه همدانی 
صحبت کردم و تاشــم این بود که بــه گونه های مختلف، لهجه 
همدانی را معرفی کنم. هرچند بسیاری از مردم لهجه همدانی را 
می شناســند اما آن چنان که باید به آن پرداخته نشده بود که در 
ســریال علی البدل، کاراکتر من با این لهجه مورد پسند مخاطب 
قرار گرفت. سعی کردم این لهجه را تجزیه وتحلیل کنم و به نوعی 
حرف بزنم که تمام ایران بتوانند بفهمند و بشناسند و کوچک ترین 
برداشتی از تمســخر و ســطحی اجرا کردن در این نقش وجود 

نداشته باشد.
 اکباتان: در مورد تئاتر همدان چطور؟ تعصبی دارید؟

در مورد تئاتر همدان من کسی نیستم که بخواهم تعصبی نشان 
دهم.

تعدادی از هنرمندان همدانی هنوز تاش می کنند؛ اما انگار ظرف 
همدان محدود است. هرچه نگرش هنرمندان وسیع تر بشود چون 
ظرف ثابت اســت اتفاقی نمی افتد. در جشنواره های تئاتر همیشه 
گروه هایی از شــهرهای مختلفی حضور دارند اما نامی از همدان 
شنیده نمی شود. هرچند وجود دارند هنرمندانی که برای تئاتر این 
شهر زحمت می کشــند و امیدوارم فرصت بیشتری به آن ها داده 

شود تا بتوانند پیشرفت کنند.
در دوران طایــی تئاتر همدان، تعــداد قابل توجهی از هنرمندان 
به ویــژه برای تئاتر کودک تاش فراوانی داشــتند و تئاتر کودک 

همــدان در دهــه 70 و 80 زبانزد خاص و عام بــود و حرف اول 
را می زد. باید به دنبال پاسخ بود، که چرا تئاتر همدان سوت وکور 
شده اســت؟ امیدوارم تئاتر به سمتی برود که رفتاری که با قشر 
پیشکســوت شد با نسل آینده نشــود و به عبارتی نسل کشی در 

تئاتر اتفاق نیفتد.
 اکباتان: یعنــی کوچک بودن ظرف تئاتــر از کوتاهی 

هنرمندان نیست؟
هرکســی مسئولیت رفتار خود را دارد. در همه جای دنیا و کشور 
وجود دارند کسانی که تنها حرف می زنند و آنچه که عمل می کنند 
با آنچــه که می گویند فرق دارد و این برای مخاطبان مشــخص 
می شــود. افرادی هم بــه همان اندازه که حــرف می زنند، عمل 
می کنند. از طرفی کســانی هستند که نه تنها انگیزه و پتانسیل و 

استعدادی ندارند اما می خواهند خود را فرد اول معرفی می کنند.
در همدان هنرمندان با سوادی فعالیت می کنند و می توان از وجود 
آن ها اســتفاده کرد و تجربیاتشــان را به نسل آینده انتقال داد تا 
هنرمندان بهتری را پرورش داد که بتوانند برای شهر و کشور خود 

افتخارآفرینی کنند.
 اکباتان: این روزها شــما را به عنوان قدبلندترین بازیگر 
ایرانی می شناســند. این ویژگی متمایز، مشکلی در بازی 

برای شما ایجاد نکرده است؟
در این مورد حرف خاصی ندارم اما باید بگویم من همینم که هستم 
و بیشتر تاش می کنم که درونیات، خاقیت ها و استعدادهایی را 
که در من وجود دارد، نمایان کنم و فیزیک جسمی اولویت خیلی 

خیلی پایین تری است که در مورد آن بخواهم صحبت کنم.
 اکباتان: این ویژگی متمایز از سوی کارگردانان نیز برای 

سپردن نقش به شما پذیرفته شده است؟
روند به گونه ای بوده کــه اولین همکاری کارگردانانی که مرا برای 
بازی انتخاب کردند، همکاری بعدی را هم به دنبال داشــته است. 
در عرصه بازیگری اگر کوچک ترین غفلتی کنیم تاوان ســنگینی 

خواهد داشت.
کارگردانانی که اولین بار با من همکاری داشتند برای کار بعدی قد 
من را فراموش کردند و در خصوص تفکراتی جدید گفتگو کردیم 

تا به محصول بهتر و چشم انداز قوی تر برسیم.
 اکباتان: با توجه به اینکه تئاتری با عنوان »جوجه تیغی« 
و بــا موضوع عالقه به بازیگری تولیــد کردید و خود نیز 

هنرمندی هستید که از شهرستان به تهران هجرت کردید 
و با تالش به موفقیت رسیدید، چه توصیه ای برای جوانان 

عالقه مند به بازیگری دارید؟
امروز رشــته بازیگری و شهوت شــهرت برای جوانان خیلی مهم 
شده اســت. خیلی ها هستند که شــور بازیگری دارند اما باید به 
خودشناسی برسند تا از شور بازیگری به شعور بازیگری دست پیدا 
کنند. خیلی از افراد هســتند که به رشته های زیادی عاقه دارند. 
به طور مثال خود من عاقه داشتم که خلبان یا جراح مغز و اعصاب 
شوم اما آیا این استعداد و توانایی را داشتم که بتوانم خلبان خوبی 
باشم؟ عاقه صرفاً به معنای رسیدن نیست و به این معنا است که 
ذهن خود را روشن تر کنیم که در آینده می خواهیم به کجا برسیم.

