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

 حقوق نجومی 
یک خبرنگار!

همان طور که حقوق  ســر به فلک کشیده 
برخی مدیران هوش از سر مردم می پراند، 
حقوق رو به افول خبرنگاران هم هوش از سر 

خودشان می پراند.
شــاید دیدگاه عامه بر این باشد که چون 
خبرنگار با این مدیر و آن مدیر از پله ها باال و 
پایین می رود، حقوقی درخور شأن می گیرد 
و باال و پایین رفتن ها ناشی از بیکاری های 

گاه و بی گاه اوست.
دریغ از آنکه فرد نامبردِه عاشِق دل خسته، 
ماراتن وار می دود تا نان شبش کمی بزرگ تر 
شود و بتواند کمی تا قسمتی او را سیر کند.

گاهی نگارنده با خود فکر می کند که رابطه 
سختی شغل با دســتمزد معکوس است و 
هراندازه که به مشقت ها افزوده می شود از 
مسرت های ناشی از حقوق دریافتی کاسته 
خواهد شد. به طوریکه خبرنگاری به عنوان 
دومین شغل سخت دنیا در باالی جدول قرار 
دارد و الجرم در لیســت دستمزدها نیز در 
قسمت انتهایی جدول در کنار مشاغل دیگر 

ته نشین شده است.
اینجاست  ماجرا  هیجان انگیز  قســمت  و 
که درســت زمانی که حقوق یک ماهش را 
می گیرد باید از حقوق نجومی بنویســد و 
چه بسا او اولین کسی اســت که باید این 
خبر دردآور را به گوش همدردانش برساند. 
همین جا لحظه ای به فکــر فرو می رود و با 
ضرب و تقســیم عددها به دنبال مقایسه 
تعداد صفرهای دســتمزدش با فیش های 
حقوق پلکانی اســت که بــر اثر خطای 
دید، صفرها را به درســتی نمی بیند و قید 
حساب وکتاب هایی را که جز فسفر سوزاندن 

و آه از نهاد برخاستن عایدی ندارد، می زند.
با خود عهد می بندد که پاشــنه کشیده تر 
کار کند تا بتواند فاصله صفرها را به اندازه 
یک صفر کمتر کند اما هرچه او بیشــتر 
پلکان  از  نجومی  تالش می کند حقوق های 
باال می روند و تعداد صفرها و تعداد نجومی 
بگیران نیز بیشتر می شوند با این تفاوت که 
آن ها بر صندلی مدیریت تکیه می زنند و او 
هر ساعت باید بر صندلی تاکسی تکیه بزند 

و به دنبال روزی برود
هرچه بیشــتر از جان مایه می گذارد جز 
از جــان و روحش نمی کاهــد و وقتی به 
روز حســاب وکتاب می رسد، می بیند تمام 
ساعت هایی که صرف کار شده و رنگ فراغ 
به خود ندیــده، در برابر صفرهای حقوقش 
چاشــنی  که  امیدی  با  می کند.  رخ نمایی 
دلسردی شده، به برنامه های صبح فردایش 
می اندیشــد و با عشــق همراه با سختی، 

روزگارش را می گذراند.
شــاید این جمالت برای مخاطبان یا حتی 
تعدادی انگشت شــمار از خبرنگاران کمی 
غریب به نظر برسد و تمام برداشت ذهنی 
مردم از خبرنگار به همان گزارش ارســالی 
خبرنگار واحد مرکزی خبر از یک کشــور 
اروپایی ختم شــود اما در همین شــهر 
خبرنگارانی هستند که با کمترین دستمزد 
با عشق یا از سر ناچاری، هر روز می دوند و 
هرروز قلم به دست می گیرند تا هر روزشان 
را بگذرانند و آن ها را همین بس که مردم، 
خبرنگار را با همان شــأن خبرنگار واحد 

مرکزی خبر در یک شهر اروپایی می بینند.
همان بس که نامش را روی کاغذی می بینند 

که صبح فردا، دور سبزی می پیچند.
حقوق یک خبرنگار به انــدازه قد و قامت 
نامش نجومی اســت و این حقوق نجومی 
به کرایه روزانه تاکسی و اتوبوس او کفایت 
می کند و همین او را بس که عشق، عالقه، 
اعتیاد به خبــر و اضطراب و دویدن هایش 
بر حقوق نجومی اش پیشی گرفته و او را از 
قافله جا نمی گذارد و هیچ گاه حساب وکتاب 
امروز و فــردا، خبرنگار را از قلم و کاغذش 

دور نمی کند.

 رسانه حامی
حامی رسانه 

بازهم مردادماه و موعد گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید محمود صارمی و نکوداشت 

مقام خبرنگار فرا رسید.
این مقطع مراسمات مختلفی  هرساله در 
جهت ارج نهادن و تکریم اصحاب رسانه 
برگزار  مختلف  دســتگاه های  توســط 
هیچ  آن ها  از  که شــاید خیلی  می شود 
دردی را از فعاالن این شــغل ســخت و 

زیان آور دوا نمی کند.
رســانه ها به عنوان چشمان بیدار جامعه 
همــواره وظیفه دارنــد، انتقال دهنده و 
پردازنده افکار عمومی و در مقابل، مبین 
عملکرد و رویکردهای مسئولین در برابر 
خواسته های مردم، در چارچوب قوانین و 
راه  این  ضوابط حاکمه  باشند. هرچند در 
مشکالت زیادی در بیشتر مواقع فراروی 
مسئولین و مدیران رسانه هاست؛ موردی 
که شــاید کمتر به آن توجه و پرداخته 

شده است.
و رسالت رسانه ای در  انجام وظیفه خطیر 
فضای موجود که مدیران رسانه غوطه ور 
در مشــکالت عدیده مالــی و اقتصادی 
هستند و حتی از تأمین هزینه های اولیه 
ازجمله تأمین مکان کار و هزینه های چاپ 
و نشر بازمانده اند، کاری سخت و پیچیده 

است.
حمایت از رســانه  ها در سال های اخیر از 
ســوی بخش های دولتی به شدت کاهش 
پیدا کرده؛ مردم که با مشکالت اقتصادی 
درگیــر شــده اند و برای گــذران امور 
زندگی خود اغلب بــا چالش های زیادی 
برای  جایی  می کنند،  نرم  دســت وپنجه 
مطالعه  و  فرهنگی  مســائل  به  پرداخت 
جراید در برنامه زندگی خود ندارند و در 
استانی چون همدان چشم امید رسانه ها 
بیشتر به بخش های دولتی جهت حمایت 

از این بخش فرهنگی است.
بحران هــای اقتصادی کشــور و تعابیر 
از  برخی  از سوی  گرفته  نادرست صورت 
مسئولین اســتانی، منجر به قطع رابطه 
از رسانه ها شده  ایشان  و همکاری  کاری 
که در رأس ادارات، استانداری همدان قرار 
دارد که تا سالیان پیش حمایت خوبی از 
رسانه ها داشت، اکنون دیگر حمایت مالی 
ندارد و در مقابل،  از رسانه ها  را  مناسبی 
و  کامل  پوشش  بر  دستگاه ها  همه  انتظار 
مناســب عملکرد ایشان به عنوان وظیفه 

ذاتی رسانه ها همچنان پابرجاست.
در روزگاری که تعــداد و میزان حمایت 
به ســبب مشکالت  حامیان رســانه ها 
همراهی  انتظار  است،  یافته   کاهش  مالی 
رسانه های حامی با سیاهی و سپیدی های 
عملکرد مسئولین توقعی بیجاست که در 

برخی موارد شاهد این معضل هستیم.
حمایت از رسانه ها هم مرزبندی دارد، در 
همین شرایط بد اقتصادی شاهد هستیم 
به عنوان متولی  ارشــاد  از سوی  که چه 
اصلی حمایت از رســانه ها و چه از طرف 
بر اساس  مسئولین دستگاه ها، حمایت ها 
سیاست ها و خط و خطوط سیاسی رسانه 
فراخور  به  رسانه ای  هر  و  می شود  تعیین 
جهت گیری خود در دولتی موردحمایت و 
در دولتی دیگر مورد غضب واقع می شود؛ 
کار رســانه  کیفیت  و  اینجا عملکرد  در 
به طورکلی مستور و مظلوم واقع می شود.

فراهم  بستری  در  رسانه ها  رشد  بی شک 
می شــود که ارزش گــذاری و حمایت از 
رســانه بر مبنای کیفیت کار و خروجی 
آن باشد که تا رسیدن به این مرحله راه 

زیادی در پیش رو خواهیم داشت.

فرشته اکبریعلی ثقفی / مدیرمسئول

تلفن سفارش آگهی

38311155
09183114900

در زمینه های فرهنگی، دنبال كارهای 
تشریفاتی و ویترینی نباشید. نمایش 
دادن كار فرهنگی، نه اینكه فایده ای 

ندارد؛ ضرر هم دارد.
بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاى 
هيئت دولت - شهريور  ۱۳۸۹

انســان  حركات  زنجیره  در  ورزش 
در محیط اســامي و در جامعه اي 
كه زیرساز نظام ارزشي آن اسامي 
است، یك نردبان براي تكامل است.
ديدار با جمعی از مسئولين ، قهرمانان 
وپيشکسوتان ورزش کشور - اسفند ۱۳۹۱
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اکباتان: آقای استاندار برداشت خود از خبرنگاران به ویژه اهالی 
رسانه استان همدان را در یک جمله بیان کنید.

خبرنگاران چشم، گوش و زبان من هستند و دوستشان دارم.

اکباتان: عملکرد خبرنگاران از دیدگاه شما رضایت بخش است؟
تا به امروز همکارى رســانه ها با مجموعه اســتان مطلوب بوده و هيچ 
ضرر و زيانی از خبرنگاران نديدم. هر قدمی برداشــتيم و هر توسعه اى 
می بينيم بدانيد که نتيجه تالش خبرنگاران و انعکاس در رسانه ها بوده 

است.

آســتانه  اکباتان: 
و  تحمـــــــل 
انتقادپذیری شما 

کجاست؟
نقدپذيــرى من را 
تا جايی که ممکن 
اســت و می توانيد 
قضاوت  خودتــان 
کنيد. ببينيد در هيچ 
استانی کسی به اندازه 
نقدپذيــر  مــن 
؟  هســت

تا به امــروز از خبرنگار و روزنامه اى شــکايت کــرده ام؟ همين يعنی 
نقدپذيرى.

اکباتان: برداشتتان از انتقاداتی که مطرح می شود، چیست؟
احســاس مــن اين اســت کــه خبرنگار وقتــی نقــدى می گويد 
و می نويســد يا جوان اســت و احساســاتی می شــود يا دغدغه و 
دلســوزى براى مردم دارد. در هر دو صورت براى من عزيز است. 
کار، کار خوبی اســت و مــن اينگونــه تعبير می کنم کــه کينه، 
بغض و حســد در آن نيســت. اگر خبرنگارى هم ظلمی به من يا 
هرکسی کرده باشــد بعدها متوجه می شود و تجربه، بررسی، علم 
و اشــرافش بيشتر خواهد شــد و در آن زمان به اين فکر می کند 
که در ســال ها پيش فالن اســتاندار را چقدر اذيت کرديم و عليه 
او گفتيم و می فهمد که اشــتباه کرده اســت. البته من هم نگفته 

اين. يعنی  نقدپذيرى  می بخشم. 

اکباتان: در شماره ســه ماهنامه اکباتان مطلبی در قالب دروغ 
ســیزده با عنوان »خداحافظی استاندار با همدان« منتشر شد 
که نارضایتی شــما را به دنبال داشت. در خصوص این موضوع 

توضیح دهید.
شــما عکس مرا روى جلد می زنيد و زير آن می نويسيد خداحافظی 
اســتاندار با همدان. بعــدازآن، چندين نفر با مــن تماس گرفتند و 
پرســيدند: اين موtضــوع واقعيت دارد و شــما از همدان می رويد؟ 
گفتــم نه. وقتی مطلــب را مطالعه کردم، بحث در اين رابطه بود که 
اســتاندار براى تعطيالت عيد نوروز از همدان می رود. من در پاسخ 
بــه اين مطلب، تنها گفتم اين کار نوعی بدســليقگی اســت و آيا 
گفتن اين موضوع خالف انتقادپذيرى اســت. اگر خالف آن بود 
می گفتم اين رســانه دروغ گفته و يا جعل کرده و بايد بررســی 

شود.

اکباتان: نحوه برخورد مدیران اســتان با رســانه ها و 
خبرنگاران را چگونه ارزیابی می کنید؟

نديده ام که مديران از نقد اظهار نگرانی کنند و شــاکی شوند. 
چون به آن ها گفتم از رســانه ها شــکايت نکنيد و در صورت 
نارضايتی به خودم اعالم کنيد که به رســانه ها بگويم رعايت 

کنند که البته اين را هم به خبرنگاران نگفتم.

اکباتان: خبرنگاران تا به امروز چوب الی چرخ مجموعه 
مدیریتی استان گذاشته اند؟

خبرنگاران هيچ عيبی در اســتان ايجاد نکرده اند و اگر رسانه ها 
را بررسی و قضاوت کنيم خبرنگار هيچ مانع و ضررى در همدان 
ايجاد نکرده است. خبرنگاران در رشد و توسعه هر استانی اثرگذار 

و مفيد خواهند بود.

اکباتــان: به عنوان آخرین ســؤال از خبرنگاران اســتان چه 
درخواستی دارید؟

درخواســت من اين است که از فرصت جهانی شــدن اللجين استفاده 
کنيم که رســانه ها و خبرنگاران هم از اين اتفاق ارزشــمند می توانند 
استفاده کنند تا با همکارى آن ها و به بهانه جهانی شدن اللجين، استان 

را به همه معرفی کنيم.

استاندار همدان:

کسی به اندازه من نقدپذیر هست؟
پیام نیکبخت به خبرنگاران: دوســتتان دارم

با روی کار آمدن هر دولتی، خبرنگاران خواســته یا ناخواســته ســوار بر مرکبی می شوند که چرخ های آن از سوی 
دولتمردان می چرخد و به هر شکل باید در خدمت برنامه های توسعه محور هر دولت باشند.

از قضا اســتانداران نیز به عنوان مدیران ارشــد هر اســتان می دانند که اگر خبرنگاران در کنار آنها و در نقشه 
راهی که برای آن مرز و بوم طراحی کرده اند، همراه نباشند، یکی از چرخ ها لنگ خواهد بود.

اســتاندار همدان نیز معتقد اســت که اگر قدمی در راســتای توسعه استان برداشــته شده، بخشی از آن نتیجه 
تالش خبرنگاران است.

بــا توجه به فرارســیدن 17 مردادماه به عنــوان روز خبرنگار، ماهنامــه »اکباتان« تصمیم گرفت که ســخنان 
اســتاندار همدان را در خصوص اهالی قلم بشــنود. در این راستا خبرنگار ما فرصتی هرچند کوتاه را غنیمت 
شــمرد و به ســراغ محمدناصر نیکبخت رفت و با چند پرسش، جویای پاسخ اســتاندار شد که ماحاصل آن در 

ادامه آمده است.
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اکباتان: شــما پیش ازاین هم سابقه مدیرعاملی در باشگاه 
پاس همدان را داشتید و در آن دوره نیز با وجود کسب نتایج 
خوب و تالش زیاد، هیئت مدیره باشــگاه به راحتی از شما 

عبور کردند؛ چرا این مسئولیت را برای بار دوم پذیرفتید؟
ابتدا بايد از ماهنامه اکباتان به خاطر واکاوى اتفاقات باشگاه پاس در 
فصل گذشته تشــکر کنم. باالخره پس از مدتی که از سقوط پاس 
می گذرد مجموعه اى پيدا شد که به بررسی اين موضوع بپردازد و به 
دنبال حقيقت و شفافيت در اين رابطه باشد. من يک پاسی هستم 
و روح و جســمم با نام پاس عجين شده است، اگر جسمم در اين 
باشگاه نباشــد روحم همراه اين تيم است. در همدان در دو دوره، 
مديرعاملی باشگاه پاس را بر عهده داشتم که در دوره اول به مدت 
دو فصل مديرعامل باشگاه بودم. در فصل اول با کسب نتايج خوب به 
پلی آف ليگ برتر صعود کرديم. در فصل دوم نيز سهميه خود را در 
ليگ يک حفظ کرديم و اين در حالی بود که دولت و فضاى سياسی 
در کشــور تغيير کرده بود. استاندارى همدان ۱۱ ماه در بالتکليفی 
بود و ما در اين شرايط بايد تيم را می بستيم. آقاى افتخارى مديرکل 
وقت ورزش و جوانان استان همدان و آقاى سامرى سرپرست سابق 
معاونت برنامه ريزى استاندارى می توانند شهادت بدهند که در آن 
دوره چــه تالش و اقداماتی براى پاس صورت گرفت. به عنوان مثال 
براى سفر به بندر گنگ ۳0 ميليون تومان بودجه الزم بود، اما من 
با ۳ ميليون تومان اين سفر را مديريت کردم. در آن برهه بدون پول 
و بودجه به جايگاه خوبی در جدول دست يافتيم. به نظر خودم در 
دوره اول مديريتم در پاس نمره قبولی متوســط رو به باال گرفتم و 
اين در حالی اســت که يک مدير براى نهادينه کردن تفکراتش به 
۳ تا 5 ســال زمان نياز دارد، اما تعداد معدودى تماشــاگر جوان و 
احساسی که من به آن ها لقب بازيگوش می دهم طی اقدامی که از 
قبل برنامه ريزى شده بود در پايان يکی از مسابقات عليه من شعار 
دادند. رئيس هيئت مديره به اين شــعارها اکتفا و اتکا کرد و گفت 

مردم شما را نمی خواهند.

اکباتان: در این مورد با استاندار و رئیس هیئت مدیره پاس 
صحبت نکردید؟

مــن هنوز هم معتقد هســتم آن اقدام برنامه ريزى شــده بود؛ اما 
بعدازاين اتفاق به آقاى نيکبخت گفتم: اگر در فوتبال تحولی صورت 
می گيرد فردى قوى تر بايد جايگزين او شــود. اگر بنز را برمی داريد 
بايد مازراتی را جانشــين آن بکنيد؛ نه آن که بنز را برداريد و ژيان 
را جايگزينش کنيد. من مشکل شــخصی با دوستانی که قرار بود 
جايگزين من شــوند، نداشــتم. من يک بحث تخصصی و فوتبالی 
را مطرح کرده بودم. به رئيس هيئت مديره گفتم اين افراد ســابقه 
ســقوط تيم به دســته پايين تر را در همدان دارنــد، آن هم نه در 
سال هاى قبل بلکه در همين يکی دو سال اخير. گفتم با اين افراد، 
تيــم نتيجه اى نمی گيرد و اگر صالح به تغيير من اســت بايد فرد 
قوى  ترى را جايگزين کنيــد، اما توجهی نکردند. اين نکته را براى 
اولين بار است که بازگو می کنم؛ در آن زمان به آقاى افتخارى گفتم 
مطمئن باشيد با حضور اين افراد، تيم سقوط خواهد کرد اما آقاى 
افتخارى اين حرف را به ســخره گرفت و خنديد. به گواه مصاحبه 
مســئوالن باشــگاه در فصلی که من رفتم و مسئوليت را دوستان 
بــر عهده گرفتند، به اين تيم پنج ميليــارد و 500 ميليون تومان 
بودجه تزريق شــد و به گفته مديرعامل فوالد ويان سه ميليارد و 
۸00 ميليون تومان، فقط اين شرکت به پاس کمک کرد و اين در 
حالی بود که در دو فصلی که من مديريت تيم را بر عهده داشتم از 
200 درصد بودجه ممکن، فقط 4۸ درصد بودجه به باشگاه تزريق 
شد و اين يعنی ۱50 درصد کسرى بودجه که من به تنهايی مجبور 
بودم اين کســرى بودجه را تأمين کنم. پس از کنار گذاشتن من با 
اين هزينه هاى سنگين و قراردادهاى کالنی که همه می دانند تحت 
چه شرايطی بسته شد، تيم به ليگ يک صعود نکرد. فصل بعد هم 
۱۳ بازيکن را اتوبوســی وارد تيم کردند و ۱۳ بازيکن را اتوبوسی از 
تيم کنار گذاشــتند. تيم را به زعم خودشان براى صعود بستند، اما 
برعکس نتايجی حاصل شد که همه از آن اطالع داريم و بعد تغيير 
مديرعامل و تغيير مربــی و دوباره تغيير مديرعامل، مربی و بازهم 
تغيير مديرعامل و در نهايت سقوط به ليگ دسته 2؛ چرا؟ به خاطر 

اين که با موضوع فوتبال تخصصی و اصولی برخورد نکردند.

اکباتان: چه شــد که برای بــار دوم مدیرعاملی پاس را در 
همدان قبول کردید؟ چه کسی این پیشنهاد را به شما داد و 

چه روندی در این مسیر طی شد؟
اواســط اسفندماه گذشــته از طريق آقاى منعم، مديرکل ورزش و 
جوانان، علی ضميرى کامل معاون اداره کل ورزش و جوانان استان و 
آقاى عيوقيان، رئيس هيئت فوتبال با من ارتباط برقرار شد و از من 
دعوت به همکارى کردند. من با کارشناســان فوتبال در اين زمينه 
مشــورت کردم و همه متفق القول گفتند پاس ۱0 درصد بيشــتر 
شــانس بقا ندارد، اما من به خاطر عشق و عالقه اى که به اين تيم 
داشتم با پنج شرط قبول کردم که مسئوليت را بر عهده بگيرم. شرط 
اول مسائل مالی بود که مربوط به تعهد استاندار می شد، شرط دوم 
اختيار تام بود، تعويض ســرمربی و سرپرست شرايط سوم و چهارم 
مــن بود، تمديد قراردادم پــس از حفظ پاس به مدت يک فصل و 
نيم ديگر نيز شــرط پنجمی بود که تعيين کردم؛ حتی گفتم براى 
اين فصل حق الزحمه اى دريافت نمی کنم و اگر تيم در جدول ماند، 
پاداشــی براى من در نظر بگيريد. دو روز پس از اعالم اين شرايط 
آقاى عيوقيان تماس گرفتند و گفتند با شــروط شما موافقت شده 
است و براى عقد قرارداد به همدان بياييد. در ابتداى همان جلسه اى 
که در استاندارى برگزار شــد، مهندس نيکبخت و آقاى الهی تبار 
معاون اســتاندار، جلسه را به قصد ديدار با امام جمعه ترک کردند و 
به مهندس ســامرى تفويض اختيار شد. من در آن جلسه با آقاى 
سامرى به توافق رسيدم و قرار شد حکم مديرعاملی پس از بازگشت 
استاندار زده شود، اما اين حکم به داليل مختلفی ازجمله نزديکی 
بــه ايام عيد، نبودن اســتاندار در همدان و مســائلی که من از آن 

اطــالع ندارم 

به تعويق افتاد و در اين مدت ســه بــازى مهم که ۹ امتياز حياتی 
براى باشــگاه داشت از دســت رفت؛ در حالی اگر حکم من زودتر 
خــورده بود، مطمئناً امتيازات خوبی از اين ۳ بازى جمع می کرديم 
که کارمان به هفته آخر نکشد. درنهايت ساعت يک بامداد روز بازى 
با نفت آبادان، آقاى منعم تماس گرفتند و گفتند حکم مديرعاملی 
امضا شد و من به همراه آقاى رحيمی شبانه به سمت آبادان حرکت 

کرديم.

اکباتان: در شــرایطی که پاس به زعم کارشناسان 10 درصد 
بیشتر شانس بقا نداشت بر چه اساس قبول مسئولیت کردید 

و چرا حفظ این تیم در لیگ میسر نشد؟
وقتی حکم مديرعاملی من زده شد، يک سرزمين ويران را در دست 
گرفتم اما معتقد بودم که اين جنازه را به هر صورتی حتی با تنفس 
دهان به دهان احيا کنم و به آن جان دهم. به زعم کارشناسان و اهالی 
فوتبال همدان اين اتفاق هم افتاد و با آمدن من، پاس جان گرفت و 
نتايج کسب شده و نوع بازى تيم هم مؤيد همين موضوع است. يک 
قانون امتياز شمارى وجود دارد که بر اساس آن براى بقا در جدول 
بايد امتيازتان معادل ضريب تعداد تيم ها در دو به اضافه يک باشد. 
در جدول ليگ يک 20 تيم حضور داشــتند که درمجموع براى بقا 
ما به 4۱ امتياز نياز داشتيم. در آن برهه 7 امتياز براى بقا کافی بود. 
من از همان ابتدا که مســئوليت را پذيرفتم، قول 7 امتياز را دادم 
و بــه قول خود عمل کردم اما غافــل از اين که پاس در بازى مقابل 
پارسه پنج گل دريافت کرده و همين مسئله، کار را به گل شمارى و 
سقوط پاس کشاند. البته مسائل مهم تر ديگرى مثل دير امضا شدن 
حکم مديرعاملی، به موقع تزريق نشــدن بودجه، دخالت در مسائل 
ريز باشگاه از ســوى هيئت مديره و رئيس هيئت مديره و همچنين 
ســنگ اندازى برخی از افراد که دستشــان را از باشگاه کوتاه کرده 

بودم، در سقوط پاس دخيل بود.

اکباتان: آیا اســتاندار همدان به عنوان رئیس هیئت مدیره 
از شــما حمایت کردند؟ به طورکلی حضور استاندار همدان 
را در هیئت مدیره باشگاه پاس چطور ارزیابی می کنید؟ آیا 

حضور ایشان در این مسئولیت به نفع باشگاه است یا به ضرر 
باشگاه؟

پس از گرفتن حکم يک جلســه خدمت آقاى نيکبخت رسيدم. در 
آن جلســه اظهار لطف کردند و قول دادند که در مســائل مادى و 
تأمين بودجه کمک کنند و قــول پرداخت 200 ميليون تومان را 
به من دادند کــه در دو مرحله به آن عمل کردند اما در نحوه پول 
دادن عالمت سؤال هايی بود. اســتاندار اعتقاد داشت که پول فقط 
به بازيکنان پرداخت شود؛ درحالی که در فوتبال از تدارکات گرفته 
تا تيم پزشــکی و کارمندان باشگاه جز يک تيم هستند و پول بايد 
بين همه تقســيم شــود. من در دو دوره با مهندس نيکبخت کار 
کردم. ايشــان را فردى بسيار عالقه مند به فوتبال ديدم، اما فوتبال 
حرفه اى شــده و براى گرداندن امور يک باشــگاه نياز به تخصص 
است. باشگاه هاى فوتبال بر اساس قوانين تجارت اداره می شوند که 
بر اساس آن مديرعامل مجرى مصوبات هيئت مديره است و رئيس 
هيئت مديــره بايد بر کار مديرعامل نظــارت کند نه آن که دخالت 
کند. مهندس نيکبخت به عنوان رئيس هيئت مديره عالقه داشتند 
در مسائل کوچک باشگاه نيز تصميم گيرنده باشند و دخالت کنند؛ 
درحالی که در يک ساختار حرفه اى، مربی مسئول مسائل فنی است، 
مديرعامل مجرى دستورات هيئت مديره و رئيس هيئت مديره ناظر 
بر کارهاى مديرعامل است. نه مديرعامل بايد در کار مربی دخالت 
کند و نه رئيس هيئت مديره در کار مديرعامل. براى روشن شدن اين 
موضوع يک مثال می زنم. در يک جلسه با محسن عاشورى خدمت 
استاندار رفتيم ايشــان در آن جلسه از سر لطف به آقاى عاشورى 
گفتند ديگر کارى با رمضانی نداشــته باش و هر کار و مشکلی بود 
بــا خودم تماس بگير؛ اين يک اقدام غيرحرفه اى در فوتبال اســت 
و يعنی حذف مديرعامل. مربی بايد پاســخگوى مديرعامل باشــد، 
نه رئيس هيئت مديره. درواقع مهندس نيکبخت به قول فوتبالی ها 
شروع به بازى مستقيم کرد و با پاس هاى بلند، هافبک  را از گردونه 
بــازى بيرون کرد. هافبک در اينجــا مديرعامل تيم بود که عماًل از 
دايره بازى خارج شد. اســتاندار به عنوان فرد اول استان اگر نقشی 
حمايت کننده داشته باشند و از نظر مسائل اقتصادى به تيم کمک 
کنند به نفع باشگاه است اما اگر در کارهاى مديرعامل و مسائل فنی 

و جارى باشگاه دخالت کنند به ضرر تيم خواهد بود. در ضمن بعد 
از بازى با خونه به خونه بارها از ايشــان دعوت کردم براى دلگرمی 
بازيکنان ســرى به تمرينات ما بزنند؛ چراکه خيلی ها معتقد بودند 
آقاى استاندار دلسرد شده و دلسردى ايشان به تيم لطمه می زند؛ اما 
هرچه با ايشان تماس گرفتم حاضر نشدند سرى به بازيکنان بزنند 
و بر سر تمرينات تيم حاضر بشوند. در جريان پيگيرى پرونده تبانی 
و بعد از ســقوط هم، ايشــان به هيچ عنوان به تماس هاى من پاسخ 
ندادند. همچنين استاندار درحالی که من مديرعامل باشگاه بودم، در 
جايی گفته بودند رمضانی به من تحميل شد و اين حرف به جايگاه 
مديرعامل لطمه زيادى زد؛ حاال از ايشــان می پرســم اگر رمضانی 
تحميل شــد چرا حکمش را امضا کرديد؟ چه کســی می تواند به 

رئيس هيئت مديره و فرد اول استان، کسی را تحميل کند؟

اکباتان: شــما پیگیر پرونده تبانی در لیگ یک بودید؛ چرا 
این پرونده به نتیجه نرســید؟ آیــا هیئت مدیره و رئیس 

هیئت مدیره در این راه از شما حمایت کردند؟
من به مدت 50 روز به تنهايی و با هزينه شخصی پيگير پرونده تبانی 
بودم. شــبانه با اتوبوس به تهران می رفتم و شــبانه برمی گشتم که 
صبح سر کارم حاضر باشم. بارها در آن زمان با اعضاى هيئت مديره 
تماس گرفتم و درخواســت تشکيل جلســه هيئت مديره دادم اما 
هيچ يک از  اعضا به تماس هاى من پاســخ ندادند. من در اين مسير 
تنهــا بودم اما همه مدارک و مســتندات ما کامل بود و حتی آقاى 
عليپور تبانی در ليگ يک را تائيد کردند؛ بااين حال به دليل اين که 
دامنه اين تبانی گســترده بود و ليگ برتر را هم درگير می کرد و از 
سوى ديگر حمايتی از سوى مسئوالن استان از من صورت نگرفت، 

اين پرونده به نتيجه نرسيد.

اکباتان: ارزیابی شما از جلسه اســتاندار همدان با رئیس 
فدراســیون فوتبال چیست؟ چرا شما در این جلسه حضور 

نداشتید؟
به هرحال بااين همه مشغله  استاندار، حضورشان در اين جلسه جاى 
قدردانــی دارد؛ امــا هنوز هم نمی دانم چرا وقتــی من آن زمان در 
تهران بودم کســی با من براى شرکت در اين جلسه تماس نگرفت؛ 
درحالی که نه شــخص استاندار و نه آقاى منعم و عيوقيان اصاًل در 
جريان جزييات اين پرونده نبودند. از ســوى ديگر من با آقاى تاج 
ســال ها رفاقت دارم و زبان من و ايشــان زبان رفاقت و همچنين 
زبان فوتبال اســت. حضور من در اين جلسه خيلی می توانست در 
به سرانجام رسيدن پرونده تبانی کمک کند، اما به هرحال دوستان 
صالح نديدند من در اين جلســه باشم و هنوز دليل آن را نمی دانم. 
مــن در آن زمان مديرعامل پاس بودم و همراهی نکردن من در اين 
جلســه به ذهن مسئوالن فدراسيون اين گونه متبادر می کرد که در 
پاس جنگ داخلی شکل گرفته و چون درگيرى باال گرفته، پرونده 

تبانی براى کسی مهم نيست.

اکباتان: آیا این رفتارها باعث شــد که از مســئولیت کنار 
بکشید؟ موضوع آن نامه که در خطاب به استاندار نوشتید 

چه بود؟
 هــر مديــر باالتــرى زيردســتی را می خواهد کــه بله قربان گو و 
دست به ســينه باشــد؛ اما من چنيــن خصوصيتی نداشــتم. من 
مديرعاملــی بودم که در زمان آقاى مــرادى، وينگو را بدون اطالع 
هيئت مديره برداشتم و مربی ديگرى انتخاب کردم. دوستان عالقه 
داشتند در مســائل ريز باشگاه دخالت کنند و حضور چنين فردى 
را که دست به ســينه نبود، در باشگاه برنمی تابيدند. پس ازآن که در 
جلسه با رئيس فدراسيون از من دعوت نکردند، به همدان برگشتم 
و در نامــه اى که درواقــع درد و دل با رئيــس هيئت مديره بود نه 
اســتعفانامه، ناراحتی خــود را ابراز کردم اما پاســخ آن نامه را هم 
ندادند. شرح حال مهمانی را داشتم که ميزبان براى او چايی آورده، 
اما رويش را از ميهمان برگردانده است. شخصيت و سابقه من اجازه 
نمی داد در چنين شرايطی بمانم. البته بايد به يک نکته اذعان کنم 
که حکم من بدون تاريخ بود و اســتعفايی نــدادم؛ به همين دليل 
صدور حکم مديرعاملی براى فرد ديگرى در اين شرايط غيرقانونی 

است.

اکباتان: نظر شــما در مورد تقی رحیمی، مدیرعامل جدید 
ارزیابی  باشگاه، چیســت؟ همچنین آینده پاس را چطور 

می کنید؟
خوشحالم که با انتخاب آقاى رحيمی به عنوان مديرعامل بر انتخاب 
من مهر تأييد زدند. آقاى رحيمی را من به عنوان قائم مقام به باشگاه 
آوردم اما با ســند و مدرک ثابت می کنم خيلی از همين افرادى که 
امروز از انتخاب ايشان اظهار خرسندى می کنند، بارها به من براى 
انتخاب رحيمی به عنوان قائم مقام باشگاه معترض بودند. به هرحال 
آقــاى رحيمی صالحات و باقياتی بود که من از خودم در پاس به جا 
گذاشتم. براى ايشــان آرزوى موفقيت می کنم؛ بااين حال معتقدم 
ايشــان نياز به حمايت نياز دارد و اگر قرار باشــد اتفاقاتی که براى 
من افتاد، در زمان مديريت ايشان هم رخ دهد هيچ نتيجه اى حاصل 
نمی شــود. در ضمــن در حال حاضر در فوتبال پــول حرف اول را 
می زند و تأمين بودجه مناسب براى پاس در موفقيت اين تيم نقش 

مهمی دارد.

اکباتان: و صحبت پایانی؟
از برخی اتفاقات بســيار دلخور و ناراحت هستم اما بيان ناراحتی ها 
و دلخورى هــا را می گذارم براى فرصتی ديگر. از همه اهالی فوتبال 
همدان، هواداران باشگاه پاس و اصحاب رسانه به خاطر سقوط اين 
تيم عذرخواهی می کنم و معتقدم من هم در اين اتفاق نقش داشتم 
و آرزو می کنــم چه با حضور من و چه با حضور فرد ديگرى صعود 

پاس به ليگ برتر را جشن بگيريم.

رمزگشایی سقوط نماینده فوتبال همدان به لیگ 2 در گفت وگویی بی پرده با مخزن اسرار پاس
عبدالحمید رمضانی: رئیس هیئت مدیره پاس دوست داشت در همه مسائل باشگاه دخالت کند

حکم مدیرعامل جدید غیرقانونی است
3 امتیاز مهم به علت نبودن استاندار در همدان از دست رفت

شاید پر بی راه نباشد از عبدالحمید رمضانی 
کــه ســال ها در باشــگاه پاس تهــران دارای 
مســئولیت های متفاوت و متعددی بود و پس 
از واگذاری امتیاز قهرمان آســیا به اســتان 
همدان نیز در دو دوره ســکان مدیریت این 
باشــگاه را بــر عهده گرفت، به عنــوان مخزن 
اسرار پاس یا جعبه سیاه این باشگاه نام برد.