قبــل و بعد از مــن خیلی از افراد بودند که به عشــق بازیگری از 
شهرســتان ها به تهران آمدند و هیچ اطاعی نداشــتند و تنها پر 
از رؤیا و توهمات دل نشین شهرت و پول بودند اما دیدند واقعیت 

چیزی دیگری بود.
برخی افسرده شدند، شکست خوردند و درگیر تنش های اجتماعی 
شدند. چه بسا افرادی که وقتی بازیگر موردعاقه خود را می بینند، 
تنهــا همان لحظه را در ذهن خود ذخیــره می کنند و آن لحظه 
احســاس می کنند با هجرت به تهــران آنچه را که می خواهند به 
دست می آورند. خیر؛ چنین نیســت. باید اطاعات کافی داشته 
باشند. بدانید که شرایط بسیار بسیار سخت است و شما باید پوست 
کرگدن، صبر ایوب و علم یک فیلسوف را برای رسیدن به آنچه که 
می خواهید، داشته باشید. در بازیگری شرایط به گونه ای است که 
حتی اگر توانایی و استعداد داشته باشید ممکن است شانس یاری 

نکند و فرصت های دیگران برای شما پیش نیاید.
باید تمام و کمال زندگی، عشــق و جوانی را صرف بازیگری کنی 
و منتظر نتیجه نباشــی. بازیگری عشقی است که پشت آن پر از 
کارهایی است که ممکن است تو را زخمی کند و باید تحمل این 
زخم ها را داشته باشی. ممکن است در مورد من که شاید از دیدگاه 
تعدادی از هنرمندان همدانی، بازیگر موفقی باشم، بگویند که دلیل 
موفقیتم این بوده که به تهران رفتم. این حرف ســاده و سطحی 
است که قابل قبول نیست و باید پرسید چه اتفاقی افتاد که بهرام 
افشاری موفق شــد. خیلی ها مثل من از شهرستان های مختلف 
آمدند اما موفق نشدند و آیا حاال بهرام افشاری انسان موفقی است 

یا خیر؟

تنها چیزی که می توانم از بازیگری بگویم این اســت که آن را 
اصل بدانند نه کاری که واردش شــوند و ببینند که می شود یا 
نه. باید تحصیات مرتبط داشــته باشند و درسش را بخوانند تا 
بفهمند که به بازیگری عاقه دارند یا نویسندگی و کارگردانی. 
نباید بازیگری برای شــما بن بست باشــد. چطور برای پزشک 
شــدن باید درس خواند امــا برای بازیگری نــه. برخی خیلی 
ســطحی به بازیگری نگاه می کنند. اینکــه بتوانی با ادا و چند 
حرکت دیگری را بخندانی به این معنی نیســت که اســتعداد 

داری. بازیگری به آگاهی، کسب علم و خودشناسی نیاز دارد.
 اکباتان: انگیزه شما از بازیگری چه بوده است؟ این اتفاق 
برای شما پیش آمده که ناامید شوید و بخواهید کار را کنار 

بگذارید؟
صــد در صد. من در طول هفته ده بــار امیدوار و ده بار ناامید 
شدم. این اقتضای زندگی است. همیشه اتفاقات خوب برای من 
نیفتاده اســت. انگیزه من این بوده که بــه دنبال نتیجه نبودم 
و برای مســیرم تاش کردم. اگر به دنبــال نتیجه در بازیگری 
بودم شاید اآلن به همدان آمده بودم و ساندویچی می زدم. مهم 
این بود که ســعی کردم خودم را بشناسم و تاش کردم برای 
مسیری که برایم لذت بخش است و در کنارش می توانم حرفی 
برای گفتن داشــته باشــم و دنبال نتیجه نیستم. خیلی خیلی 
ابتدای راه هستم در مسیری که در ذهنم تجسم کردم. خدا را 
شاکرم در مســیری قرار گرفتم که باید کوله بارم را جمع کنم، 
تمام وسایل مورد نیاز را بردارم و وارد مسیر پرپیچ و خطرناک 

و لذت بخش شوم تا ببینم چه اتفاقاتی برایم می افتد.
 اکباتان: قله ای برای خودتان در نظر گرفته اید؟