رمضانی که به عنوان چهارمین مدیرعامل تیم 
پاس در فصل گذشته به قصد حفظ این تیم 
در لیــگ یک با خواســت هیئت مدیــره و در 
میان سالم صلوات لیدرهای تیم برای دومین 
بار به عنوان مدیرعامل باشــگاه پاس همدان 
منصــوب شــد، خیلــی زود حمایــت رئیــس 
هیئت مدیره باشــگاه و اســتاندار همدان را 
از دست داد؛ چنان که محمدناصر نیکبخت در 
اولین جلسه خود در سال 95 گفت: رمضانی 
به من تحمیل شده و راضی به آمدنش نبودم 

امــا ایــن پایــان کار نبــود و اعضــای 
هیئت مدیــره نیــز بــه تبعیت از 

نیکبخت، یکی پــس از دیگری 
پشت مدیرعامل تیم را خالی 
کردند؛ تا جایی که وی پس از 
سقوط پاس، خود را در هجمه 
اعتراضــات طرفداران تیم و 

اصحاب رســانه، تنها دید و 
برای پیگیری پرونده تبانی 
هــم، هیچ کــس از اعضــای 
هیئت مدیره او را همراهی 
نکــرد. حتی نامــه ای که وی 

خطاب به رئیس هیئت مدیره 

نوشــت و در آن از نامالیمت ها و بی توجهی ها 
گالیه کرده بود، نیز بی پاسخ ماند تا با بدترین 
درب  هیئت مدیــره  اعضــای  ممکــن  شــکل 
خروجی پــاس را بــه مدیرعامل منتخبشــان 

نشان دهند.
اگرچه »اکباتان« به عنوان رســانه ای مستقل 
همواره حامــی فعالیت مدیــران، بازیکنان و 
مربیان بومی در باشــگاه پاس همدان بوده و 
پیش از انتخاب عبدالحمید رمضانی به عنوان 
مدیرعامل باشــگاه در گزارشــی به نقد این 
انتخــاب پرداخته بــود اما چنیــن رفتاری را 
از ســوی هیئت مدیره باشــگاه پاس همدان 
بــا فردی کــه پیشــینه طوالنــی در مدیریت 
فوتبال دارد و به دعوت مســئوالن استان به 
همدان آمده، نه در شــأن ایشان و نه درخور 
مــردم پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایران زمین 
می دانــد. ازایــن رو فرصتــی فراهم 
شــد تا عبدالحمیــد رمضانی 
در گفت وگویــی بی پرده و 
شفاف به واکاوی دوران 
مدیریــت خود در این 
تیــم، عوامل ســقوط 
پاس در این فصل و 
نقش هیئت مدیره در 
این ناکامــی بپرازد و 
مباحثی را مطرح کند 
کــه پیش ازایــن در 
دیگری  رســانه  هیچ 
منعکس نشده است.
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مراسم کلنگ زنی مرکز غربالگرى سرطان در شهرستان کبودرآهنگ 
با حضور مسئوالن استان و شهرستان برگزار شد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان هدف از تأسيس اين مرکز 
را تشخيص زودهنگام سرطان و بيماران سرطانی به منظور جلوگيرى 

از انتشار و حاد شدن اين بيمارى برشمرد.
دکتر سيد حبيب اله موسوى بهار با بيان اينکه مرکز غربالگرى سرطان 
در شهرستان کبودرآهنگ که شمال استان را پوشش می دهد با يک 
ميليــارد و 200 ميليون تومان اعتبــار در 620 مترمربع زيربنا و دو 
طبقه احداث می شــود، افزود: زمين اين مرکز توسط مجمع خيرين 
شهرستان و با مساعدت شــهردارى و شوراى شهر کبودرآهنگ به 

شبکه بهداشت و درمان اين شهرستان اهدا شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با بيان اينکه در خصوص 
موضوع ســرطان توجه به پيشــگيرى از اهميــت خاصی برخوردار 
است، اعالم کرد: 40 درصد از سرطان ها قابل پيشگيرى و 40 درصد 

قابل درمان هستند.
وى با اشــاره به اينکه مرکز غربالگرى با هدف تشــخيص سرطان و 
جلوگيرى از انتشــار آن احداث می شــود، افزود: راه اندازى دستگاه 

سی.تی اسکن در کبودرآهنگ از برنامه هاى مهم اين مرکز است.
دکتر موسوى بهار با بيان اينکه بيش از 200 ميليون تومان نيز براى 
ساخت سيســتم تصفيه فاضالب بيمارستان امام رضا )ع( مساعدت 
خواهد شــد، در ادامه از شــهردارى و شوراى شــهر کبودرآهنگ 
درخواســت نام گذارى بلوار کنار بيمارســتان امام رضــا )ع( به نام 

»پرستار« را کرد.
وى بر کاهش مصرف دخانيات، استفاده محدودتر از غذاهاى فرآورى 
شــده و توجه به موضــوع تحرک و فعاليت بدنی در پيشــگيرى از 
بروز ســرطان ها تأکيد کرد و افزود: برنامه پيشگيرى از بيمارى هاى 
غيرواگير از برنامه هاى مهم وزارت بهداشت است؛ چراکه ساالنه 40 

ميليون نفر در دنيا در اثر اين بيمارى ها فوت می کنند که ۱۸ ميليون 
آن به بيماران قلبی - ريوى مربوط می شود.

 مشاهده اثرات مثبت اجرای 
طرح تحول نظام سالمت در جامعه

معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی اســتاندارى همدان در کارگروه 
ســالمت و امنيت غذايی که با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشکی 
همدان، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مسئوالن 
شهرستان و نمايندگان ادارات مرتبط برگزار شد، اقدام شوراى شهر 
و شــهردارى کبودرآهنگ در اهداى زمين به منظور ســاخت مرکز 
غربالگرى سرطان را کارى بسيار بزرگ، مهم و قابل ستايش برشمرد.

محمدابراهيم الهی تبار، توجه به سالمت مردم و فعاليت هاى انجام شده 
در حــوزه امنيت غذايی را ازجمله وظايف کارگروه هاى ســالمت و 
امنيت غذايی عنوان کرد و اجراى طرح تحول نظام ســالمت توسط 
دولت تدبير و اميد را اقدامی ريشه اى و بزرگ دانست که اثرات مثبت 

آن براى تک تک افراد جامعه محسوس است.
وى افزود: جاى خرســندى اســت که در حال حاضر بهترين فضا از 
سوى دولت براى نقد به وجود آمده است و هرگونه خطايی که اتفاق 
می افتد و توســط منتقدان طرح می شــود در اسرع وقت رسيدگی 

می  گردد.
الهی تبار، توجه به موضوع پســماندها در شهرستان کبودرآهنگ را 
مهم خواند و افزود: همه دستگاه هاى مرتبط با اين موضوع، موظف به 
همکارى با شبکه بهداشت و درمان شهرستان براى حل آن هستند.

معاون سياســی، امنيتی و اجتماعی استاندارى همدان با بيان اينکه 
توجه به محيط زيست و مسائل مربوط به آن موضوعی تزئينی نيست؛ 
توجه جدى از سوى دستگاه  هاى دخيل در اين رابطه را خواستار شد.

اختصاص دو دستگاه آمبوالنس به اورژانس 
پیش بیمارستانی کبودرآهنگ تا پایان سال

رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــکی دانشگاه علوم 
پزشکی استان همدان نيز در اين مراسم گزارشی از اقدامات انجام شده 

در مراکز پيش بيمارستانی شهرستان کبودرآهنگ ارائه کرد.
دکتر حبيب معصومی افزود: اورژانس پيش بيمارســتانی شهرستان 
کبودرآهنگ داراى ۸ پايگاه فعال و دو پايگاه در حال احداث اســت 
که در صورت همکارى و مساعدت فرماندارى در هفته دولت امسال 

افتتاح می شوند.
وى بــا بيان اينکــه يــک آمبوالنس از نــوع جديد بــه اورژانس 
پيش بيمارســتانی شهرســتان کبودرآهنگ تعلق گرفته اســت، از 

اختصاص دو دستگاه آمبوالنس ديگر تا پايان سال خبر داد.
دکتر معصومی اعالم کرد: احــداث پد فرود بالگرد در مرحله نهايی 
اســت که جا دارد از همکارى شــوراى شهر و فرماندارى شهرستان 
قدردانی شود. احسان قنبرى فرماندار کبودرآهنگ نيز اجراى طرح 
تحول نظام ســالمت را باعث رضايتمندى مردم دانست و گفت: اين 
اقدام دولت نشــان از اراده دولت براى افزايش خدمات بهداشــتی و 

کاهش هزينه هاى درمانی دارد.

 رضایت 90 درصدی مراجعین مراکز 
درمانی و بیمارستان امام رضا)ع(

مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ نيز گزارشی از 
پروژه هاى در دست اجرا شامل احداث کلينيک ويژه، مرکز غربالگرى 

سرطان و پد  فرود بالگرد ارائه کرد.
دکتر حسن بهرامی با بيان اينکه در راستاى خدمات رسانی به بيماران 
ســرطانی مرکز غربالگرى سرطان در شهرستان کبودرآهنگ افتتاح 

می شود، گفت: مرکز سالمت شهر کبودرآهنگ نيز در زيربناى ۸۱4 
مترمربع با ۱6 ميليارد ريال اعتبار به همت بانک ملی ايران و دانشگاه 
علوم پزشکی در حال ساخت است که تاکنون عمليات اجرايی آن ۳0 

درصد پيشرفت فيزيکی داشته است.
وى ادامه داد: براى ساخت اين پروژه ۱0 ميليارد ريال دانشگاه علوم 
پزشکی و شش ميليارد ريال ديگر را بانک ملی ايران هزينه می کند.

مدير شبکه بهداشــت و درمان شهرستان کبودرآهنگ همچنين با 
اشــاره به بدهی سازمان تأمين اجتماعی به شبکه بهداشت و درمان 
کبودرآهنگ خاطرنشــان کرد: تاکنون سازمان تأمين اجتماعی ۹0 
ميليارد ريال از بابت درمان به اين شبکه بدهکار است که در صورت 
پرداخت، بســيارى از مشکالت درمانی شهرســتان ازجمله خريد 

دستگاه هاى پزشکی رفع خواهد شد.
وى در ادامه ضمن تشريح عملکرد کارکنان بيمارستان و درمانگاه هاى 
شهرســتان در برخورد و مداواى بيماران گفت: طبق نظر سنجی ها 
ميزان رضايت مراجعين به مراکز درمانی و بيمارستان امام رضا )ع( 
۹0 درصد بوده که اين نشان از تالش شبانه روزى مجموعه بهداشت 

و درمان شهرستان است.
مدير شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان بهار نيز با بيان اينکه با 
پيگيرى هاى انجام گرفته و مســاعدتهاى وزارت متبوع دستگاه سی 
آرم ويژه راديوگرافی و تصويربردارى، تهيه و بهره بردارى شد، گفت: 
دستگاه سی آرم مخصوص راديوگرافی و تصويربردارى در لحظه و در 
حيــن اعمال جراحی در واحد اتاق عمل اين مرکز درمانی، داراى به 
روزترين امکانات و اســتانداردهاى حال حاضر بوده و نياز بيماران و 

پزشکان جراح را به بهترين نحو پاسخگو خواهد بود.
دکتر بهرامی در ادامه يادآور شد از آنجايی که جراحی هاى ارتوپدى 
و ســتون فقرات نياز مبرم به وجود چنين دستگاهی دارد، بر همين 
اساس با نصب و راه اندازى اين دستگاه، مجموعه اتاق هاى عمل اين 
بيمارستان توانمندى مضاعف و قابل توجهی در انجام اعمال تخصصی 
يافتند. با راه اندازى اين دســتگاه و ارتقاى دقت و ســرعت عمل در 
جراحی ها، امکان و توان پذيرش و خدمت رســانی به بيمه شدگان و 

بيماران نيازمند براى مجموعه اين بيمارستان فراهم می شود.
وى با اشــاره به نصب و راه اندازي دستگاه جديد فيکو در اتاق عمل 
بيمارستان گفت: دستگاه فيکو جديد در راستاى اجراى طرح تحول 
سالمت راه اندازى شده در بيمارستان، داراي قدرت و سرعت باالتري 
نســبت به موارد مشابه اســت که بهره گيرى از آن موجب مي شود، 
عمل هاي جراحي چشــم پزشکي به ويژه کاتاراکت )آب مرواريد(، با 

دقت و سرعت باالتري از سوى جراح صورت گيرد.
مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهار در پايان خاطر نشان کرد: 
به دليل سهولت کار با اين دستگاه، پزشک با اطمينان خاطر بيشتر 
و ضريــب ايمني باالتر، جراحي خود را انجام می دهد و به کارگيري 
اين دستگاه، جراحي چشــم اتاق عمل اين ييمارستان را فعال تر از 

پيش می کند.

با هدف تشخیص زودهنگام سرطان؛

مرکز غربالگری سرطان در کبودرآهنگ احداث می شود
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اکباتان: به عنوان اولین ســؤال در چه سالی عکاسی را آغاز 
کردید؟

من به طور خيلی اتفاقی وارد دنياى عکاسی شدم. در سال ۱۳62 مدرک 
ديپلم گرفتم و به شدت به دنبال کار بودم. همان زمان از تهران به کرج 
نقل مکان کرديم. يکی از آشنايان پدرم عکاسخانه خيلی قديمی داشت 
و به سفارش پدر به اين عکاسخانه رفتم، با اينکه هيچ گونه شناختی از 
عکاسی نداشتم. بعد از شــش يا هفت ماه کار در عکاسخانه احساس 
کردم در حال يادگيرى عکاســی هستم و نگاهم در حال تغيير است. 
20 سال بيشتر نداشتم که مدرک درجه يک مهارت فنی را از اتحاديه 
عکاسان کرج گرفتم. به عکاســی خيلی عالقمند بودم به اندازه اى که 
هرروز صبح ســاعت هشت به عکاسخانه می رفتم و ساعت ۱2 شب به 
خانه برمی گشتم. روز به روز عالقه ام به عکاسی بيشتر می شد، به ويژه به 
چاپ سياه وسفيد و عکس بردارى با پروژکتورها و دوربين هاى قديمی و 
عکاسی با نگاتيو. بعد از مدتی به سربازى رفتم، پس از بازگشت به تدريج 
به عکاســی رنگی عالقمند و وارد اين حيطه شــدم و همان زمان به 
البراتوارهاى مختلف رفتم و همزمان با عکاسی طبيعت و اجتماعی از 
طريق انجمن سينماى جوان به سينما معرفی شدم و فعاليتم به عنوان 

عکاس فيلم آغاز شد.
اکباتان: عکاسی را به صورت علمی در دانشگاه نیز آموخته اید؟

من عکاس تجربی هســتم و به طور دانشگاهی در اين رشته تحصيل 
نکــردم اما از طريق وزارت فرهنگ و ارشــاد مدرک درجه دو دريافت 

کردم که معادل کارشناسی ارشد عکاسی است.
اکباتان: اولین باری که دوربین به دست گرفته و عکاسی کردید 

را در یاد دارید؟
)بــا خنده( در همان اوايل که وارد کار عکاســی شــده بودم به دليل 
تازه وارد بودن به من اجازه نمی دادند که پشت دوربين بايستم و عکس 
بگيرم. همان روزها آقايی به عکاســخانه آمد و چون کسی نبود من او 
را به اصرار روى صندلی نشــاندم و چراغ ها را روشن کردم بدون اينکه 
نور را بشناســم، تنها می توانستم نگاتيو در دوربين بگذارم. براى اينکه 
نگاهش ســمت دوربين باشد گردن اين مرد را به اندازه اى پيچاندم که 
صداى رگ هايش را می شنيدم. بارها به اين عکس فکر کردم و با خودم 
می گفتم که اى کاش نگاتيو آن را برداشــته بودم و هميشه خاطراتم از 

آن سال ها را زنده نگه می داشتم.
اکباتان: نخســتین تجربه عکاسی فیلم شــما به چه سالی 

برمی گردد؟
اوليــن تجربه من به عنوان عکاس فيلم از ســال ۱۳7۱ با فيلم جنگی 
»صليــب طاليی« به کارگردانــی عبداله باکيده آغاز شــد و تا امروز 
نزديک به ۱50 فيلم سينمايی و سريال تلويزيونی را عکاسی کردم که 
بزرگ ترين پروژه عکاسی من فيلم »محمد رسول ا...« مجيد مجيدى 
بود. ســريال نرگس، ميوه ممنوعه، او يک فرشــته بود، بدون شرح و 
پايتخت 2 و ۳ نيز از ســريال هاى شــاخصی بود که در آن ها به عنوان 

عکاس حضور داشتم.
اکباتان: چرا از بین شاخه های مختلف عکاسی، عکاسی فیلم 

را انتخاب کردید؟
سال ها بود که عکاســی طبيعت و اجتماعی می کردم و احساسم اين 
بود که چيزى در عکس هاى من کم است. بعدها که وارد سينما شدم 
فهميدم که آن کمبود، حس و حال و حرکت است. سينما محيط بسيار 
بزرگی است و من در اين عرصه با صحنه هايی برخورد کردم که تابه حال 
در زندگی با آن مواجه نشــده بود، مثل همين سريال »علی البدل«؛ با 
وجود اينکه سال هاست عکاسی می کنم با عوامل اين فيلم به روستاهايی 
می رويم که حتی نام آن ها را هم نشنيده بودم. فيلم ها مرا با مناطق و 
لوکيشن هايی آشنا می کند که تابه حال آن ها را نديده ام. عکاسی فيلم 
را انتخاب کردم چون اگر نگاه عکاســی داشــته باشی زندگی در يک 
عکس جارى اســت و صداى نبض تک تک آدم ها را می توانی بشنوى. 
دنياى عکاسی فيلم دنياى محدودى نيست هرچند به نگاه عکاسی و 

شاعرانه نيز نياز دارد.
اکباتان: در خصوص ویژگی های عکاسی فیلم توضیح دهید.

عکاسی فيلم يکی از شاخه هاى عکاسی است که در آن عکاس فيلم بايد 
به همه شاخه ها اشراف داشته باشد و تا حدودى رشته هاى مختلف را 
تجربه کرده باشــد چون همه اين تجارب در عکاسی فيلم کاربرد دارد. 
بعضی مواقع در فيلم صحنه هايی را می بينی که شبيه عکاسی ورزشی، 
طبيعت و يا مدلينگ است. بايد نور و ميزانسن را بشناسی و تا حدودى 
کارگردانی هم بلد باشی. عکس هايت بايد نبض داشته باشد که مخاطب 

بتواند با آن ارتباط برقرار کند.
کار عکاســی فيلم قبل از پيش توليد و تســت گريم شروع می شود و 
تست گريم مرحله فوق العاده سختی است که با نور اشتباه و عکس بد 
ذهنيت بدى را در ذهن کارگردان ايجاد می کنی اما وقتی عکس خوب 
با نور خوب می گيرى، کاراکتر به نقش نزديک می شود و به کارگردان 

کمک می کند.
اکباتان: عکاســی فیلم در سال های ورود شما به این عرصه تا 

امروز چه تغییراتی داشته است؟
سال هايی که ما وارد شديم مشکالت زياد بود. وارد صحنه که می شدى 
آن قدر تجربه پشــت چهره آدم ها بود که گاهی وقتی دوربين به دست 
می گرفتی دســتانت می لرزيد و در صحنه بايد جوابگوى خيلی از اين 
هنرمندان حرفه اى می بودى و بايد پاســخ مدير صحنه، تصويربردار، 
بازيگــر، عوامل مختلــف و از همه مهم تر کارگــردان و تهيه کننده را 

می دادى.
در آن زمان عکس هاى عکاس فيلم را می فروختند؛ به طوريکه عکس ها 
را بر در و ديوار دفاتر پخش نصب می کردند، ســينماداران عکس ها را 
می ديدند و بر اساس عکس ها براى فيلم ها هزينه می شد و سينماداران 

فيلم را می خريدند.
در آن زمان کار حرفه اى بود. چون عکاسی با نگاتيو انجام می شد هرکسی 
جرأت عکاسی فيلم را نداشــت چراکه تهيه کننده با ميليون ها تومان 
سرمايه بايد ســود خود را بر اساس عکس هاى عکاس کسب می کرد. 
از وقتی ديجيتال آمد هرکســی دوربين ديجيتال دستش می گرفت و 
می گفت من عکاسم. امروز که به روزنامه ها و مجله ها نگاه می کنی حتی 
يــک فريم عکس حرفه اى نمی بينی و عکس ها جلب نظر نمی کند. از 
طرفی، ديگر عکس ها به فيلم وفادار نيستند و آن قدر با نرم افزارها روى 
عکس ها کار می کنند وقتی فيلم را می بينی با خودت فکر می کنی اين 

عکس کجاى فيلم بود و رنگ و لعاب عکس هيچ ارتباطی با فيلم ندارد. 
به تازگی تکنيک HDR وارد دنياى عکاســی شده که کنتراست هاى 
نقاط روشن و تاريک را يکدست می کند. شکل قضيه عوض شده اما من 
سعی می کنم نگاهم مثل گذشته به نگاتيو باشد چون دوست دارم نگاه 
هنرى ام را داشته باشم. نگاه هنرى در کنار تکنيک هاى امروز، عکاسی را 
حرفه اى می کند. اين تکنيک ها موجی است که همه را درگير می کند. 

ما نه بايد از اين سوى بام بيفتيم و نه از آن سوى بام.
اکباتان: عکاسانی که امروز وارد عرصه عکاسی فیلم می شوند، 

به سمت تجربه آموزی از پیشکسوتان می روند؟
متأســفانه اين گروه و موج جديدى که وارد شــدند آن قدر ادعا دارند 
که اصاًل نمی توان تجربه آموزى را به آن ها پيشــنهاد داد اما درصدى از 
عکاسانی هم که جذب انجمن می شوند بسيار هنرمند هستند و می توان 

از نگاه آن ها به نفع انجمن و عکاسی فيلم استفاده کرد.
من گاهی عکس هاى فيلم ها را در گيشــه ســينما می بينيم، عکس 
همــکاران در فيلم ها را پيگيرى می کنم يا به نمايشــگاه هاى عکس 
می روم. در نمايشگاه ها، عکس ها يکدست و تکرارى است و نوع آورى و 

خالقيت در عکس ها ديده نمی شود.
اکباتان: با توجه به ساخت آثار سینمایی و تلویزیونی در تهران، 

فکر نمی کنید عکاسی فیلم هم به پایتخت ختم می شود؟
متأسفانه مرکز سينما تهران است البته بسيارى شهرستان ها امکانات 
خوبی دارند و فضاى آن ها براى تصويربردارى فيلم  ها مناسب است اما 
عکاسانی که عالقمند هستند بايد از انجمن سينماى جوان شهرستان ها 
شروع کنند و به مرور ياد بگيرند و جذب گروه هاى سينمايی شوند. البته 
بايد بگويم که همه عکاسان فيلم تهرانی نيستند و برخی از شهرستان ها 
آمدند، با گروه ها ارتباط برقرار کردند، عضو گروه شدند و فعاليت خود را 
آغاز کردند. اگر در شهرستان هاى مختلف مديران و مسئوالن حمايت 
کنند عکاسی فيلم، سريال و سينما توسعه پيدا می کند و همه فيلم ها 
در تهران ســاخته نمی شود. چه کسی دوست دارد سه يا چهار ساعت 
در ترافيک ســنگين تهران از لوکيشنی به لوکيشن ديگر در رفت وآمد 
باشد. ما واقعاً در همدان لذت می بريم. بايد مسئولين همکارى بيشترى 
داشته باشند و حمايت کنند که همين حمايت باعث جذب فيلم ها به 

شهرستان ها می شود.
اکباتان: گروه های سینمایی و تلویزیونی نمایشگاه عکس فیلم  

برگزار می کنند؟
يکی از مشکالت عکاســی فيلم عدم برگزارى نمايشگاه است. برخی 
تهيه کننده ها به دليل وضعيت نامناســب اقتصادى به دنبال آدم هاى 
ارزان می گردند و تخصص براى آن ها مهم نيســت. به دنبال عکاسی 
می گردند که روزانه 20 هزار فريم عکس بگيرد و در نهايت چند عکس 
را انتخاب کنند و پولی هم بابت اين تعداد عکس به او ندهند. اين اتفاق 
را چه در سينما و چه در تلويزيون شاهد هستيم. اگر تهيه کنندگان نگاه 

هنرى داشته باشند قدر تک تک پالن ها را می دانند و به دنبال عکاس 
حرفه اى می گردند که عکس ها را ثبت کند و نمايشگاهی از عکس هاى 
آن فيلم را برگزار کنند، اما وقتی در ابتدا تهيه کننده اشتباه می کند و 
عکاس حرفه اى دعوت نمی کند عکس ها به اندازه اى يکدست است که 
نيازى به برگزارى نمايشگاه احساس نمی شود. عکاسی فيلم روزبه روز 
ضعيف تر می شود که به اقتصاد و نگاه تهيه کننده برمی گردد چون حرف 

اول را تهيه کننده می زند.
در اين فرصت بايد بگويم که در نظر داريم همزمان با پخش ســريال 
علی البدل نمايشگاه عکس هاى اين ســريال را در تهران برگزار کنيم 
که اگر در همدان هم استقبال و حمايت شود در اين استان هم برگزار 

خواهيم کرد.
اکباتان: در خصوص امنیت شغلی و اقتصادی عکاسی فیلم برای 

مخاطبان اکباتان بگویید.
در ســال ۱۳7۱ و روزى که من قصد داشتم وارد عرصه عکاسی فيلم 
شوم با اکبر عالمی عکاس پيشکســوت فيلم صحبت می کردم که به 
من گفت: عکاسی، حرفه اى نيست که بتواند زندگی تو و خانواده ات را 
تأمين کند و بايد حرفه دومت باشد. من آن زمان چون جوان، جوياى 
نام و عاشــق کار بودم متوجه اين موضوع نشــدم اما پس از سال ها به 
اين اندرز درست و به جاى او پی بردم. متأسفانه بعدازاين همه سال بايد 
اين موضوع را با جوانانی که عالقمند به ورود به اين عرصه هستند در 

ميان بگذارم.
ايــن حرفه و در کل هنر به عنوان شــغل اول کســی کــه می خواهد 
زندگی اش را بچرخاند، بــه کار نمی آيد چون هيچ پولی از آن حاصل 
نمی شود و هنرمند هميشه از لحاظ مالی از دنياى خودش عقب تر است. 
ما در انجمن عکاسان سينما کميته امنيت شغلی راه اندازى کرده ايم تا 
تدبيرى انديشيده شــود که عکاسان اين عرصه با فکرى آسوده تر کار 

کنند اما تا به امروز اتفاقی نيفتاده که بتوان از آن دفاع کرد.
در خصوص نحوه پرداخت حقوق عکاســان فيلــم هم بايد بگويم که 
قراردادهاى عکاسان به صورت ماهيانه است و بنابر تعداد عکس نيست. 
بستگی به فضاى فيلمبردارى دارد. وقتی لوکيشنی با يک يا دو بازيگر 
ثابت دارد به تعداد عکس هاى کمترى نياز است اما در پروژه هاى بزرگ 

حتی روزى 500 فريم عکس هم کم است.
اکباتان: برای شما چطور؟ عکاسی شغل اصلی شماست؟

متأســفانه شغل اصلی من عکاسی است و از اين راه زندگی ام را تأمين 
می کنم.

اکباتان: عکاسی فیلم در ایران با دیگر سینماهای جهان تفاوتی 
دارد؟

با توجه به تجربه اى که در فيلم محمد رسول اله داشتم و عکس هايی 
که به آقاى استرارو نشان می دادم فهميدم که شيوه عکاسی در سينماى 
هاليوود نيز شبيه عکاســی در ايران است و وقتی برداشت پالن تمام 

می شــود عکاس شــروع به کار می کند. عکاســان ايران چيزى کم از 
عکاسان هاليوود ندارند و اگر دستشان باز باشد توانشان دو برابر عکاسان 
خارج از کشــور است. آن ها وقتی عکاسی می کنند چندين نفر کمک 
دارند. در ايران اين شرايط و امکانات وجود ندارد. امنيت شغلی عکاسان 
فيلم ايران و هاليوود فرق دارد. ممکن اســت در هاليوود، يک عکاس 
در فيلم جهانی کار کند و تمام عمرش تأمين شــود چون براى انتشار 
عکس هايش حق کپی رايت دريافت می کند اما در ايران چنين شرايطی 
نيست و حق کپی رايت وجود ندارد. امتياز عکسی که عکاس می گيرد 
هميشه براى او نيست و همه چيز در اختيار تهيه کننده است که رايگان 

در اختيار رسانه ها قرار می دهد و کسی پول ردوبدل نمی کند.
اکباتان: سختی های حضور در یک پروژه طوالنی مدت برای شما 

بیشتر است یا شیرینی های آن؟
هر کارى سختی هاى خود را دارد اما وقتی عاشق کارت باشی به اندازه اى 
درگير آن می شوى که سختی ها را حس نمی کنی. وقتی در يک فيلم 
عکسی می گيرى که به شناســنامه آن تبديل می شود و نگاهت را به 
مخاطب القا می کند، شــيرينی خاصی دارد که شــايد نتوان آن را با 
ميليون ها تومان عوض کرد و همين است که ما را نگه داشته تا بتوانيم 

کار کنيم. عکاسی فيلم براى من يک عشق و آلودگی شيرين است.
اکباتان: بهترین و شیرین ترین تجربه شما از عکاسی به کدام 

فیلم برمی گردد؟
 من فيلم هاى زيادى را عکاســی کرده و براى همه انرژى صرف کردم 
که بعضی فيلم ها مخاطب خوبی دارند و به تبع آن عکس هاى من نيز 
ديده می شــوند. بهترين پروژه اى که کار کردم و عکس هايم ديده شد 
فيلم محمد رسول ا... بود که با ويتوريو استرارو فيلمبردار ايتاليايی اين 
پروژه کار کردم و احساســم اين بود که شــايد کارم در حد و اندازه اى 
بوده که آقاى استرارو مرا به عنوان عکاس معرفی کرده است. اين پروژه 
به اندازه اى بزرگ بود که براى کســی که تشــنه يادگرفتن است يک 
دانشــگاه به شمار می آمد. استرارو سه اســکار جهانی دارد و هرکسی 

می توانست در اين پروژه از او ياد بگيرد.
فيلم محمد رسول اله يک گروه عکاسی را می طلبيد چون لوکيشن ها 
و بازى ها متفاوت بود. من به مدير توليد و تهيه کننده پيشنهاد دادم که 
تيم عکاسی داشته باشيم اما درنهايت ديدم که من تنها عکاسی می کنم 

و تيمی وجود ندارد.
اکباتان: عکاسی فیلم در سینما بیشــتر دیده می شود یا در 

تلویزیون؟
در سينما کار ما خيلی بيشتر از تلويزيون ديده می شود، چون مخاطب 
اول بايد عکس هاى شــما را ببيند و بعد بليت بخرد و به سينما بيايد. 
ديده شدن عکس فيلم در تلويزيون کمتر است. البته من بعد از سال ها 
اين قضيه را جا انداختم که عکاســی فيلم، ســينما و تلويزيون ندارد 
و عکس فيلم در تلويزيون بايد همان حساســيت  عکس هاى فيلم هاى 
ســينمايی را داشته باشــد، با مخاطب ارتباط برقرار کند و او را جذب 
کند. در تلويزيون هم، کسی موفق است که تيم حرفه اى تر داشته باشد. 
هرچه عکس بهتر و جذاب تر باشد شايد بتواند مخاطب بيشترى را به 

اثر تلويزيونی جذب کند.
اکباتان: ارتباط عکاس فیلم با عوامل ســریال یا اثر سینمایی 

چگونه است؟
عکاس فيلم بايد با همه ارتباط خوبی داشــته باشد، هم عوامل پشت 
دوربين هم جلوى دوربين. بايد روانشناســی جامعه و ساليق مردم را 
خوب بشناســد که چه نوع عکسی را بيشتر می پسندند. گاهی بايد به 
بازيگران ميزانسن بدهد. نگاه خودش را جهت پيشرفت قصه ارائه دهد، 
نه جدا از داســتان. عکس بايد از نگاه او کارگردانی شود که الزمه آن 
ارتباط با بازيگران است. بايد به عنوان يک عکاس حرفه اى سخنانش را 
بپذيرند. بايد اعتماد کنند که عکس او بهترين زاويه و بهترين نور را دارد 
و همين باعث می شود که ارتباطات مستحکم شود. من بعضی عکس ها 
را از نگاه خودم می گيرم اما در جهت داستان است و گاهی به شناسنامه 

فيلم تبديل می شود.
بعضی مواقع پيش آمده که از زاويه اى عکاسی کرده ام و کارگردان بعد از 
ديدن عکس می گويد که اى کاش تصويربردارى از نماى آن عکس انجام 
شود و اگر انصاف داشته باشد اعالم می کند که مديون عکاس هستم و 
بر اســاس نماى عکس، پالن جديدى را ضبط می کند و اگرنه که يک 
روز ديگر پالن را فيلمبردارى و با نام و نگاه خود ثبت می کند. براى من 
چندين بار پيش آمده اســت که کارگردان گفته عکس عکاس بهتر از 

پالن من است و پالن ديگرى ضبط شود.
من در هر پروژه اى عکس ها را حتی به نيروهاى خدماتی نشان می دهم 
چون کار، گروهی اســت و گاهی ممکن است که کسی نظر صحيحی 
بدهد و به نگاهت کمک کند در حاليکه ممکن است که عکاسی ديگر تا 

آخرين لحظات، عکس را به کارگردان هم نشان ندهد.
در ســريال علی البدل هر عکسی که می گيرم سيروس مقدم به عنوان 
کارگردان سريال عکس العمل بسيار خوبی دارد. علی البدل دوازدهمين 
تجربه من با اوست. سيروس مقدم آن قدر خوب، مهربان و باانرژى است 
که هيچ گاه واکنش منفی نداشــته و هميشه مشوقم بوده و در دفتر او 

خيلی از عکس هاى من روى ديوار است.
اکباتان: در خصوص همدان و فضای این اســتان برای ساخت 

فیلم توضیح دهید.
روستاهاى همدان که در آن کار می کنيم بسيار زيباست و مردم مهربان 
و خوبی دارد. در طول اين سال ها اولين تجربه اى است که در روستاهاى 
متفاوت با آدم ها زندگی کردم. تجربه شيرينی است. بازهم دوست دارم 
کار در روســتاها را تجربه کنم. جالب اســت که خيلی از همدانی ها را 

می بينيم که تا حاال روستاهاى ورکانه و اشتران را نديده اند.
اکباتان: و سخن پايانی؟

عکاســی فيلم در کل هنر پيچيده و مهجورى اســت. وقتی به کسی 
می گويی عکاس سينما هستم می پرسد عکاس کدام سينما هستی؟

عکاسی فيلم با فيلمبردارى هيچ تفاوتی ندارد و با همان دقت و وسواس 
انجام می شــود. گاهی سخت تر است. گاهی چندين نفر دست به دست 
هم می دهند تا تصويربردارى شود اما بعد از پالن همه در کادر هستند 
و به ســختی می توانی عکس بگيرى. در يک فريم بايد تمام حرفت را 
بزنی اما در فيلمبردارى حرکت، موســيقی و ديالوگ وجود دارد. براى 
عکاســی فيلم ارزش زيادى قائلم و اگر بازهم به دنيا بيايم اين حرفه را 

انتخاب خواهم کرد.

نادر فوقانی، عکاس فیلم محمد رسول اله:

شیرینی عکس هایم را با میلیون ها تومان عوض نمی  کنم

 امضای نادر فوقانی 
پای عکس های150 فیلم

از پارک وی 
تا پایتخت

پیش از آنکه پا به ســینما بگذاری و به تماشــای عظمت پیامبر مهربانی ها در فیلم »محمدرســول 
اله« بنشــینی، با جستجوی نام آن در موتور جســتجوگر اینترنت، عکس هایی را می بینی که گوشه 
گوشه این فیلم عظیم را به رخ می کشد و این عکسها هستند که تا سالها به عنوان شناسنامه فیلم 
»محمد رسول اله« یادآور ساخت اثری تماشایی در سینمای ایران خواهد بود؛ اما پشت هر عکس 
این شناســنامه، مردی است که ســالها تصاویری از فیلم های مختلف را در تاریخ سینما و تلویزیون 
به ثبت رســانده اســت. نادر فوقانی عکاس پیشکسوت فیلم های سینمایی و تلویزیونی، نامی آشنا 
برای اهالی فرهنگ، هنر و رســانه اســت که عکس های او، پالن هایی از فیلم های متعددی را در 
قاب تصویر، به یادگار گذاشته است. او که دارای مدرک درجه دو عکاسی معادل کارشناسی ارشد 
این رشــته است، امروز به عنوان عضو شــورای مرکزی انجمن عکاسان سینما حقی بر گردن سینما 
و تلویزیون ایران دارد که این حق بر اهالی این عرصه پوشــیده نیســت. نادر فوقانی این روزها 
در کنار عوامل ســریال »علی البدل« میهمان مردم همدان شــده و صحنه های مختلف این فیلم را 
با نمایی از روســتاهای زیبای همدان ازجمله ورکانه و اشــتران در دفتر خاطرات »علی البدل« ثبت 

می کند، میهمان »اکباتان« شد تا از دنیای عکاسی فیلم برای مخاطبان این رسانه بگوید.
او پیش از هر ســخنی و پاســخ به هر ســؤالی، از حســین محب اهری هنرمند ارزشــمند سینما و 
تلویزیون و بازیگر ســریال علی البدل یاد می کند که این روزها بیماری ســرطان دوباره به سراغش 
آمده و او را آزار می دهد. فوقانی با آرزوی ســالمتی برای این هنرمند محبوب به اســتقبال پاســخ 
به پرســش های ما می رود. اکباتان نیز به نوبه خود برای این هنرمند ارزشــمند کشــورمان آرزوی 

سالمتی و بهبودی دارد.

فرشته اکبری



بــرادران  نــام  کــه  اســتان  در  اســت  کمتــر کســی 
مصطفی جوکار، کشتی گیران ارزنده استان را نشنیده 
باشــد. مســعود و میثم مصطفی جوکار چندین سال نام 
کشــتی اســتان را در کشــور زنده نگه داشــتند و در 
کنار صادق گودرزی جور کشــتی اســتان را در المپیک 
کشــیدند. این در حالی اســت که این روزها خبرهایی 
از ضایع شــدن حــق میثم مصطفی جــوکار برای حضور 
در المپیک شنیده می شــود؛ اما مسعود مصطفی جوکار 
افتخــار ورزش اســتان در المپیک 2004 آتن اســت. 
در روزهایــی که نام کشــتی گیران مطرحی در وزن 60 
کیلوگرم بر سر زبان ها بود، این مسعود مصطفی جوکار 
بود که با شکســت حریفان مطرح دوبنده تیم ملی را بر 
تــن کرد و مدال نقره المپیک را برای ایران به ارمغان 

آورد.
در ادامــه گــپ و گفت صمیمــی اکباتان را با مســعود 

مصطفی جوکار بخوانید:
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 اکباتان: خودتان را معرفی کنید.
مســعود مصطفی جوکار هســتم نایب قهرمان المپیک 
2004 آتن. 30 شهریور 1356 در شهرستان مالیر به 
دنیا آمدم. یک برادر بزرگ تر و یک برادر کوچک تر از 
خودم و یک خواهر دارم. برادر بزرگ ترم که 3 ســال 
از من بزرگ تر است کشتی گیر بود و همین باعث شد 
من و برادر کوچک ترم میثم به ســمت کشتی برویم. 
دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی هستم و در شرکت 
گاز اســتان همدان کار می کنم. در حال حاضر در خانه 

کشتی مالیر مشغول مربی گری کشتی هستم.

 اکباتان: ورزش را از کجا آغاز کردید؟
از سن 8 ســالگی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کردم 
و پس ازآن وارد کشــتی شدم. در رده سنی نوجوانان 
چندین بار عناوین اســتانی کســب کردم و نخســتین 
عنوان مهمی که کســب کردم مقام ســوم مســابقات 
المپیــاد دانش آمــوزی کشــور در ســال 1374 بود. 
آن ســال ها المپیاد دانش آموزی بســیار مهم بود اما 
حاال دیگــر آموزش وپرورش روی آن ســرمایه گذاری 
نمی کند. حاال باوجوداینکه 39 سال دارم تشک کشتی 
را رها نکردم و هرروز تمرین کشتی دارم و خوشحالم 
از اینکه 29 سال روی تشک کشتی بودم و تمریناتم 
را قطع نکــردم. البته در کنــار آن به صورت تفریحی 

فوتبال هم بازی می کنم.

 اکباتان: عناوین مهمی که در کشــتی کسب کردید، 
چه بود؟

بعــد از قهرمانــی جوانان کشــور بــه اردوی تیم ملی 
دعوت شدم و مهم ترین عناوینم را در رده بزرگساالن 
کسب کردم. مقام سوم مسابقات آسیایی چین، مقام 
دوم جــام جهانی آمریکا، ســه دوره قهرمان جام تختی 
و درنهایت مدال نقره المپیک آتن از بهترین عناوینم 

هستند.