)می خندد( قله؟ من خودم قله ام. از من باالتر نیست.
اگر بخواهــم آنچه که می خواهم قله به حســاب آورم، نه. چنین 
نیست. چون کارهای زیادی در ذهنم دارم که هنوز در مورد آن ها 
به جمع بندی نرسیده ام که کدام می توانند قله باشند. چه بسا متن 
کوتاهی می نویســی و می تواند یک قله باشد و از طرفی دیگر 10 

فیلم سینمایی بازی کنی و تو را به قله نرساند.
 اکباتان: انتقاداتی در خصوص »علی البدل« مطرح بود و 
برخی با توجه به موفقیت سریال »پایتخت« انتظار بیشتری 
از »علی البدل« داشــتند. نظر شــما به عنوان بازیگر این 

سریال در خصوص انتقادات چیست؟
علی البدل به همان اندازه که انتقاد شــد مورد اســتقبال هم قرار 
گرفت. رســانه ها، کمی بی معرفتی می کننــد. ده برابر انتقادات، 
تمجید و تعریف از دیــدگاه مخاطبان عام و خاص و منتقدین از 
سریال شد و علی البدل به عنوان بهترین سریال نوروزی بارأی باال 

معرفی شد.
اشتباه است که علی البدل را با پایتخت مقایسه کنیم. ایراد از سریال 
نیست بلکه ایراد از کسانی است که فضای مقایسه را ایجاد کردند 
و علی البدل و پایتخت را باهم قیاس می کنند. علی البدل جغرافیا و 
دنیای دیگری است و این دلیل نمی شود که اگر تیمی محصولی را 

تولید کرده کار بعدی هم باید در همان ژانر باشد.
بازیگران و کارگردان و نویســنده پایتخــت، کار جدیدی را تولید 
کردند که دنیای متفاوتی داشــت و صبر و شــکیبایی کسانی را 
می خواســت که منتقد بودند. علی البدل عمقی تر و دلســوزانه تر 
نســبت به زندگی مردم نگاه می کرد. البته کار ســلیقه ای است و 
عده ای دوســت دارند و عده ای نه اما اگر بخواهند از دیدگاه ضعف 

بنگرند نیاز به کارشناسی دارد.
علی البدل عمیق تر از پایتخت بود و چه بسا حرف هایی زده شد که 
اگر صبر و تحمل و دقت بیشــتر بود، می دیدند این سریال چقدر 
دلسوزانه تر برای مردم ساخته شد. خدا را شاکرم که هرمز نه تنها 
به خاطر لهجه بلکه بــه دلیل جنس بازی در کنار دیگر بازیگران 

موردپسند مخاطبان در سراسر کشور قرار گرفت.
 اکباتان: صحبت کردن با لهجه پیشنهاد خودتان بود یا 

عوامل سریال؟
پیشنهاد خودم بود. ابتدا چون دیگران لهجه نداشتند گفتند شما 
هم لهجه نداشته باشید اما من گفتم چون همدانی هستم و شما 
هم در همدان فیلم می سازید وظیفه من هست که همشهریانم را 
به نوعی خوشحال کنم. تیم هم اعتماد کرد و در گذر زمان، لهجه 
من مورد استقبال گروه قرار گرفت و تیم علی البدل به شدت از این 

لهجه ابراز رضایت کرد.
از ســوی مردم نیز بازخــورد خوبی دیده شــد؛ به ویژه در فضای 
مجازی که انرژی مثبت مــردم را دریافت کردم و مرا مورد لطف 

خود قراردادند.
 اکباتان: به عنوان سؤال پایانی، از حضور خود در سریال 

»پایتخت5« بگویید؟ چه نقشی در این سریال دارید؟
چون هنوز خبر خاصی از پایتخت5 منتشــر نشــده، نمی توان 
توضیــح چندانی داد. فقط باید بگویم که من نقشــی متفاوت 
در ســری پنجم خواهم داشت. در پایتخت۲ نقش برادر بهبود 
)مهران احمدی( را بازی کردم اما در پایتخت5 نقش پسر بهبود 

را بازی می کنم.

بهرام افشاری:

علی البدل، دلسوزانه  برای مردم 
ساخته شد

بازیگر پرتالش ایرانی که نقش »هرمز« یکی از جذاب ترین نقش های سریال نوروزی »علی البدل« را ایفا کرد و توانست 
دیالوگ های خود با لهجه همدانی را به تکیه کالم این روزهای ایرانی ها تبدیل کند، بهرام افشاری است؛ »ِقبول داری؟«
شاید جوانانی که ســودای بازیگر شدن در سر دارند، ندانند که این هنرمند همدانی سختی های زیادی را در مسیر 
پرپیچ وخم بازیگری تحمل کرده و چه بســا اگر در تصمیم و هدفش پافشــاری نمی کرد، به قول خودش به همدان 

برمی گشت و ساندویچی می زد. عالقه مندان به سینما و تلویزیون، هنرنمایی این هنرمند را در سریال "پایتخت2"، 
" آسمان من" و فیلم های سینمایی "النتوری" و "ایران برگر" دیده اند و حاال "علی البدل" هم به کوله بار تجربیات 
بهرام افشاری در تلویزیون اضافه شده است. ماهنامه اکباتان پای حرف های قّله تئاتر، سینما و تلویزیون ایران نشست 