 اکباتان: در چه وزنی کشتی می گرفتید؟
 66 و   60  ،58  ،54  ،52 در  بزرگ ســاالن  رده  در 
کیلوگرم کشتی گرفتم که در وزن 60 کیلوگرم برای 

کشورم، مدال نقره المپیک را کسب کردم.

 اکباتــان: در دوره شــما در وزن 60 کیلوگــرم چــه 
کشتی گیرانی در تیم ملی رقیبتان بودند؟

وجود کشــتی گیرانی چون علیرضا دبیر، بهنام طیبی، 
محمــد طالیی و مــراد محمدی، پوشــیدن دوبنده تیم 
ملی را ســخت می کرد. همه در یک سطح بودیم، مقام 
جهانی داشــتیم و همه مدعی بودیم و این کار را برای 

ملی پوش شدن سخت می کرد.

 اکباتان: شما نقشی در کشتی گیر شدن میثم برادر 
کوچکتان میثم داشتید؟

همان طــور که من راه برادر بزرگ تــرم را رفتم میثم 
هــم به تبع ما راه کشــتی را گرفت. میثم 7 ســال از 
مــن کوچک تر اســت و از کودکی در کنــار من تمرین 
می کرد و خدا را شــکر که موفقیت های خوبی کســب 
کرد اما به نظر من باوجوداینکه در المپیک پکن حضور 
داشــت هنوز به آن چیزی که اســتحقاقش را داشته 
نرســیده است؛ متاســفانه امســال نیز میثم با تمام 

شایستگی هایی که داشت از المپیک ریو جا ماند.

 اکباتان: نظر شــما در خصوص عدم انتخاب ایشــان 
برای حضور در المپیک چه هست؟

میثــم زحمت زیادی برای المپیک کشــیده، حرف های 
زیــادی در خصوص عــدم انتخابــش دارم که پس از 

المپیک آن ها را بازگو می کنم.

 اکباتــان: از حضــور خودتان در المپیــک آتن و روز 
فینال بگویید.

بعد از شکست حریفانم در گزینشی المپیک، صاحب 
دوبنــده تیــم ملــی شــدم، در المپیــک هــم در دور 
نخست، کشتی گیر اتریشــی به نام مایکل لودوس را 
شکست دادم، بعد ریســیک اسالنشویلی کشتی گیر 
گرجی االصــل یونــان را مغلوب کــردم و در فینال به 
کورینتانــا کوبایــی باختم. این کشــتی گیر اعجوبه آن 
ســال های کشــتی دنیا بــود در فینال شــرایط خوبی 
نداشــتم ازنظر روانی نمی دانســتم در چه آوردگاهی 
کشــتی می گیرم شــاید اگر اهمیت آن را می دانستم 
نقــره ام تبدیل به طال می شــد. درحالی که دو ماه قبل 
از آن در مســابقات باکو دو بر یک به این کشــتی گیر 
باخته بودم در فینال المپیک هم چهار بر صفر نتیجه 
را واگذار کردم تا از طالی المپیک جا بمانم. کورینتینا 
فاصله زیادی با کشتی گیران 60 کیلوی دنیا داشت و 
تنها در جام جهانی باکو با اختالف نزدیک من را شکست 

داد.

 اکباتان: در حال حاضر کجا مشــغول هســتید و چه 
برنامه ای برای آینده دارید؟

به عنوان مربی کشــتی در خانه کشــتی مالیر مشغول 
هستم و چند ماهی است که مسئولیت هیئت کشتی 
شهرستان مالیر نیز به من واگذار شده؛ وظیفه بسیار 
سنگینی است که امیدوارم با حمایت مسئوالن بتوانیم 
این رکود کشتی استان و شهرستان را برطرف کنیم. 
در کنار آن ســرمربیگری کشــتی نونهاالن و نوجوانان 

استان را بر عهده دارم.

 اکباتان: در حال حاضر وضعیت کشتی استان و مالیر 
را چگونه می بینید؟

کشــتی ورزش اول اســتان اســت در چند سال اخیر 
نتایج خوبی در کشور کســب نکردیم. امسال در رده 
نونهاالن چهارم کشــور شدیم که باعث امیدواری شد 
و این نوید روزهای خوش کشــتی اســتان را می دهد 

و امیدوارم دست در دست هم، کمک کنیم تا بازهم 
مدال های جهانی و المپیک و آسیایی در رده های سنی 

مختلف کسب کنیم.

 اکباتــان: مهم ترین مشــکل کشــتی اســتان را چه 
می دانید؟

مشکل مالی اصلی ترین معضل کشتی استان است. در 
کنار آن اگر همدلی ها بیشتر شود فکر می کنم بخش 
عمده ای از مشــکالت حل شــود. همچنین اگر دیدگاه 
مسئوالن نســبت به کشتی تغییر کند کشتی همدان 
هماننــد قبــل می تواند در کشــور موفق باشــد. در 
ســال های اخیر، امسال اولین بار است که همدان در 
کشتی نماینده ای در المپیک ندارد و فکر می کنم دلیل 

آن عدم توجه مسئوالن به این رشته بوده است.

 اکباتان: شما همیشه منتقد حضور پاس در همدان 
بودیــد حاال که پاس به دســته دو ســقوط کرده فکر 

می کنید کشتی می تواند جای آن را پر کند؟
مــن مخالف پاس نبــودم من از این گالیه داشــتم که 
می گفتند » همدان شهر فوتبال « این را همیشه گفتم 
و می گویم همدان شــهر فوتبال نیست همدان شهر 
کشتی است. باوجود هزینه های میلیاردی در فوتبال 
تا حاال همدان چه مقامی در فوتبال کسب کرده؟ اما در 
کشتی ما در تمامی رده های سنی در تمامی وزن ها در 
کشور مقام داریم چندین و چند مدال جهانی و المپیک 
داریم. تمــام هزینه هایی که برای پــاس کردیم دور 
ریختیم. به مسئوالن می گویم اگر شما یک میلیارد از 
بودجه پاس کم می کردید و به کشتی می دادید حاال در 
المپیک همدان بدون کشتی گیر نمی ماند. بااین وجود 

آینده کشتی استان روشن است استعدادهای خوبی 
داریــم کمی حمایــت از آن ها کشــتی همــدان را به 

روزهای طالیی خود برمی گرداند.

 اکباتان: نظر شــما در خصوص اعزام کشتی گیران 
همدان به تورنمنت اسپانیا چیست؟

نظری ندارم اما نگاه ما باید ملی باشــد همدان، مالیر، 
نهاوند، تویســرکان، اســدآباد و رزن کشــتی دارند؛ 
این ها بازوهای کشتی استان هستند و اگر قرار است 
تیمی نماینده اســتان باشد باید از کل استان در این 
تورنمنت ها کشــتی گیر حضور داشــته باشــد. وقتی 
ما از رزن قهرمان کشــور داریم چــرا نباید به آن بها 
بدهیم؟ اگر ما کشــتی را ملی نبینیم بــه دهه 50 و 
60 برمی گردیم جایی که حرفی برای گفتن در کشتی 
نداشتیم. درسته شــهرداری هزینه کرده اما ما باید 
اســتانی نگاه کنیم؛ دوســت دارم دیدگاه ما همانند 
مازندرانی ها باشد آن ها با هم همدلند و همین موجب 

پیشرفت کشتی مازندران شده است.

 اکباتــان: قصد نامزدی در انتخابات هیئت کشــتی 
استان را ندارید؟

خیــر. همین که بتوانــم از عهده هیئت کشــتی مالیر 
بربیایم کار بزرگی کرده ام؛ اما هرکس که می آید همه 

باید کمکش کنیم.

 اکباتان: زیباترین خاطره ورزشــی که داشــتید چه 
بوده است؟

مدال المپیک بهترین خاطره ام هست. همان شب قبل 
مســابقات خواب دیدم یکی از دوســتانم که در کربال 

شهید شــد برایم مدال آورد. به من الهام شده بود؛ 
حتی در اتوبوس هم که به ســمت سالن مسابقات در 
حرکــت بودیم علیرضا دبیر گفت » مســعود تو خواب 

روی سکو دیدمت«

 اکباتان: تلخ ترین خاطره ورزشی تان چه بوده است؟
در بازی های آســیایی 2002 بوســان کره جنوبی بود 
که در زمان مسابقه علی رغم اینکه من اصرار داشتم 
در سالن بمانم، مسئوالن به همراه تیم ما را از سالن 
برگزاری مســابقات کشتی به ســمت دهکده بردند و 
من از کشــتی جا ماندم. به نوعی عدم اطالع مسئوالن 
از زمان مسابقه من باعث شد یک مدال 100 درصد 

طال را از دست بدهم.

 اکباتان: آرزوی ورزشی داشتید که به آن نرسید؟
آرزوی هرکســی قهرمانــی در المپیــک اســت. طالی 
المپیک آرزویی بود که به آن نرسیدم. بازهم خدا را 

برای همین نقره شکر می کنم.

 اکباتان: صحبت پایانی شما.
تشکر می کنم از تمامی کسانی که برای موفقیت های 
من تالش کردند؛ از همسرم، پدرم، مادرم، مربیانم 
و تمامــی کســانی که بــرای مســعود مصطفی جوکار 
زحمت کشــیدند، از شــما و رســانه های استان که 
همیشــه حامی من و میثــم بودید از آقــای مهدوی 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کــه حامی کشــتی 
هســتند، از مســئوالن اســتان ممنونم و امیدوارم 
که دســت در دست هم کشــتی استان را به جایگاه 

واقعی آن برسانیم.

همدان شهر كشتی است، نه فوتبال

 گفت وگوی صمیمی اکباتان 
با مسعود مصطفی جوکار:

 طالی المپیک؛ 
آرزوی ورزشی ام 
که به آن نرسیدم

جواد همدانی
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چندى اســت که مردم همــدان وقتی پا بــه خيابان بوعلی 
می گذارند، ديگر صداى بوق اتومبيل ها را نمی شنوند و آرامش 
را در اين خيابان حس می کنند. خيابانی که قرار است تا چند 

ماه ديگر تغيير شکل دهد و به پياده راه تبديل شود.
اين مســير پر رفت وآمد از حاال منتظر شــنيدن صداى پاى 
گردشگران و رونق کسب و کار و اقتصاد است و مردم نيز تکه 
سنگ هايی را که بر زمين فرش می شوند، به تماشا نشسته اند 
و در انتظار قدم گذاشــتن بر فرشی هستند که تاروپودش از 

سنگ است.
طرح پياده راه ســازى خيابان بوعلی که سال هاست در دست 
بررســی است، امسال به تصويب شوراى اسالمی شهر همدان 

رسيد و عمليات اجرايی آن از يک ماه پيش آغاز شد.
پيش از اجراى کامل اين طرح و چيدن سنگ ها در کنار هم، 
اطالع رسانی به مردم آغاز شد تا در خصوص تمهيداتی که در 
ايــن ايام براى رفاه حال آن ها و رفع مشــکالت و دغدغه هاى 

احتمالی انديشيده شده، باخبر باشند.
شــهردار منطقه يک همدان در جمع اهالی رســانه به مردم 
نويد داد که اين طرح تا پايان امســال به نتيجه می رسد و تا 
چند ماه آينده، مردم همدان بر ســنگ فرش پياده راه بوعلی 

قدم برمی دارند.
امير فتحيان نســب با اشاره به پياده راه سازى خيابان بوعلی و 
اکباتان، اظهار داشت: اين طرح مصوبه کميسيون هاى مختلف 

را دارد و به نوعی يک الزام شهرى به شمار می رود.
وى ادامه داد: آرامگاه و تپه هگمتانه از نمادهاى شهر همدان 
هســتند و خيابان اکباتان زيباترين خيابان شــهر به شــمار 

می رود.
فتحيان نســب با بيان اينکه سال هاســت که اين دو خيابان 
مغفول واقع شــده اند، يادآور شد: موقعيت اجتماعی و مباحث 

اقتصادى و همچنين بازار همدان وضعيت خوبی ندارند.
وى با اشــاره به رکود اقتصادى در کشــور، خاطرنشان کرد: 
کاهش ساخت وســاز و افزايش آپارتمان هاى نوســاز فروخته 
نشــده نيز يکی از مشکالت شــهردارى محسوب می شود اما 
بااين وجود و مشــکالت اقتصادى در شهر، اجراى اين طرح بر 

عهده شهردارى منطقه يک گذاشته شد.
شــهردار منطقه يک با بيان اينکه ايــن دو خيابان می توانند 
بــه پايلوت هاى گردشــگرى همدان تبديل شــوند، گفت: با 
ظرفيت هايی که در اين دو خيابان ايجاد خواهد شد، مسافران 

زيادى به آن ها مراجعه خواهند کرد.

 کاربری های جدید شایسته 
نام خیابان بوعلی خواهد بود

وى با اشــاره به بررســی جداره ســازى ها و کاربرى ها در 
ايــن دو خيابــان، خاطرنشــان کرد: ضوابــط خاصی در 
ساخت وســازهاى ايــن دو خيابان لحاظ خواهد شــد تا 

شايسته نام خيابان تجارى و گردشگرى باشد.
فتحيان نسب با بيان اينکه به دنبال اين هستيم که اين 
خيابان ها بدون پله و اختالف سطح باشد، اظهار داشت: 
در اين دو خيابان اختالف ســطح وجود نخواهد داشت و 
با شيب طولی و عرضی تعريف شده؛ ساخته خواهند شد.

وى به کيفيت مصالح مورداستفاده در پياده راه سازى اين 
دو خيابان اشــاره و تصريح کــرد: عليرغم تمام تنگناهاى 

مالی از مصالحی با بهترين کيفيت اســتفاده خواهد شــد و 
کيفيت سنگ ها و ديگر مصالح آزمايشگاهی است.

شــهردار منطقه يک همدان در ادامه يادآور شــد: نوع سنگ 
و مصالــح را نمی تــوان به صورت مدرن انتخــاب کرد چراکه 
بايد بافت سنتی باشــد و از طرفی نبايد طراوت در خيابان با 

استفاده از بافت سنتی از بين برود.
فتحيان نســب با بيان اينکه سعی بر اين شده که در انتخاب 
ســنگ ها، اصطکاک در نظر گرفته شــود، اظهار داشــت: در 

سال هاى آينده مضرس کردن سنگ ها انجام خواهد شد.
فتحيان نســب با بيان اينکه پياده راه ســازى از ساعت 2۳ تا 
هفت صبح اجرا خواهد شــد، گفت: اتوبوس ها و تاکسی ها در 
سطح شهر ساماندهی شــده و از طرفی مبلمان شهرى نيز با 

استفاده از هنرمندان طراحی و اجرا خواهد شد.
وى همچنيــن تصريــح کرد: در زمينــه فرهنگی نيز 

قراردادى با شــرکت ســروش منعقد شده 
تــا عالوه بــر پيوســت فرهنگی اين 

طرح، مستندســازى را نيز داشــته 
باشــيم؛ شــعار ما در اجراى طرح 
»با مردم براى مردم« است که در 
مســتندهاى در نظر گرفته شده از 

نظرات مردم استفاده می شود.

همدان خیابان پنج 
ستاره می خواهد

شهردار منطقه يک با بيان 
اينکه همدان عالوه بر هتل 
رستوران ها،  به  ستاره  پنج 
فروشــگاه ها و خيابان هاى 

پنج ستاره نياز دارد، گفت: هدف بر اين است که در دو خيابان 
بوعلی و اکباتان به خيابان هاى پنج ستاره دست يابيم.

فتحيان نســب با بيان اينکه با اجراى اين طرح، هويت مغفول 
خيابان بوعلی و اکباتان به آن ها بازخواهد گشت، اظهار داشت: 
سعی بر اين است که با حداقل خطا و حداکثر استفاده صحيح 
از مصالح، مبلمان شــهرى تا 50 سال آينده پاسخگوى نيازها 
باشد.وى با اشاره به اينکه شهردارى به عنوان مجرى بايد وارد 
کار شود، خاطرنشان کرد: از ابتداى امسال بيش از ۳0 جلسه 
با دســتگاه هاى مختلف برگزار و طرح کلی و پخته اى در اين 

جلسات ارائه شده است.
فتحيان نســب با بيــان اينکه 20 هزار مترمربع کف ســازى 
سنگ فرش در خيابان بوعلی انجام می شود، گفت: دو پياده راه 
۱0 مترى در دو الين لحاظ شده و ۱0 متر نيز در ميانه مسير 

براى تردد خودروهاى اضطرارى در نظر گرفته شده است.
وى همچنين تصريح کرد: براى ســاخت ســازه ۳.5 تا چهار 
ميليــارد تومان و براى ســاخت المان، نورپــردازى و مبلمان 

شهرى نيز دو ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته است.

 پیش بینی مسیر نابینایان و تردد 
ویلچر در پیاده راه بوعلی

شــهردار منطقه يک همدان با بيان اينکه مســير نابينايان و 
همچنيــن تردد ويلچر در خيابان بوعلی در نظر گرفته شــده 
اســت، گفت: امکان تردد خودروهايی همچون آمبوالنس ها و 
خودروهاى آتش نشانی در خيابان بوعلی پيش بينی شده است.
وى با اشاره به اينکه مشکلی براى تأسيسات شهرى در خيابان 
بوعلی وجود ندارد، اظهار داشت: هر جا نياز باشد مجوز رايگان 
حفارى براى تعمير تأسيســات شهرى به شرکت هاى خدمات 

رسان اعطا خواهد شد.
فتحيان نســب با بيــان اينکه از ۳۱ خردادماه ســال جارى، 
اجراى طرح آغاز شده است، گفت: سعی می شود که با تقويت 
نيروهاى انســانی، اجراى طرح در پنج تا هفت ماه به نتيجه و 

تا ايام زمستان طرح به پايان برسد.
شهردار منطقه يک همدان با بيان اينکه مردم همدان از چند 
سال قبل، از اجراى پياده راه ســازى خيابان بوعلی و اکباتان 
خبر دارند، بيان داشت: از ابتداى امسال نيز اطالع رسانی هايی 

در خصوص اجراى طرح انجام شده است.

فتحيان نسب گفت: در راستاى پياده راه سازى خيابان بوعلی، 
ايستگاه اتوبوس به خيابان شريعتی و ايستگاه تاکسی به کوچه 
ذوالرياستين مقابل مجتمع تجارى مهستان انتقال يافته است.
وى با بيان اينکه هدف نهايی طرح در مرحله اول اين اســت 
که خيابان بوعلی و اکباتان به هم متصل شــود، اظهار داشت: 
خودروها در چهار خيابــان اطراف خيابان بوعلی و اکباتان به 
شکل U تردد خواهند کرد تا زمانی که خيابان هاى ديگر نيز 

به پياده راه تبديل شوند.

 طراحی المان فاخر 
بر میدان مرکزی همدان

شــهردار منطقه يک همدان با اشــاره به اينکــه کارگروهی 
براى ســاخت المان ميدان مرکزى شــهر تشکيل شده است، 
خاطرنشــان کرد: سعی بر اين اســت که المانی فاخر طراحی 

شود که شايسته ميدان مرکزى شهر باشد.
وى در ادامه يادآور شــد: پياده راه ســازى خيابــان بوعلی و 
اکباتان متشــکل از چند پروژه اســت که می تواند به مباحث 

ترافيکی در اين منطقه از شهر کمک کند.
فتحيان نســب با بيان اينکــه در حال حاضــر ظرفيت هاى 
پارکينگ هاى حوالی ميدان مرکزى هيچ گاه تکميل نيســت، 
خاطرنشــان کرد: زمينی به مبلغ چهار ميليارد تومان پشــت 
هتــل مرمر براى ايجاد پارکينگ خريدارى شــده اســت و با 
تکميل پارکينــگ محوطه آقاجانی بيگ و پارکينگ پشــت 
مجتمع تجارى آرين، مشــکل پارک خودروها در اين منطقه 

تا به اندازه اى برطرف خواهد شد.
وى ادامه داد: اين پروژه به صورت امانی اجرا می شــود که در 
شيفت شب ۳0 نفر و در شيفت روز ۱0 نفر مشغول به فعاليت 

در اين طرح خواهند بود.

 شعاع میدان امام)ره( 
کوچک تر می شود

شــهردار منطقه يک همدان با بيان اينکه با اجراى اين طرح، 
شعاع ميدان مرکزى شــهر کوچک تر می شود، گفت: احتمال 

تغيير هندسی چهار خيابان ديگر نيز وجود دارد.
وى در ادامه با اشــاره به اينکه مراکز درمانی بايد به تدريج از 
خيابان بوعلی خارج شــود، گفت: ايستگاهی براى ارائه ويلچر 
و همچنين توقف خودروهاى برقی در نظر گرفته شــده اما با 
توجه به اينکه ســاختمان هاى پزشکان استاندارد الزم را براى 
مراجعــه مردم ندارند، اين مجتمع هــا به تدريج جابجا خواهد 
شــد. شــهردار منطقه يک همدان در پايان سخنانش گفت: 
هيچ اجبارى براى انتقال مراکز درمانی به ديگر مناطق وجود 
ندارد اما بايد اين اشــتياق ايجاد شود که راه اندازى اماکنی 
با کاربرى گردشــگرى و يا تجــارى، کاربرد بهترى خواهد 

داشت.

ارتقاء درآمدی اصناف با پیاده راه 
سازی خیابان بوعلی و اکباتان

شــهردار همدان نيز در جمع خبرنــگاران تأکيد کرد: 

پياده راه ســازى خيابان هاى بوعلی و اکباتان شــهر همدان و 
به تبع آن تردد بيشتر مردم در اين خيابان ها نسبت به گذشته، 
به ارتقاء درآمد و رشــد ارزش افزوده اصنــاف در اين خيابان 

کمک خواهد کرد.
ســيد مصطفی رســولی با بيــان اينکه عليرغــم کمبود 
نقدينگــی و کاهش صدور پروانه، طرح پياده راه ســازى 
خيابان هــاى بوعلــی و اکباتــان اجــر می شــود، اظهار 
داشــت: شــهردارى در گذشــته در اجراى طرح بايد به 
شــکل دســتورى عمل می کرد اما در چند ســال اخير، 
تصميم گيرى شــد کــه کارهاى بزرگ در شــهر همدان 
شــروع شــود و اميد مــی رود در ســال هاى آينــده نيز 

طرح هاى خوبی به مرحله اجرا برســد.
وى همچنين تصريح کرد: پروژه پياده راه سازى اين دو خيابان 
بر اســاس نقشه اى از کشــور آلمان و در مقياس کوچک تر از 

ميدان حسن آباد تهران الگو گرفته شده است.
شهردار همدان با بيان اينکه در همدان در بخش هاى مختلف 
اقدامات بسيارى صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: مباحثی 
ازجمله طرح هاى ميراث فرهنگــی موردتوجه قرار گرفت که 
هويت اصلی ميدان امام )ره( همدان حفظ شود و در قدم اول 

400 زائده اضافی ميدان مرکزى حذف شد.

 هر 6 خیابان همدان 
پیاده راه می شوند

وى ادامه داد: با توجه به اينکه برنامه ريزى براى پياده راه سازى 
هر شش خيابان شهر همدان است، به طورقطع ميدان مرکزى 

نيز بايد پياده راه شود.
سيد مصطفی رسولی با بيان اينکه به صاحبان فروشگاه ها در 
اين دو خيابان تأکيد شده که زائده هاى اضافی را حذف کنند، 
يادآور شد: حفظ ارتفاع در اين دو خيابان مورد تأکيد است و 
سعی ما بر اين است که ساخت وسازها در ارتفاع صورت نگيرد.
وى با اشــاره به اينکــه اصناف از اجراى ايــن طرح به خوبی 
اســتقبال کردند، گفت: پياده راه ســازى در ايــن دو خيابان 
ارزش افزوده ايجاد می کند و ارتقاء درآمدى خوبی براى اصناف 

در خيابان هاى بوعلی و اکباتان ايجاد خواهد کرد.
شــهردار همدان در ادامه يادآور شد: در فاز دوم در نظر داريم 

که مجتمع هاى پزشکی را در منطقه اى خاص گردهم آوريم.
رســولی با اشاره به در نظر گرفتن خودروهاى برقی در اين دو 
خيابان، خاطرنشــان کرد: برنامه ريزى هايی براى اين موضوع 

انجام شده است.

برای پیاده راه سازی خیابان بوعلی و 
اکباتان دل نگرانی وجود ندارد

وى در ادامــه با بيان اينکه دل نگرانی در خصوص اجراى طرح 
پياده راه ســازى خيابان بوعلی و اکباتــان وجود ندارد، يادآور 
شــد: دل نگرانی زمانی ايجاد می شــد که خيابان ها را مسدود 
می کرديم و پــس ازآن در دوراهی اجرا يا عدم اجراى آن قرار 

می گرفتيم.
شــهردار همدان گفت: پيش بينی اجراى طرح در فصل سرما 
نيــز صورت گرفته و با توجه به اين موضوع در ايام زمســتان 

اجراى طرح ادامه خواهد يافت.

شهردار منطقه یک همدان: 

خیابان بوعلی 
تا پایان سال 
پیاده راه می شود
طرح 5 ستاره بر فرش سنگی
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هتاکی را برنمی تابیم
خبرنگاران هرچند ازلحاظ نداشتن امنیت شغلی و درآمد 

و حتی بیمه ساده محروم هستند اما اگر مدیری در هر جایگاهی 
به این قشر زحمتکش توهین و هتاکی کند تک تک اهالی رسانه، 

این را برنمی تابند و با رفتار خود، بدترین جواب را 
به این دسته مدیران خواهند داد.

فرشید گل محمدی  خبرنگار خبرگزاری فارس

خودمان را محك بزنیم
همان گونه که مســتحضر هســتيد در حديثی بــه نقل از امام 
صادق)ع( »قلم عالِمان از خون شــهيدان برتر« توصيف شــده 
اســت که توجه بــه اين مقوله ارزش و کار خبر و خبررســانی 
و مهندســی افکار را به وضوح بيــان می کند. با توجه به نقش و 
جايــگاه خبرنگار و اثر لغزش قلم آن در انحراف افکار، بايد خود 
را محک بزنيم که چه ميزان در ارتقاى فکر و انديشه مردم مؤثر 
بوده ايم. در خصوص مشکالت قشر خبرنگار نيز می توان عنوان 
کرد که بخشــی به اين جامعه بازمی گردد که بايد با همفکرى 
و تعامــل براى رفع آن ها تالش کرد و بخشــی به خارج از اين 
مجموعه مرتبط اســت. درمجموع با رصد قول هايی که در روز 
خبرنگار سال گذشته داده شــده و ميزان تحقق و عدم تحقق 
آن می توان به وضوح عملکرد افرادى که داعيه دلســوزى براى 
اين قشر را دارند، محک زد و پی برد که اگر مشکلی سال ها در 
روز و هفته خبرنگار به صورت مداوم مطرح می شــود و همچنان 
الينحل باقــی مانده نشــان از ناتوانی افراد مســئول در خانه 
مطبوعــات بوده چون در پيگيرى و رفع اثر اين مشــکل کارى 
را انجــام نداده اند و اگر کارى هم انجــام داده اند، اين مجموعه 
همواره در سکوت اطالع رسانی به سر می برد و تاکنون برنامه اى 

براى ارائه عملکرد نداشته است.

علیرضا جهانگیری خبرنگار خبرگزاری ایرنا

فقط صبر می کنیم
در جواب كسانی كه می پرسند در عرصه خبرنگاری چه می كنید؟ 

می گويم در رداى خبرنگارى در کنار تحمل فراز و نشيب هاى زندگی خود غم همه مردم را هم می خوريم گاهی زبان می شويم براى بيان 
دردهايشان، گاهی چشم می شويم و به جاى همه شان می بينيم، گاهی دست می شويم و با قلم هايمان به جاى همه می نويسيم، ما سنگر 

سازان بی سنگرى هستيم که براى درد همگان به دنبال مرهم می گرديم اما نوبت به خودمان که رسيد فقط صبر می کنيم .......

راحله دهقانی خبرنگار خبرگزاری ایرنا

 حرمت امامزاده را 
متولی نگه دارد

هــرروز و هرلحظه، تا خانه خبرم را در ذهنم تداعي 
مي کنم، لب تاب را روشــن مي کنــم و بازهم خبر... 
و هم زمــان غذایی که هم ناهار بود و هم شــام می 
خورم، اما نخســتین لقمه را کــه بر دهان می گیرم، 
ذهنــم درگیــر تصویرهایی می شــود که حــاال روی 

لپ تاپ بزرگ تر شده است؛ روز خبرنگار...!
مراسم روز خبرنگار هميشه جز دلگير شدن بيشتر خبرنگاران 
»هيچ« ندارد، مراســمی که تجليل شــوندگانش ما نيستيم و 
سخنرانانش مسئوالن و البته شنوندگانش خبرنگاران. مراسمی 
کــه طبق عــادت در دقايق پايانی حرف هاى يــک خبرنگار را 

خبرنگاران مي شنوند.
شــايد در مراســم روز خبرنگار بازهم آفيش )مأمور( شويم تا 
حرف هاى کليشه اى مسئوالن و حتي خودمان که از يأس گفته 

شده مي گويند کليشه اي، را بشنويم و...
امسال بازهم روز خبرنگار نزديک است و سال هايي که چه زود 
مي گذرد... . پيش از اين ها روز خبرنگار را به همه تالشــگران و 
اصحاب قلم و انديشــه شادباش مي گويم و اما چه بگويم که مرا 
درديست اندر دل که گر گويم زبان سوزد/ وگر پنهان کنم ترسم 

که مغز استخوان سوزد...
دوباره در اين روز ماندگار و گذرا، هر يک از ما جدي تر مي شويم 
تا از مشکالتمان بگوييم، گفت وگو کنيم و يادداشت بنويسيم و 
دوباره ۱7 مرداد که گذشت، انگار همه و بيشتر خودمان يادمان 

برود که چه می خواستيم و چه بايد می شد...
چه بسا دغدغه ها و تنش ها و همه آنچه که در اطرافمان هستند 
بر ما غلبه مي کنند تا تنها، کارمان را ادامه بدهيم و خودمان را 

از ياد ببريم!
امسال هم براي روز خبرنگار آماده می شويم و بازهم مثل هرسال 
خودمان براى خودمان جشــن می گيريم تــا روزمان را گرامی 
بداريم. از ســال ۸2 در اين عرصه پرفرازونشيب فعاليت دارم و 
مدعي هيچ هم نيستم. به قول سردبيرمان، خبرنگاري که خود را 
استاد و همه چيزتمام بداند، آن روز، روز مرگ خبرنگاري اوست... 
. دقيقاً کالمش درست است، اين ذهن آن قدر گيرايي موضوعات 
بديع را دارد که هرروز در دنياي کاري بيشــتر غرق مي شــويم 

و انگار هرروز سرآغاز فصلي تازه در دنياي »خبرنگاري« است!
بياييد کمي بيشتر از خودمان بگوييم؛ مي گويند يک سوزن به 
خودت بزن، يک جوالدوز بــه ديگران. هرچند اين حرف ها هم 

کليشه اي شده اند!
هرکسی می تواند با اندکی استعداد و حتی نبود آن، قلم و کاغذ 
به دست گرفته و خود را از طرف رسانه اى، خبرنگار معرفی کند. 
اصل اين کار هم بد نيست و می توان با چارچوبی مشخص از اين 
استعدادهاى موقتی بهره برد، اما مشکل اينجاست که خيلی از 
اين موقتی ها بعد از به دســت آوردن شغل ثابت، ازدواج و...، کار 

خبر را رها می کنند.
آموزش هم نقطــه مجهول اين عرصه اســت؛ يا جدى گرفته 

نمی شود و يا حداقل بازخورد خوبی ندارد.
شــايد هم اين هــا برمی گردد به اينکه خبرنگارى شــغل ثابت 
با درآمدى مناسب نيســت که بتواند به آن ها انگيزه و پشتوانه 

بدهد...
و اما حرمت...

دلم می لرزد وقتي اين کالم را بر زبان مي آورم؛ معتقدم که حرمت 
امامــزاده را بايد متولی نگه دارد و اين ادبيات هاي نابه هنجار که 
همکار بر حِق همکار خودش روا مي دارد... . در تمامی مشــاغل 
خوب و بد وجود دارد و معضالت هم در اليه هاى مختلف يافت 
می شود، ولی اين دليل نمی شود که جامعه خبري هم به عنوان 

سفيران فرهنگي آن کشور، فراموش کنند که چه مي کنند!
گاهی کمي از باال نگاه کردن هايشان، گاهی بزرگ ديدن خودشان 
و گاهــی هزار و يک حرف ناگفتني ديگر دلم را می لرزاند. زبان 
بر کام مي گيرم و يــادم مي آيد که بزرگانم گفته اند بايد احترام  
را داشــت؛ اما اين را هم از همان پا به سن گذاشته ها شنيده ام، 
بزرگ ترى که احترام خود را نگــه ندارد، نبايد انتظار احترام را 

داشته باشد!
همه چيز در چنــد کالم مجازي و حقيقي بر باد مي رود، فراري 
مي شــوي ازآنجاکه هســتي و يا خواهي بود... کمي مهربان تر 

باشيم، کمي يادمان نرود...
دغدغه را کم کنید؛ بزرگنمایي را نه!

فکر نکنم مردم، با واژه »خبرنگار« بيگانه باشند؛ خبرنگاري که 
بايد نقد  کند و نقد می شنود، پاســخ می دهد، به دنبال راه حل 
می گردد تا شايد بتواند آنچه را که بايد، عوض و آنچه را که نبايد، 
حفظ کند. خستگی و گرســنگی و تشنگی را به هر معنايي با 
جان ودل می خرد، از لحظات استراحت و آرامش خود می گذرد، 
ناماليمت هــا و بی مهرى ها را می پذيرد، امــا لبخند را فراموش 

نمی کند...
اى کاش ايــن روز )۱7 مردادماه( بهانه اى می بود براى کم شــدن 

بی مهرى ها و دغدغه هاى فعاالن اين عرصه نه پررنگ تر شدن آن!

ندا رستمي 
خبرنگار روزنامه همدان پیام

خبرنگار؛ 
صدای رسای عدالت!

و 
منادی آزادی و حقیقت ! دنیا یادش نخواهد رفت!

چه بهارانی دیدی در راه چه 
زمستان هایی 

تا فصلی از آگاهی و زیبایی را به تصویر کشی!
و تاریخ، فراموش نخواهد کرد!

لحظات تلخ و شیرینی را که با دستان پرتوانت ثبت کردی!
»نگاهت بلند؛  قلمت استوار...«

مریم شهابی 
سرپرست خبرگزاری فارس در همدان

خبــرنگاری؛ 
شغلی عجیب

خبرنگارى از شــغل هاى عجيب دنياست! تو را می برد به افق هاى 
دور دســت و برايت دنيايی می سازد که با دنياى ديگران متفاوت 
است. دنيايی که گاه زندگی را برايت شيرين می کند و گاه آنچنان 
از تلخی دنيا به خود می پيچی که می گويی کاش هيچ نمی دانستم! 
بــا اين همه خبرنگار بودن به خبرنگار نبودن ترجيح  دارد چرا که 
در روياهاى تمام انسان ها  دانستن، آگاهی و پی بردن به حقايق از 

جايگاه ويژه اى برخوردار است.

مهرداد حمزه 
خبرنگار هفته نامه همدان سالم

گپ مجازی ...
شــايد يه وقتايی دلم می خواســت با تمام وجود براى جايگاه 
خبرنــگارى و عالم روزنامه نگارى و خبرى بنويســم. يه روزا و 
سال هايی هم که روز خبرنگار فرامی رسيد، عشق و عالقم براى 
نوشتن از اين روز و آدماش زياد بود و قلمم براى خودم نوشتن 

به راحتی می چرخيد.
با تمام عشق به خبرنگارى که هرروز که می گذره بيشتر می شه 
ولی دلم از خودم و کار کردنم گرفته. اگه بگم بی دليله، راســت 

نگفتم، ولی دليلشم هم گفتنی نيست، بايد حس و درک کنی.
يه کم خودمونی می گم و می دونم همکاراى عزيزم در کار خبرى 
هم شــايد همه حرفامو تأييد نکنن اما روح حرفمو قبول دارن. 
يه زمانی گلــه می کرديم که به خبرنگارا اهميت نميدن، فقط 
۱7 مرداد که ميشــه به يادش ميفتــن و توى يک روز به فکر 
پاسداشتش هســتن و يا هزار حرف و دليل و گله و شکايت.... 
گاهی هم قلم انصاف داشتيم و به خودمان سوزنی می زديم که 

خودمون بايد به فکر باشيم و جايگاهمون رو تثبيت کنيم.
حاال هم همين حرفا هست و شــايد سراغ خيلی از همکاراى 
عزيــزم که بريم همين گاليه ها رو دارن. ولی هميشــه از اصل 
غافليم و حاشيه رو گرفتيم. از سالح نرم و تأثيرگذارمون هميشه 
به درستی استفاده نکرديم. خودمون رو، حرفامون رو، نگاهمون 
رو و تخصص کاريمون رو ناديده گرفتيم. به راحتی مجازى شديم.
حرف زدن، ديدن، نظر دادن، تحقيق کردن، نوشــتن، خواندن 

و ... همه چيــز رو مجازى کرديم. مصيبت عظماى اين روزهاى 
خبرنگار هم غفلت از مطالعه، غفلت از به روز شدن و تخصصی تر 

شدنه.
شايدم عالمه دهر شديم و نيازى به مطالعه و علم روز و تخصص 
کارى  نداريم. ولــی تا دلمون بخواد با عنوان اينکه خبرنگاريم 
اجازه هر اظهارنظرى رو به خودمون می ديم. بله، مطبوعات رکن 
چهارم دموکراسيه، ولی به بار سنگينی که اين رکن داره تا حاال 

فکر کرديم.
قبول دارم کارمون سخته، ذهنمون درگيره، ضمانت شغليمون 
پايينه، ولی بــراى خودمون، کارمون و جايگاهمون ارزش قائل 
باشــيم. راحت بگم دليل دلخورى هاى  اين روزاى من زندگی 
مجازى همکارانم در شبکه هاى اجتماعی هست، فضاهايی که 
می شه به بهترين نحو ازش استفاده کرد و بهره برد ولی بيشترين 
اســتفاده اى که اين روزا ازش می شه بحث وجدل و توهين در 
قالب خنده و طنز و گاهی هم به تمسخر گرفتن عقايد و نگاه هاى 
همديگه هست. نمی خوام اين جمله رو به کار ببرم ولی اين روزا 

کمتر خبر+نگارى می کنيم! 
نگذاريم تندى زبان جاى بُرندگی قلم رو بگيره.