که ماحصل گفتگوی خواندنی با بهرام افشاری، بازیگر جوان همدانی را در ادامه می خوانید:

فرشته اکبری
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مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی استان همدان گفت: پرونده 
مسکن مهر استان از نظر ما بسته شده و تنها دو پروژه مسکن مهر 

مریانج و قروه با جمعیت زیر ۲5 هزار نفر باقی مانده است.
حســن ظفری با اشاره به استفاده از قیر اعتباری سال قبل، اظهار 
داشت: در الیحه قانون بودجه سال 94 و سال قبل الیحه ای تنظیم 
شــد و بر آن اساس در سال 94 بیش از 95 روستا و در سال قبل 
115 روستا از الیحه قیر اعتباری برای آسفالت روستایی استفاده 

کردند.
وی با بیان اینکه آسفالت 50 روستا در سه ماه ابتدایی امسال انجام 
خواهد شد، خاطرنشــان کرد: جهش خوبی در شاخص بهسازی 
اســتان اتفاق افتاد و این شــاخص به 6۲ درصد رسید که نتیجه 

هم افزایی دستگاه ها و مشارکت مردم است.
ظفری با اشاره به اینکه فاز اول طرح هادی در 595 روستای استان 
شــروع شده اســت، افزود: 86 درصد از جمعیت روستایی در این 
روستاها زندگی می کنند و از مزیت طرح هادی روستایی بهره مند 

شدند.
وی همچنین تصریح کرد: فاز یک 364 روستا به پایان رسیده و 13 

نقطه روستایی نیز به شهر تبدیل شده است.
ظفری ادامه داد: اجرای طرح هادی ۲08 روســتا، نیمه کاره است 
و در دســتور کار قرار دارد و با استفاده از قیر اعتباری سال جاری 

این ظرفیت وجود دارد که آسفالت معابر 150 روستا انجام شود.
مدیــرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی اســتان همــدان به 
محدودیت های اقتصادی در اجرای طرح هادی روســتایی اشاره 
و تصریح کرد: بازنگری طرح های هادی روســتایی در 3۲5 نقطه 
انجام شــده و در سال جاری نیز مبتنی بر نیازهای سطح استان، 
بازنگری بالغ بر 30 روســتا هدف گذاری شــده که امید می رود با 

تأمین اعتبارات، این طرح به اتمام برسد.
وی با بیان اینکه افق بازنگری طرح هادی روستاها 10 ساله است، 
یادآور شــد: این بازنگری مبتنی بر شــرایط امــروز باید نیازهای 

کالبدی روستاها را پاسخ دهد.
ظفری با اشاره به اینکه شاخص کشور در طرح هادی روستایی 96 
درصد اســت، اظهار داشت: این شاخص در استان همدان در سال 

91 به صد در صد رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اســامی استان همدان از حمایت 
حساب 100 امام )ره( خبر داد و افزود: 508 واحد نیمه تمام مسکن 
روستایی سال های قبل که مالکین و متقاضیان آن قادر به تکمیل 
واحد مســکونی خود نبودند با اعتبار یک میلیارد و 730 میلیون 

تومان، تکمیل و در اختیار مالکین قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در سال قبل بالغ بر 185 میلیارد تومان تحت 
عنوان تسهیات مسکن روستایی به استان همدان اباغ شده است، 
بیان کرد: سهمیه استان 10 هزار سهمیه است و هشت هزار و 81۲ 
فقره پرونده متقاضیان واجد شــرایط در سامانه مسکن روستایی 

تکمیل شده و آماده ارسال به بانک است.
ظفری با بیان اینکه سه هزار پرونده برای ارسال به بانک آماده شده 
است، اظهار داشت:  600 فقره عقد قرارداد انجام شده و پرونده دو 
هزار و 800 واحد مبتنی بر تســهیات سال 93 و 94 نیز تکمیل 
شده و پیش بینی می شــود که تا پایان امسال بیش از چهار هزار 

واحد آماده بهره برداری قرار بگیرد.
وی با اشــاره به وجود 175 هزار واحد مسکن روستایی در استان 
همدان، یادآور شد: مبتنی بر سهمیه سنوات قبل تا امروز بیش از 
85 هزار واحد از تســهیات نوسازی، بهسازی و بازسازی مسکن 
اســتفاده کردند و به عبارتی می توان گفت 49 در صد از مساکن 

روستایی نوسازی و بهسازی شدند و امید می رود تا افق 1404 به 
75 درصد ارتقاء یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی از وجود پنج میلیون و 1۲7 
هزار واحد مسکن روستایی در کشور، اظهار داشت: یک میلیون و 
570 هزار واحد از تســهیات استفاده کرده که 41 درصد از کل 

مساکن روستایی را شامل می شود.
وی افزود: از یک هزار و 41 روستای دارای سکنه 941 روستا دارای 
جمعیت باالی ۲0 خانوار هســتند که در 940 روستا متقاضیان 
واجد شــرایط از تسهیات نوسازی و بهســازی مسکن روستایی 

استفاده کردند.
حسن ظفری با بیان اینکه در کشور سه میلیون و 9۲ هزار و 305 
فقره سند مالکیت برای مساکن روستایی صادر شده که 60 درصد 
از مساکن روستایی را شامل می شود، اظهار داشت: در همدان 140 
هزار پرونده به میزان 8۲ درصد از پرونده ها سند مالکیت دریافت 

کردند.

وی با اشــاره به اینکه یک هزار قطعه زمین در 1۲0 روستا جهت 
رفع مشــکل مسکن روستایی واگذار خواهد شد، گفت: تسهیات 
مسکن روستایی برای متقاضیان تا سقف 18 میلیون تومان با سود 
پنج درصد و در دوره بازپرداخت 15 ســاله در نظر گرفته شده و 

متقاضیان به نظام بانکی معرفی خواهند شد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اسامی اســتان همدان در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برش ملی برای بنیاد مسکن 
در اقتصاد مقاومتی تعریف نشده است، خاطرنشان کرد: برنامه های 
اســتان در سال قبل صد در صد محقق شده و در سال جاری نیز 

برنامه ها باقوت بیشتر ادامه خواهد یافت.
وی با اشــاره به اتمام پرونده مسکن مهر استان، یادآور شد: تنها 
دو طرح مسکن مهر شهرهای زیر ۲5 هزار نفر جمعیت نیمه تمام 
است که شامل پروژه مسکن مهر مریانج با 174 واحد و پروژه قروه 
با ۲18 واحد اســت که در مریانج 111 واحد و در قروه 58 واحد 

آماده واگذاری است.
ظفری افزود: ســطح تسهیات به 40 میلیون تومان افزایش پیدا 
کرده و امید می رود مردم هرچه سریع تر آورده خود را فراهم کنند 

تا طرح سریع تر به پایان برسد.
وی با اشاره به بهره برداری از پنج هزار و 700 واحد مسکن مهر در 
اســتان، تصریح کرد: تعدادی از واحدها فاقد متقاضی است و قرار 

شده نسخه ملی برای واگذاری آن تدوین شود.
ظفری از بهره برداری 356 واحد مسکن حمایتی در استان تا یک 
ماه آینده، خبر داد و افزود: این تعداد مسکن شامل 180 واحد در 

همدان و 176 واحد در مایر است.
وی گفت: مسکن حمایتی به قیمت تمام شده مبتنی بر تسهیات 
ارزان قیمــت و خدمات مدیریت ناچیز بدون واســطه در اختیار 

متقاضی قرار می گیرد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اسامی استان همدان گفت: طرح 
توجیهی ۲0 روســتا در استان به تصویب رسیده و مورد استقبال 

قرار گرفته است.
ظفــری با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمت برای تغییر کاربری 
اعمال نشده است، یادآور شد: حتی اگر افزایش قیمت اعام و اباغ 

شود، هیچ ارتباطی به انتخابات ندارد.
وی با اشاره به اینکه قیمت واحد مسکونی در روستا در حال نزدیک 
شدن به قیمت واقعی است، خاطرنشان کرد: مسکن روستایی در 
تولید ناخالص ملی، ارزش خود را پیدا نکرده و نقشــی در اقتصاد 

کان نداشته اما به تدریج این ارزش را پیدا می کند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان:

پرونده مسکن مهر همدان بسته شد
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جدول شیفت دفاتر خدمات ارتباطی استان همدان در ایام تعطیل اردیبهشت ماه 95
فامنين- جنب بانک ملی ابتدای کوچه قائم ) مجتبي ناصري(همدان-  خيابان شهدا نرسيده به ميدان پروانه ها روبروی پاساژ ميدانچی  )مژگان آئينی (

تویسرکان-خ باهنر روبروی تاالر معلم )شرکت طنين اراده پوالدین(

  رزن- بلوار امام خمينی )ره( کوچه شهيد حسين توکلی ) بهرام کریمی نسب(

مالیر-ضلع شرقی ميدان انقالب نبش بلوار نبوت )مصطفی قهری صارمی (

اسدآباد- بلواربهشتی جنب مخابرات مرکزسيدجمال الدین  )وحيدرضااسفندیاری(

کبودرآهنگ خ امام خمينی باالترازبانک سپه مرکزی 19547 ) فاطمه زندی(
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تعهد 870 
میلیارد 

تومانی خیرین 
مدرسه ساز در 

کشور

افزایش 20 
درصدی 
 اعتبارات 
نوسازی 
مدارس 
همدان

وعده افزایش 
60 درصدی 
 اعتبارات 
نوسازی 

مدارس در 
همدان

ساخت هزار 
و 455 کالس 

 درس 
توسط 181 
خیر همدانی

در نوزدهمین جشــنواره خیرین مدرسه ساز استان همدان، تعهد 
خیرین نیک اندیش همدانی ۲7 میلیارد تومان بوده است.