به نوبه خودم فرا رسيدن ۱7 مردادماه رو به همه همکاراى عزيز 
و سخت کوشم در رسانه تبريک می گم و بهترين ها رو براشون 

آرزو دارم.

فاطمه حبیبی خبرنگار روزنامه همدان پیام

خبـرنگاران
نخستين مبارزان مفاسد

حقيقت گويان بی پروا
روشنگران بی ادعا
قلم به دستان باهنر

دلسوزان پرمهر
مورد اعتماد و وثوق مردم

جالل محمدکریمی 
طراح و مدیـر هنری 

ماهنامه اكباتان

نتوانسته اصحاب رسانه را از پا در بیاورد
این است مصداق عینی

»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«
اشکان یوسفی

خبرنگار و مدیر اجرایی ماهنامه اکباتان

حقوق عادالنه
بیمه

نـه امنیت شغلی خبــرنگار
 گوش شنوایی که 
گوش شنوا ندارد
آرش یوسفی

خبرنگار ماهنامه اکباتان

آنجا که گمان کردی خطر نگارش، 
پاى دست نوشته هايت را زنجير کرد، 

تو مسئول بی مسئولیتی صاحب منصبانی، که اگرنه؛ 
آنگاه خبرنگارى شايسته توست.

سمیه قاسمی خبرنگار هگمتانه

 بنویس خبرنگار 
 بخوان عاشق

 خبرنگار همیشه زنده است

پروین قادری دانشمند 
سرپرست خبرگزاری مهر در همدان

خبرنگار منصف و بصیر 
دیده  بیدار جامعه و معتمد مردم و مسئولین است.

امیدوارم حفظ  شأن و منزلت خبرنگاران 
و اصحاب رسانه مدنظر همه باشد.

محمدرضا خوش گفتار 
قائم مقام مدیرمسئول هفته نامه همدان1400 

این روزها حال خبرنگاري خوب نیست، 
ِگله ام  از خودم است، 

کم می خوانم

علی پنبه ای 
خبرنگار خبرگزاری فارس

 با هم بودن  اصحاب رسانه  
به ما اضافه می کند
 با از یكدیگر كم شدن  ها 

چیزهای زیادی از دست می رود
دوباره با گذر از روزهاى تلخ و شيرين با تجربيات متنوع خاص 
حرفه مان، به داغ ترين روزهاى ســال کارى يعنی از خبرنگارى 
و رسانه نگارى نوشتن رسيديم، اگرچه هر چه بيشتر می گذرد 
بيشتر می فهمم که اين شــغل نوشتنی نيست و تنها زندگی 

کردنی است.
امســال در گرماگرم هيجانات هفته خبرنگار، پيش از هر چيز 
خود را مخاطب چند پرسش قرار می دهم؛ چقدر خوب ديدم؟ 
تحقيق کردم؟ پرسيدم؟ درست نشان دادم؟ چه ميزان جلوتر از 
مخاطبان بودم و چقدر براى شناخت دادن، شناخت گرفتن و 
اصالح امور نارسايی هاى جامعه و بيشتر آموختن، تالش کردم؟
در حاليکه شــايد بهانه هايمان براى خوشــحالی با گاليه هاى 
فروخفته در سينه برابرى می کند؛ از خود می پرسم، »زمان گله 

و شکايت از مشکالت و سختی هاى راه چه زمانيست؟« 
با مرور رويدادهاى تلخ و شــيرين ســالی که گذشــت افتخار 
می کنم که تعداد زيادى از نســل جديدى که با بهره گيرى از 
تجربيات بزرگ ترهايمان سال هاى قبل وارد عرصه رسانه استان 
شدند هم اکنون به درصد خوبی از پختگی و توانمندى رسيدند 

که می توان باافتخار سر را بلند کرد و به همکارى با آنان باليد.
آنچه مشخص اســت در سالی که گذشــت در ميان افزايش 
غيرقابل وصف تعداد خبرنگاران استان که بايد چاره اى براى آن 
انديشيد، حضور در دنياى مجازى در تقويت اجتماع حقيقی مان 
مؤثر بود و به لطف افزايش مشارکت جمعی در برنامه ها، اکنون 
خانه مطبوعاتی متشــکل از همکارانی توانمند داريم که تمام 
تالش خود را براى باال بردن جايگاه رســانه، پااليش افراد فعال 
در رســانه و اصالح نارسايی ها در اذهان عمومی بکار می گيرند 
که صدالبته خوشــحال تر می شويم که اعضاى خانه با پرهيز از 

تک روى ها به بهره گيرى از نظرات جمعی بيشتر توجه کنند.
امسال دوست دارم بيش از گذشته به بزرگی کارمان فکر کنيم 
و به اين موضوع تمرکز کنيم که اين با هم بودن ها به ما اضافه 
می کند و با از يکديگر کم شــدن ها چيزهاى زيادى را از دست 

می دهيم.
بياييد به گونه اى عمل کنيم که اصناف ديگر، وحدت و اتحاد ما 
را الگوى خود قرار دهند زيرا در غير اين صورت، دســتيابی به 

جايگاه واقعی به ذهنمان خطور نمی کند.
از يــاد نبريم که پافشــارى و پيگيرى مطالباتمان، تشــکيل 
کارگروه رســانه استان را موجب شد؛ اگرچه هنوز چشم انتظار 
دستاوردهاى آن هستيم تا به اين باور برسيم که اين کارگروه نه 
اقدامی نمادين بلکه روزنه اميدى براى گذر از مشکالت رسانه اى 

است. 
در ســالی که گذشــت اتفاقاتی همچون رعايت نشدن شأن 
و رفتار شايســته و بايسته منتخبان رسانه ها در جلسات، نگاه 
ابزارى به رسانه، ارسال فاکتورهايی با رقم غيرمعمول به دفاتر 
روابط عمومی ها، نگاه گزينشــی روابط عمومی ها به رسانه ها و 
بی توجهــی به ارزش وقت خبرنگار رســانه و دعوت از آنان در 
جلسات فاقد ارزش خبرى، قضاوت ها ى عجوالنه، تندروى ها و 
کندروى ها، اختالفات ريشه دار بين همکاران، تضعيف همکاران 
رسانه اى توسط مســئوالن ارشد استان و تالش براى سرکوب 
برخی درخواســت ها و بی حرمتی به نمايندگان رســانه ها در 

جلسات به عنوان موضوعاتی تکرارى؛ بسيار آزاردهنده بود.
در اين ميان، ترس هميشگی مان از اين است که رسانه ابزارى 
شــود براى حضور افراد فرصت طلب در کادر ادارى استان، قلم 
زدن به نفــع فردى يا گروهی با در نظر گرفتن اهدافی خاص، 
نردبانی شــود براى افراد فاقد صالحيت الزم و عرصه اى براى 
جوالن قلم به دســتانی شــبه خبرنگار. يکی از شــاخص هاى 
خوشــبختی؛ داشتن رضايت شغلی اســت و چه چيزى باالتر 
از اينکــه باافتخار بگوييم »لذتی که در خبرنگار بودن هســت 
حتی در مدير بودن نيســت«. ما به کارمان عشق می ورزيم و 
تمام هدفمان اين اســت که موضوعات را در قالبی همه پسند 
و همه فهم ارائه دهيم و نگرش حرفه اى براى طراحی يک خبر 
داشته باشيم؛ يعنی ساده بنويسيم و سريع خبر را به مخاطبان 

برسانيم.
ناگفته پيداست که عالقه، کنجکاوى و دغدغه و نه مسائل مالی 
و يافتن شغل، ما را به اين وادى کشاند چراکه اگر اين طور بود 
موقعيت هاى شغلی ديگر و راه هاى بهترى براى کسب منفعت 
مالی وجود داشــت اما مسئوالن رسانه نيز بايد بدانند که نسل 
امروز خبرى با برخوردارى از تشــکيالتی توانمند براى احقاق 
حقوق خود و در راســتاى اعمال قانون در برابر بی عدالتی هاى 
برخی کارگزاران رســانه خواهد ايستاد.  باوجود تمام مشکالت 
پيــش رو، همچنان اميد داريم که بــراى ارائه خدمات بهتر و 
باکيفيت تر شاهد تعامل هر چه بيشتر مجموعه هاى مديريتی 

استان با اصحاب رسانه باشيم. 

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

معصومه علیزاده 
خبرنگار ماهنامه اکباتان

نیازمندی اهی
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گـــرامی باد...
 طرح: محمود نظری
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او سخنانش را با اين جمله آغاز می کند: وضعيت مطبوعات در کشور 
و اســتان همدان نگران کننده است. زمانی اگر تيراژ اسمی نشريات 
پنج تا ۱0 هزار نسخه بود، امروز هزار نسخه بيشتر منتشر نمی شود 
و انتشار مطبوعات به کمتر از يک دهم کاهش يافته که يکی از دليل 
آن اين است که مطبوعات جذابيت ندارند؛ نه تيتر جذاب و نه مطلب 
گيرا است. مطبوعات خنثی و بدون هيجان پيش می روند و شرايط 
يکنواخت شده است. در سال هاى اخير کدام نشريه کشورى و استانی 
چاپ دوم داشــته است؟ شايد در چهار يا پنج سال گذشته به ندرت 
پيش آمده که نشــريه اى چاپ دوم داشته باشــد. می توانم بگويم 
رسانه ها در حالت سکون و سکوت هستند. رسانه مکتوب مخاطبان 
خاص خود را دارد و امروز پدران و پدربزرگان، نه بر مبناى نياز بلکه 

طبق عادت روزنامه می خرند.
فريدونی انتقادش از فضاى رســانه اى را اين گونه ادامه می دهد: در 
حال حاضر شاهد هستيم که فضاى مجازى باقدرت وارد شده و اين 
قدرت به اندازه اى است که اگر هر حريفی، کم حواسی کند با خفت 
تمام شکست می خورد؛ متأسفانه امروز مطبوعات در حال شکست 
خوردن اســت. رسانه هاى مجازى، عکس، کليپ، نور، صدا و تصوير 
دارند، لحظه به لحظه هســتند اما بسيارى از مطالب فضاى مجازى 
صحت ندارد، هرچند اين فضا می تواند مددکار رســانه باشد. اگر از 
شرايط فعلی خارج نشويم فضاى مجازى مطبوعات را می بلعد و بايد 

دست وپا بزنيم که بگوييم رسانه رسمی هستيم.
او نسل جديدى را که در نشريات کار می کنند، توانا و مقتدر می داند 
اما می گويد: شايد اين نســل بی انگيزه باشد و دچار خودسانسورى 
شده باشــد. فقط می خواهد حضور داشته باشــد و چالشی ايجاد 
نمی کند؛ درصورتی که بايد سؤال کند و به نوعی رسانه، نهادى است 
که بايد بپرسد و پيگيرى  کند تا به نتيجه برسد. در برخی رسانه ها 
ســتون هايی تحت عنوان شنيده ها وجود داشــت که مباحث آن 
پيگيرى می شد و بازتاب گسترده اى داشت اما امروز بازتاب چندانی 
ندارد و فضاى مجازى باعث شــده که حالت خاص بودن نشريات از 
بين برود. حتی امروز صداوســيما هم در معرض خطر اســت و اگر 
نتواند مخاطب را حفظ کند و متناســب با نيــاز آنها حرکت کند، 

شکست خواهد خورد.
ايــن مدرس دانشــگاه ورود فضاى مجازى و تکنولــوژى جديد را 
موضوعی اجتناب ناپذير می داند که اگر از ســوى رسانه ها پذيرفته 
نشود، عقب می مانند. فريدونی معتقد است که شترسوارى دوالدوال 
نمی شود؛ يا بايد فضاى مجازى را به عنوان تکنولوژى نوظهور قبول 
کنيــم يا نه. اگر قبول نکنيم از اين عرصــه عقب می مانيم اما بايد 
يک چارچوب تهيه کنيم. بايد بدانيم که رسانه هاى مکتوب در کنار 
رســانه هاى مجازى اثرگذارى بيشترى دارند. به اعتقاد من در کنار 
نشــريه مکتوبی که ارائه می دهيم سايت الکترونيکی هم بايد وجود 
داشــته باشد چراکه روزآمدى و تأثيرگذارى در کنار هم مهم است. 

اين شرايط را هم نسل جديد و هم نسل گذشته بهتر می پذيرند.
او در ادامه به منابع خبرى گذشته اشاره می کند و می گويد: در گذشته 
رسانه مکتوب و شنيدارى منبع خبرى جامعه بود و جز صداوسيما و 
نشريات مکتوب، رسانه ديگرى وجود نداشت. البته رسانه هاى خارج 
از کشور هم در کنار اين نشريات بودند اما درهرصورت صداوسيما در 
يک سو و نشريات مکتوب نيز سوى ديگر بودند. اين در حالی است که 
امروز منابع خبرى محدود به اين دو بخش نيست و هر فردى امروز 
می تواند رسانه باشد و با موبايل می توان تصوير گرفت، صدا ضبط کرد 
و همزمان ارســال کرد. اعتقاد من بر اين است که انحصار رسانه اى 
شکسته شده و کسانی که در انحصار هستند نمی خواهند باور کنند 

رسانه دچار چالش است.
اگر منتظریم، اتفاقی نمی افتد

فريدونی فضاى رقابت در عرصه رسانه را نسبت به گذشته سخت تر 
می داند اما اذعان دارد که در حال حاضر خالقيتی در رســانه ديده 
نمی شــود و رســانه ها روى يک نوار يکنواخــت فعاليت می کنند 
و هيچ يــک نمی خواهد تلنگر بزند و موضوعی را به چالش بکشــد. 
رسانه ها رفاه طلب شدند و آسوده طلب هستند در حاليکه رسانه اى 
که پيگيرى می کند يعنی وجود دارد. اگر رسانه مکتوب می خواهد به 

زندگی برگردد بايد از کليشه عبور کند. امروز فضا، فضاى رقابت است 
و نسل جوان با موبايل خود، خبرها را از گروه هاى مختلف دريافت 
می کند. چرا رسانه هاى مکتوب از اين فضا استفاده نمی کنند؟ چرا 
روزنامه ســايت خود را تقويت نمی کند که مخاطب به سايت اين 
رسانه ها مراجعه کنند؟ هيچ سياستی رسانه را تغيير نمی دهد مگر 
اينکه خود او را تغيير دهد. اگر رسانه منتظر حمايت هاى دولتی است 
اين اتفاقات نمی افتد. اگر منتظر اين اســت که مخاطب از قلمش 
اســتقبال کند چنين اتفاقی نمی افتد. اگر جايگاه داشته باشد اين 

مردم هستند که به حرف هاى او اعتماد و استناد می کنند.
او تفاوت عمده بين رسانه هاى مجازى و مکتوب را مستند بودن آن 
می داند و می گويد: نســل قديم، خبرى را نقل قول می کرد و تأکيد 
داشــت که در روزنامه نوشته شــده و خود او، مطلب را ديده و اين 
موضوع يعنی آنچه در رسانه مکتوب منتشر می شد، مستند بود اما 
امروز مطالبی که در گروه هاى تلگرامی عرضه می شود به طورمعمول 

صحت ندارد مگر اينکه از رسانه هاى معتبر منتشر شود.
از او در مورد علت ضعف رسانه ها می پرسم که اين گونه پاسخ می دهد: 
رسانه ها اسير بروکراسی و نظام دست وپا گير ادارى شدند؛ رسانه به 
يک اداره دست وپا گير کوچک و يا بزرگ ناکارآمد تبديل شده است. 
اين روزها موضوع »خبرنگارِ کوله پشتی« مطرح می شود؛ يعنی اينکه 
کسی می رود خبر تهيه می کند، عکس می گيرد، خبر را تايپ کرده و 
به منبع خبرى ارسال می کند. به نوعی خبرنگاران چابک تر شدند اما 

رسانه ها سنگين تر و دست وپا گيرتر حرکت می کنند.
جسارت، حلقه مفقوده رسانه

خبرنگار واحد مرکزى خبر تأکيد می کند که رسانه ها جسارت ندارند 
و تنها خبر و مطلب منتشر می کنند و گاهی هم انتقادى که بسيار 
ســطحی اســت مثل يک آدم چاق که ورزشکار و تنومند نيست و 
تنها حجيم شده و نمی تواند بدود، رسانه ها به اين وضع دچار شدند.

فريدونی معتقد است که رســانه ها در کنار ضعف ساختارى دچار 
نوعــی روزمرگی شــده و از خالقيت دور شــده اند و کليشــه اى 
می نويســند، از طرف ديگر رســانه هاى ما هيچ برنامه اى ندارند و 
نمی دانند می خواهند چه کار کنند. هيچ نقطه شــروع و پايانی در 
برنامه رسانه ديده نمی شود. شايد اگر مطبوعات خود را نقطه به نقطه 
ارزيابی کنند، نمره خوبی بگيرند اما در دراز مدت چنين نيســت. 
رسانه بايد به سمت خالقيت برود، انگيزه پيدا کند و پشتوانه فکرى 
داشــته باشد اما فکرى پشت رسانه ها نيست و به طورمعمول برنامه 

بلندمدتی وجود ندارد در حاليکه رسانه هاى استانی بايد 
حداقل برنامه 20 ساله و رسانه هاى کشورى برنامه 

50 ساله داشته باشند.
او ظرفيت انتقادپذيرى مديران و مسئوالن 
را نيز بســيار پايين می دانــد و می گويد: 
انتقادپذيرى مديران و مسئوالن و کسانی 
که جزء عوامل اجرايی يک استان هستند، 
بســيار ضعيف اســت و براى هر حرفی 
داستان می ســازند. مسئولين انتقادناپذير 

شــدند و تا کوچک ترين حرفی زده شــود 
خبرنگار را متهــم می کنند که از جايی خط 

گرفته و به دنبال تخريب هستند.
فريدونی معتقد است که رســانه بايد نقد کند حتی 

ممکن اســت انتقادى نابجا هم باشــد اما باعث توجه ديگران به 
موضوع مورد نقد می شود؛ همين که مديرى انتقاد را از رسانه حذف 
می کند به نوعی به خود ستم کرده است چراکه انتقاد و فرد منتقد به 
بهتر شدن کارها کمک می کند چون منتقد به جاى مدير مسائلی را 
می بيند که شايد از ديد او خارج باشد. رسانه ها مشاوران بی مزد و بی 

جيره و مواجب مديران هستند.
حکایت مدیران لوس

او سخنانش را اين گونه ادامه می دهد: آفتی در منابع خبرى شامل 
مديران دولتی، غيردولتی، مســئولين و مردم و در رســانه ها وجود 
دارد، اينکه همه چيز فداى مصلحت انديشی می شود. عاقبت نگرى و 

اينکه هر عنوانی نبايد در رسانه به کار گرفته شود، مهم است اما نه 
در هر مســئله ريز و درشتی؛ از آسفالت خيابان تا انتخابات مجلس 
اين مصلحت انديشــی وجود دارد که حاشيه امنيت براى کسانی به 
وجود می آورد که دقيق و درست کار نمی کنند. روزنامه نگارى توسعه 
می گويد که رســانه همراه با مردم و دولت اســت و بايد ايرادات را 
ببيند و بدون هيچ گونه چشم پوشــی بگويد و حرکت و راه درست 
را نيز تشويق کند اما اين مکتب توسعه وجود ندارد و اغلب تشويق 
و تشــويق اســت و مديران آن قدر »لوس« شدند که به هر سخنی 
واکنش نشان می دهند و اين صفت براى آن ها زيبنده است. مديران 
تريبونی می خواهند براى بيان سخنانش.»خود گويی و خود خندى، 

عجب مرد هنرمندى«
اين مدرس دانشــگاه به موضوع »مارپيچ سکوت« در رسانه اشاره 
می کند و معتقد اســت يک دست صدا ندارد. مارپيچ سکوت زمانی 
است که خبرنگار احساس می کند تنهاست و هيچ همراه و همدمی 
ندارد و به همين دليل به ســمت سکوت می رود و بحثی را مطرح 
نمی کند. در فضاى رسانه اى مارپيچ سکوت ايجاد شده به طوريکه 
خبرنگار می داند مشکلی وجود دارد اما جرأت ابراز آن وجود ندارد. 
اگر خطايی شــده هيچ وقت مطرح نمی کند چون کسی با او نيست 
و به آدم بد داســتان تبديل می شــود. اگر انتقاد با تشويق ديگران 
باشــد باعث می شود همه از پوسته خشــک خود خارج شوند و با 
دقت ببينند. کافی است اين سکوت رسانه اى جايی شکسته شود، 

می بينيد خيلی ها حرفی براى گفتن دارند. در رســانه بايد 
چيزى را که الزم است به مديران گفت. ادعاى رسانه 

دوستی با مردم، کشور، سيستم و مديران است 
و آنکه مدعی دوســتی با ميهن است بايد 

بگويد؛ اگر حرفی نزند به دشمنی تبديل 
می شود که می خواست بگويد.