نوزدهمین جشــنواره خیرین مدرسه ساز استان همدان با حضور 
محمدرضا جعفری مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، 
توســعه و تجهیز مدارس کشــور، محمدناصر نیکبخت استاندار 
همدان، مصطفی خزاعی مدیرکل آموزش وپرورش استان همدان، 
فرزاد تیموری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و 

خیرین همدانی برگزار شد.
میزان تعهد خیرین همدانی در این دوره از جشنواره ۲7 میلیارد 
و ۲41 میلیون و 777 هزار تومان بود که بیشــترین مشارکت به 
شهرستان مایر به میزان شش میلیارد و 85 میلیون و 580 هزار 
تومان اختصاص دارد و سهم شهرستان همدان نیز پنج میلیارد و 

336 میلیون تومان است.
تعهدات شهرستان فامنین یک میلیارد و 500 میلیون تومان، بنیاد 
برکت سه میلیارد تومان، اسدآباد ۲40 میلیون و 543 هزار تومان، 
بهار 31۲ میلیون و 768 هزار تومان، شــهر اللجین 458 میلیون 
و ۲00 هزار تومان، تویســرکان دو میلیارد و ۲91 میلیون تومان، 
رزن دو میلیــارد و 409 میلیون و 734 هزار تومان، کبودرآهنگ 
سه میلیارد و 44۲ میلیون 800 هزار تومان، مایر شش میلیارد و 
85 میلیون و 580 هزار تومان و نهاوند یک میلیارد و 164 میلیون 

و ۲50 هزار تومان است.

تعهد 870 میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز در کشور
مدیرکل مشــارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشــور در این مراســم گفت: تعهد خیرین در جشنواره 

نوزدهم به 870 میلیارد تومان رسید.
محمدرضا جعفری با اشاره به هدف برگزاری جشنواره های خیرین، 
اظهار داشــت: یکی از اهداف جشــنواره گسترش فرهنگ قرآنی 

باقیات صالحات است.
وی بابیان اینکه اولین جشــنواره خیرین مدرسه ساز در سال 77، 
بیش از 18 میلیارد تومان تعهد داشت، یادآور شد: تعهد خیرین در 

جشنواره نوزدهم به 870 میلیارد تومان رسید.
این مقام مسئول ادامه داد: در نقاط مختلف کشور افراد به کاروان 

خیرین پیوستند و حرکت بزرگی را شروع کردند.
جعفری بابیان اینکه بر اساس بیانات مقام معظم رهبری تاش در 
عرصه مدرسه سازی جهادی مقدس است، خاطرنشان کرد: اموال 
و فرزندان زینت های دنیا هستند و باید کاری کرد که این زینت ها 

جاودانه شوند.
وی همچنین تصریح کرد: باقیات صالحات نزد خدا ارزش بیشتری 

دارد و خیرین زینت ها را جاودانه کردند.

مدیرکل مشــارکت های مردمی ســازمان نوســازی مدارس 
کشــور با تأکید بر اینکــه جامعه ای موفــق خواهد بود که 
نیروی انســانی مناسب و شــرایط اقتصادی مطلوبی داشته 
باشــد، اظهار داشــت: آموزش وپرورش زیربنای توسعه را بر 
عهده دارد و اگر می خواهیم کشــور در آینده مســتقل باشد 
و پــول و ثروت تولیــد کند، باید نیروی انســانی را به خوبی 

کنیم. تربیت 
جعفری در ادامه یادآور شد: خیرین از خود و خانواده بیرون آمده 
و به فکر جامعه افتاده اند؛ آن هــا فرزندان جامعه را فرزندان خود 

می دانند.
وی با اشــاره به نیاز کودکان در مناطق محروم به امکانات اولیه، 
گفت: برخی از خیرین مدارســی زیبا و مناســب می ســازند تا 

دانش آموزان در آن خسته نشوند.
این مقام مســئول بابیــان اینکه برخورداری مدارس از وســایل 
کمک آموزشــی مجهــز باعث جــذب دانش آموزان می شــود، 
خاطرنشان کرد: برخی خیرین به خوبی در ساخت این مدارس وارد 

عمل می شوند.
جعفــری اضافــه کرد: فرزنــد، علــم و صدقه مانــدگار ازجمله 
باقیات صالحات هســتند که هر ســه مورد در مدرسه سازی قابل 

مشاهده است.
وی بابیان اینکه مدرسه ســازی مصداق صدقه جاریه است، یادآور 
شد: مسئوالن با شوق و رغبت باید این کار را ادامه و مدرسه سازی 

را موردتوجه قرار دهند.
مدیرکل مشــارکت های مردمی سازمان نوســازی مدارس کشور 
همچنین خاطرنشــان کرد: برخــی فرهنگیان حقــوق خود را 
مادام العمر صرف مدرسه ســازی می کنند و دانــش آموزان نیز با 

اهدای مبالغی در این امر خیر سهیم هستند.

 افزایش 20 درصدی اعتبارات 
نوسازی مدارس همدان

استاندار همدان در ادامه این مراسم گفت: در شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان، اعتبارات نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس همدان 

۲0 درصد افزایش خواهد یافت.
محمدناصر نیکبخت با اشاره به اینکه یکی از مصداق های عشق 
به بشــریت، کاری است که خیرین مدرسه ساز می کنند، یادآور 
شد: خیرین نخواســتند بپذیرند که نونهاالن نیازمند مساعدت 
آن ها باشــند و آن ها بی تفاوت باشــند؛ خیرین عشــق را معنا 

کردند.
نیکبخت به ســاخت بیش از 108 هزار کاس درس از ســوی 
خیرین مدرسه ساز در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: 30 درصد 

از مدارس کشــور حاصل همت خیرین مدرسه ساز است و اگر 
این همت وجود نداشــت، وضعیت تحصیــل نونهاالن جامعه 

مشخص نبود.
وی همچنین تصریح کرد: برای این همت باید ارزش قائل بود و اگر 
هر هفته برای این خیرین جشــنواره برگزار و از آن ها تقدیر شود، 

بازهم کم است چون به کمک نظام و دولت آمدند.
اســتاندار همدان بابیان اینکه در هشــت ســال دولت های قبل 
800 میلیارد دالر پول وارد کشــور شــد، گفت: در مدت انتقال 
دولت به دولــت یازدهم، 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام 

به دولت تحویل داده شد.
وی ادامه داد: قرار بر این شــد کــه پروژه ها با 80 درصد تخفیف 
واگذار شود که 66 پروژه برای همدان در سال قبل در نظر گرفته 
شده بود اما با همت بخش خصوصی و خیرین ۲14 پروژه واگذار 

شد.
نیکبخت با اشــاره به اینکه در ســال »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و 
اشتغال« خیرین در اشتغال و تولید هم سهیم شوند، اظهار داشت: 
خیرین در زمینه ســرمایه گذاری در بخش تولید نیز وارد شوند و 
زنجیره را کامل کنند تا نونهاالنی که در مدارس و دانشگاه ها درس 

خواندند، بتوانند زندگی خود را بسازند.

 وعده افزایش 60 درصدی اعتبارات 
نوسازی مدارس در همدان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان نیز گفت: 
اعتبارات استانی نوســازی مدارس در همدان در سال 94 نسبت 
به ســال ماقبل خود ۲5 درصد افزایش پیدا کرد و سال قبل نیز 
اعتبارات استانی 35 درصد نســبت به سال قبل افزایش یافت و 
در مجموع می توان به افزایش 60 درصدی اعتبارات در چند سال 

اخیر اشاره کرد.
فرزاد تیموری اظهار داشت: از سال 77 تاکنون هر ساله شاهد رشد 
فعالیت خیرین بودیم به طوری که در ســال اول مشارکت خیرین 
در اســتان 577 میلیون تومان بود و حــاال به ۲7 میلیارد تومان 

رسیده است.
وی بابیان اینکه مردم ایران از دیرباز در نیک اندیشــی و امور خیر 
فعال بودند، اظهار داشت: پس از پیروزی انقاب اسامی و فراهم 
شدن شرایط مناسب اجتماعی، زمینه حضور تشکل های مردمی و 
ساماندهی آن ها در کشور ایجاد شد و مجمع خیرین مدرسه ساز در 

سال 77 فعالیت منسجم خود را آغاز کرد.
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس اســتان همدان 
با اشــاره بــه برگزاری 19 جشــنواره خیرین مدرسه ســاز در 
کشور، یادآور شــد: در همدان از اسفندماه سال قبل برگزاری 
نوزدهمین جشنواره آغاز و 30 فروردین ماه اختتامیه جشنواره 

مناطق 19 گانه برگزار شد.
تیموری یکی از شــاخص های موردتوجه کشــورهای مختلف در 
توســعه را ایمنی فضاهای آموزشی عنوان کرد و افزود: به همین 
دلیل این جشــنواره با رویکرد مشــارکت خیرین در ایمن سازی 

مدارس شکل گرفته است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان بابیان اینکه در برنامه پنجم 
توســعه چهار میلیارد دالر اعتبار برای نوسازی، تجهیز و توسعه 
مدارس در نظر گرفته شد، گفت: سه میلیارد دالر از محل صندوق 
توسعه ملی در برنامه ششم توسعه برای بازسازی و نوسازی مدارس 

غیر ایمن اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: امید می رود تا چند ســال آینده وضعیت سیســتم 

گرمایشی مدارس به عنوان یک معضل، بهبود یابد.
تیموری با اشاره به وجود دو هزار و 400 مدرسه در استان، یادآور 
شد: اعتبارات استانی تمام نیازهای مدارس را تأمین نمی کند و به 

کمک خیرین نیاز است.

خیرین افسران مبارزه با جهل هستند
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان همدان در این مراسم در ابتدای 
سخنان خود بابیان اینکه خیرین با وحدت عمل توانستند خدمات 
شایسته ای را به جامعه فرهنگی ارائه دهند، اظهار داشت: خیرین 

بدون شک انسان های متعالی هستند که به تعالی می اندیشند.
مصطفی خزاعی ادامه داد: تعالی بشــر در درک و فهم اوســت و 
خیرین به عنوان افسران مبارزه با جهل، قدم در میدان گذاشته اند 
و درســت تشخیص دادند که دشمن و عامل سقوط انسان، جهل 

است.
وی بابیان اینکه برای نجات انسان راهی جز آگاهی بخشی وجود 
ندارد، یادآور شــد: خیرین نشــان دادند که خوشبختی آن ها در 
خوشــبختی دیگران نهفته و از خودشــان گذشتند تا به دیگران 

بپردازند.
خزاعی همچنین تصریح کرد: تا زمانی که فرزانگی، فرهیختگی، 
اندیشــمندی و انسان دوستی وجود دارد نام خیرین می درخشد و 

فراموش شدنی نیست.
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان همدان بابیان اینکه خیرین بر 
نفس خود غلبه کرده و دنیا و آخرت را برای خود به ارمغان آوردند، 
اظهار داشــت: هر لبخندی که بر لبان کودکان می نشــیند باعث 

سرافرازی خیرین می شود.

 ساخت هزار و 455 کالس درس 
توسط 181 خیر همدانی

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان در ادامه این مراسم 
به وجود بیش از 700 خیر در استان اشاره کرد و گفت: 181 خیر 
مدرسه ساز در احداث ۲45 پروژه در قالب یک هزار و 455 کاس 

در استان همدان مشارکت کردند.
علی فراهانی بابیان اینکه هدف از این جشنواره قدردانی از خیرین 
و راهگشایان مشکات مدارس است، اظهار داشت: اگر خیرین این 

فضاها را نمی ساختند مشخص نبود که در چه شرایطی بودیم.
وی با اشــاره به اینکه خیرین با زیرکی بهترین راه را برای خدمت 
بــه خلق خدا انتخاب کردند، یادآور شــد: خروجی این کار خیر، 
پیشرفت تمدن اسامی اســت و خیرین در راه علم و دانش، کار 

خیر انجام دادند.
فراهانی همچنین تصریح کرد: اســتان همدان هم زمان با تشکیل 
مجامع خیرین مدرسه ســاز در سال 77 در کشور کار خود را آغاز 

کرد.
وی ادامه داد: بیش از 105 میلیارد تومان بابت ساخت این مدارس 

هزینه شده و 66 درصد تعهدات عملیاتی شده است.
فراهانــی بابیان اینکه 67 درصد به میــزان 18 میلیارد تومان از 
۲7 میلیارد تومان تعهد خیرین در جشنواره نوزدهم محقق شده 
است، خاطرنشان کرد: امید می رود در جشنواره بیستم خیرین و 

نیک اندیشان خدمت رسانی به استان را ادامه دهند.
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان از نیازهای شدید همدان 
در مدرسه ســازی خبر داد و گفت: فرزندان با اســتعداد همدانی 

چشم انتظار دستان پرتوان خیرین هستند.
گفتنی اســت در این مراسم از مادران شهدای مدافع حرم، شهید 

مجید صانعی موفق و شهید احمد فانوسی تقدیر به عمل آمد.
خانواده های زنده یاد اعظم دهقان، فرخنده لقا اسماعیلی، سکینه 
بیگلربیگیان، منیره جالیان، خیرین مدرسه ساز متوفی نیز توسط 

مادران شهدای مدافع حرم مورد تقدیر قرار گرفتند.

 مدرسه سازی در همدان 
با کمک 27 میلیارد تومانی خیرین
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نخستین ماهنامه اجتماعی، ورزشی استان همدان
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یوسفی اشکان  اجرایی........................................................  مدیر 
مدیر هنری............................................................ جالل محمدکریمی

عکاس: 
عبدالرحمن رأفتی

همکاران این شماره:
 فرشته اکبری، آرش یوسفی، جواد همدانی، محمد صیفی کار
امیر غالمی پارسا، شکوفه رنجبر، میالد ثقفی، محمد حسامی

چاپ: اميد نشر ایرانيـــــان
15000نسخه شمــــــارگان: 

 مطالب منتشــره در این ماهنامه صرفا دیدگاه ها 
 و نقطه نظرات افراد حقيقی و حقوقی اســت 

و الزاما مورد تایيد اکباتان نمی باشــد.
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نیروی انسانی متخصص، مهم ترین سرمایه در صنعت گردشگری