مردم باهــوش هســتند. اينکه فکر 
کنيم با ســکوت رسانه اى، مردم را به 
فضاى ديگر منتقل می کنيم ســخت 
در اشــتباهيم. چه بسا ديگر رسانه ها، 
مردم را به سمت چاه هدايت کنند. در 

همدان اين سکوت در مديران رسانه ها و 
خبرنگاران دست به دست هم می دهد که به 

اســتانی تبديل شود که به راحتی از همه چيز 
می گذرد. وقتی رسانه دچار رکود شود همه 

دچار رکود می شوند و وقتی خط فکرى و 
نقطه پايان وجود نداشته باشد، بعضی وعده ها تا 

ابدالدهر باقی می ماند.
مدیری که مقابل دید 

 رسانه هاست 
زمین می خورد

ناصر فريدونی نسبت به عملکرد رسانه اى 
مديــران انتقاد می کند و می گويد: مديران 
يک سويه وارد محکمه می شوند. بايد حرف را 
با انبردست از مديران بيرون بکشی نه اينکه دائم 
گزارش عملکرد ارائه دهند. مديران ما از يک موضوع 
غافل اند؛ اينکه که اگر کســی جلوى چشم رسانه باشد زود 
ضربــه می خورد. مدير نمی داند اگر به طور دائم مقابل دوربين و زير 
ذره بين باشد يعنی اينکه تمام کارهايش درست است و همين مدير 
ناگهان با يک تلنگر به زمين می خورد. تبليغات خيلی مهم اســت 
اما اگر به سمتی برود که به تبليغات سياسی تبديل شود مدير آن 
سيستم و مخاطبان آن ضربه می بينند. افکار عمومی حق دارد بداند 
که چه اتفاقی می افتد و بر اين اســاس مدير روشنگرى می کند اما 
بايد براى کار کردن فرصــت بگذارد. مديرى که دائم حرف می زند 

پس کی کار می کند؟
او در ادامه به مقايســه آستانه نقدپذيرى مديران همدانی با مديران 
ديگر اســتان ها می پردازد: شايد در برخی استان ها حتی با مديران 

شــوخی کنند و به کسی برنمی خورد. تلنگر می زنند، سربه سرشان 
می گذارند اما در همدان اين فضا ديده نشده است. افراد خالق وجود 
دارنــد که می توانند با زبان طنز انتقــاد کنند اما در همدان چنين 
چيزى ديده نمی شــود. وقتی يک انتقاد کوچک مطرح می شود به 
همه برمی خورد. اين يعنی ظرفيت و آســتانه تحمل بسيار پايين 
است. ضرب المثل »با خوردن غوره سردى و با خوردن مويز گرمی« 
در همدان مصداق دارد. رســانه اگر می بيند که انتقاد موردپســند 
نيست، به سمت نقد صميمانه و شــوخی برود. مدير هم بداند که 
چيزى جز ســياه نمايی و تخريب به نام شــوخی وجود دارد. جاى 

انتقاد صميمانه در رسانه هاى ما خالی است.
فريدونی معتقد اســت که اگر قرار بر توسعه همدان باشد، رسانه ها 
به عنوان بازوى اجرايی تصميمات مديران می توانند مردم را همراه 
کنند. رسانه ها ممکن است خطا داشته باشند و اين موضوع طبيعی 
است اما وقتی فضا براى رسانه فراهم باشد نتيجه شيرين آن هويدا 
خواهد شــد. در بســيارى از عرصه ها به همکارى مردم نياز است و 
رســانه ها مردم را در اختيار دارند. اگر مديران به اين فضا بها دهند 

سياست کلی استان اجرايی می شود.
خبرنگاران، قدرت قلم ندارند

او ســخنانش را با جمالتــی در خصوص ضعف خبرنــگاران ادامه 
می دهد: در مواردى خبرنگاران قدرت قلم ندارند، توانمند هستند و 
می توانند بنويسند اما شايد در به کارگيرى کلمات و مفاهيم مشکل 
دارند. يکی از مشــکالت خبرها جمالت طوالنی است. 
خبر بايد کوتاه باشد و در کوتاه ترين تعداد کلمات 
مفهوم خود را منتقل کند. وقتی روده درازى 
می کنی مخاطب حوصله خواندن ندارد. 
وقتی وضعيت مناسب است که خبرنگار 
بتواند از جمالت کوتاه اســتفاده کند 
اما متأسفانه کوتاه نوشتن را تمرين 
نکرده و توضيح واضحات و يا به نوعی 
توجيه می کند. هدف نوشتن ها بايد 
مشخص باشــد و هدفمندى بسيار 

راهگشا خواهد بود.
اين مدرس دانشــگاه تأکيــد می کند: 
تکليف يک خبرنگار بايد مشــخص شود. 
اگر خبرنگار به دنبال موقعيت است به سمت 
فضاى سياست برود. انتقادى که از برخی افراد داريم 
اين است که با لباس خبرنگارى وارد شدند و آمدند که ارتقاء 
پيدا کنند. از هر روزنه اى به دنبال باال رفتن هستند اما خبرنگارانی 
هم وجود دارند که 50 سال است، می نويسند و مطالبشان خوانده 
می شــود. خبرنگارى که به دنبال باال رفتن اســت نمی تواند تيتر 
خوب بنويســد. رسانه، بارى به هر جهت پيش می رود و خبرنگار از 
فرصت استفاده می کند که خود را باال بکشد. مخاطب از اين مسائل 
اطالع ندارد و نمی داند در رســانه چه خبر است و از رسانه خروجی 
می خواهد و وقتی خروجی باب ميل نيست از رسانه جدا می شود و 

به سراغ رسانه اى می رود که نيازهايش را ببيند.
توصيه من اين است که خبرنگاران به رسانه به ديدگاه يک شغل نگاه 
نکنند. اگر درآمد خبرنگار از رسانه باشد با باال و پايين شدن رسانه 
تصميم گيرى هاى او نيز دچار نوســان می شــود. هرچند متأسفانه 
درآمد خبرنگاران ناچيز اســت. نبايد خبرنگار اين دغدغه را داشته 
باشد که حقوقش از کجا می رسد اما از خبرنگارى که ماهيانه 200 
هزار تومان حقوق می گيرد چه توقعی می توان داشت. بااين وجود از 
خبرنگارى که می رود که خــود را به بدنه قدرت وصل کند و خود 
را نجــات دهد نمی توان خرده گرفت. در بســيارى از مواقع خبرها 
کليشــه اى و سطحی اســت به اين دليل که خبرنگار مجبور است 
کار کند تا دســتمزد روزانه بگيرد. مشکالت اقتصادى خبرنگاران 
باعث شــده که خبرها، خبرهاى داغ و توليدى نباشد، چون دغدغه 
اقتصادى دارد، نمی تواند به ســمت توليد خبر اختصاصی برود. اگر 
خبرنگار شــرايط مناسب داشته باشد و به سمت خبر توليدى برود 

چاپ دوم و لحظه به لحظه آنالين بودن اتفاق می افتد.

گرفتاری رسانه در مارپیچ سکوت
دنیای امروز به اندازه ای با اخبار و اطالعات 
گوناگون عجین شــده که می تــوان نامش را 

عصر انفجار اطالعات دانست.
در این عصر، رســانه ها عامالن اصلی انفجار 
هســتند و هرآنچــه بــا عنوان خبــر از دید 
مردم می گذرد و آن ها را با خود درگیر کرده 
است، از سرچشــمه ای به نام رسانه نشأت 
می گیرد و با توجه به گســتردگی روزافزون 
مجــازی،  در فضــای  به ویــژه  اطالع رســانی 
جامعیــت، حساســیت، جذابیــت، صداقــت 
و ســرعت در بیــان اطالعــات حــرف اول را 
می زند و اگر رســانه نســبت بــه این موارد 

غافل باشد، از قافله جا می ماند.
ازآنجاکه در ایران، هرســاله در آستانه روز 
خبرنــگار، رســانه ها و مطبوعــات، کم وبیش 
زیر ذره بین هســتند، ماهنامه »اکباتان« به 
ســراغ یکی از اســاتید دانشــگاه در رشته 
خبرنگاری و روابــط عمومی رفته تا وضعیت 
امروز رسانه ها را به بحث و چالش بگذارد.

ناصــر فریدونی ســردبیر و خبرنــگار واحد 
مرکــزی خبر همدان و مدرس مرکز فرهنگ 
و هنــر دانشــگاه علمــی، کاربــردی همدان 
میهمان »اکباتان« شــد که ماحصل گفتگوی 
قابل تأمــل بــا ایــن خبرنــگار را در ادامــه 

می خوانید:

مدیران 
آن قدر »لوس« شدند 

که به هر سخنی واکنش 
نشان می دهند و این صفت برای 

آن ها زیبنده است. مدیران 
تریبونی می خواهند برای بیان 

 سخنانش.»خود گویی و 
 خود خندی عجب مرد 

هنرمندی«

رسانه ها  
اسیر بروکراسی و نظام 

دست وپا گیر اداری شدند؛ 
رسانه به یک اداره دست وپا 

گیر کوچک و یا بزرگ 
 ناکارآمد تبدیل 

شده است
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رئيــس هيئت نجات غريق و غواصی اســتان همدان در 
گفتگو با ماهنامه »اکباتان« با تشــريح عملکرد هيئت 
نجات غريق و غواصی اســتان در ســال ۹4 و چهارماهه 
ســال ۹5 اظهار داشــت: هيچ يک از رشته هاى ورزشی 
به طور مســتقيم با نجات جان انسان ها سروکار ندارند و 
نخستين وظيفه اين هيئت پيشگيرى از غرق شدگی در 
اماکن آبی تحت نظارت در محدوده شهر و بخش هاست. 
بديهی اســت مکان هاى آبی که فاقد پروانه بهره بردارى 
از کميسيون ماده 5 باشگاهی ادارات کل ورزش هستند 

مشمول قاعده يادشده نيستند.

حادثه غریق در امسال و سال گذشته 
گزارش نشده است

ســيروس ســوريان با بيان اينکه تعداد 2۸ اســتخر در 
اســتان داراى پروانه فعاليت هستند، افزود: در سال ۹4 
و چهارماهه نخست ســال جارى خوشبختانه با نظارت 
مســتمرى که بر اماکن آبی داشتيم هيچ گونه گزارشی 
در خصوص بروز حادثه غريق در هيچ يک از استخرهاى 
اســتان ارائه نشده است که اين خود مبين رعايت دقيق 
اصول پيشگيرى و امداد و نجات و آموزش به روز منجيان 
غريق است که وظيفه حفظ امنيت شناگران را عهده دار 

هستند.

فعالیت 460 غواص در استان

رئيس هيئت نجات غريق و غواصی استان همدان با بيان 
اينکه به دليل محصور نبودن ســدهاى اســتان همدان 
فعاليت بانوان همدانی در رشــته غواصی ميسر نيست، 
گفت: اين هيئت عالوه بر وظيفه تربيت و آموزش ناجيان 
کار آزموده تربيت غواصان را نيز عهده دار است که در حال 
حاضر تعداد 460 نفر غواص يک ســتاره، دوستاره و سه 

ستاره در استان وجود دارد.
وى با بيان اينکه درجه بندى غواصان بر اســاس ســطح 
علمی و عملی آنان انجام می شود، اظهار داشت: اين افراد 

با ســپرى کردن دوره آموزش تحت نظارت فدراسيون 
جهانی غواصی CMS که مقر آن در ايتالياست موفق به 
دريافت کارت و گواهی نامه مربوطه شدند. سوريان اضافه 
کرد: تعداد يک هزار و 200 ناجی غريق آقا و خانم داراى 
کارت گواهی نامه درجه يک و دو در ســطح استان وجود 
دارد که از اين تعداد حدود ۱50 نفر در استخرها به شکل 

پاره وقت يا تمام وقت مشغول به کار هستند.
رئيس هيئت نجات غريق و غواصی استان همدان با اشاره 
به اينکه هيئت نجات غريق اســتان همــدان در ارزيابی 
هيئت هاى سراسر کشور در دو ســال متوالی ۹۳ و ۹4 
رتبه دوم کشور را کسب کرده، گفت: اين موضوع عملکرد 
واقعی اين هيئت را مشــخص می کند که در مقايسه با 
اســتان هايی که داراى اماکن آبی بيشــتر يا داراى نوار 
ساحلی هستند فعاليت چشــم گير اين هيئت واضح تر 
نمی نمايد در سال ۹2 نيز هيئت استان در بين هيئت هاى 

سراسر کشور رتبه سوم را داشته است.
وى شرکت در مســابقات قهرمانی غواصی در بهمن ماه 
۹4 و کســب دو عنوان مدال نقره رشــته انفرادى را از 
موفقيت هاى اين هيئت در جنبه مســابقاتی و قهرمانی 
و غواصــی عنوان کرد و يادآور شــد: در مهر ماه ۹4 تيم 
نجات غريق استان همدان در مسابقات قهرمانی کشور در 
بخش بانوان شش مدال طال، سه مدال نقره و يک مدال 
برنز کســب کرد و در بخش آقايان نيز در رشته انفرادى 
موفق به کســب مدال نقره شد که اين موضوع فعاليت 

ورزشی اين هيئت را در بعد قهرمانی مشخص می کند.
ســوريان در بخشی از اين گفت و گو برگزارى مسابقات 
نجات غريــق و غواصــی در دهــه فجــر ۹4 را از ديگر 
برنامه هاى اين هيئت دانست و افزود: در سال ۹4 هفت 
دوره کالس آموزش نجات غريق درجه دو آقايان و بانوان و 
يک دوره کالس آموزش نجات غريق درجه يک ويژه بانوان 

در مرکز استان برگزار شده است.
به گفته اين مسئول، برگزارى کالس بازآموزى غواصی در 
طول سال در سدهاى اکباتان و خاکی و اعزام غواصان به 
استان هايی که داراى آب هاى آزاد هستند در شش مرحله 
و همچنين برگــزارى کالس بازآموزى ناجيان غريق در 

خرداد ۹5 توســط اين هيئت و به منظور افزايش کارايی 
ناجيان غريق براى پيشگيرى از وقوع حوادث جانی است.
ســوريان اضافه کرد: در چند سال اخير مسئوالن استان 
و مديــران اداره کل ورزش و جوانان همدان به خوبی از 
هيئت نجات غريق و غواصی حمايــت کردند و با توجه 
به قول هايی که مديرکل جديد ورزش و جوانان اســتان 
در رابطه با حمايت از اين رشــته داده اند در آينده شاهد 
پيشــرفت بيشــترى در نجات غريقی و غواصی استان 

خواهيم بود.

استعدادیابی و آموزش

رئيس هيئت نجات غريق و غواصی استان همدان با بيان 
اينکه براى توسعه اين دو رشته در استان همدان هيئت 
برنامه هاى ويژه اى در نظر دارد، گفت: اســتعداديابی در 
کنار ارتقاى سطح کيفی ورزشــکاران استان در اولويت 
برنامه هاى ما قرار دارد. هيئت بيشترين استعداديابی را در 
دانشگاه ها و از ميان دانشجويان رشته تربيت بدنی انجام 
می دهد که به همين دليل ناجيان غريق استان از سطح 

تحصيالت بااليی برخوردارند.
وى در رابطه با شــرايط سنی و جسمانی عالقه مندان به 
نجات غريقی و غواصی براى فعاليت در اين رشــته ها نيز 
می گويد: عالقمندان به غواصی می توانند از ۱2 سالگی در 
کالس هاى آموزشی شرکت کنند و عالقمندان به غواصی 
نيز براى گرفتن مدرک بايد حداقل ۱7 سال از سن شان 
گذشته باشد؛ البته داشتن اندام ورزيده و قواى جسمانی 

مناسب شرط مهم فعاليت در اين رشته هاست.
ســوريان در پايان خاطر نشان کرد: در فصول گرم برخی 
از افراد به شــنا در ســد ها يا تاالب ها می پردازند که کار 
بســيار خطرناک و درعين حال غير قانونی است. برخی 
تصور می کنند شــنا در اين آب ها مانند شنا در استخر 
است؛ اما ســنگين بودن آب سد ها و همچنين تغييرات 
پياپی دماى آب که منجر به گرفتگی عضالت يا ايســت 
قلبی می شود خطر شنا را در اين محيط هاى آبی به شدت 

افزايش می دهد.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان همدان مطرح کرد:

 آمــوزش به روز 
منجیان غریق

رشــته نجات غریق از رشته های ورزشی است که دارای اهمیت و وظیفه ویژه ای در رابطه با جامعه هدف »شناگران« 
اســت. ایجاد امنیت در امکان آبی و حفظ جان شــناگران از اهداف مهم این رشــته ورزشی است و وظیفه خطیر حفظ 

جان آدمیان و مراجعان را بر عهده دارد.
هیئت نجات غریق استان همدان در ارزیابی هیئت های سراسر کشور در دو سال متوالی 93 و 94 رتبه دوم کشور را 
کسب کرده و این موضوع عملکرد واقعی این هیئت را مشخص می کند. به منظور آشنایی بیشتر با اقدامات انجام شده 

پای صحبت سیروس سوریان رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان همدان نشستیم.
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بازى هاى 
لمپيــــک  ا

ين  يمــــی تر قد
رويــداد  بزرگ تريــن  و 

ورزشی جهان اســت که هر 4 سال يک بار با 
شعار سريع تر، باالتر و قوى تر برگزار می شود. 
کسب سهميه و رسيدن به مدال اين مسابقات 
بزرگ ترين و مهم ترين هدفی اســت که يک 

ورزشــکار در طول فعاليت ورزشی خود دنبال 
و بــراى اين مهم وقت و هزينه بســيارى صرف 

می کند.
جدا از بعد ورزشــی اين مسابقات، گستردگی کاروان 

اعزامی يک کشــور و همچنين کســب مــدال و حضور 
در جــدول رده بندى مدالی اين بازى هــا در ابعاد اجتماعی، 

اقتصادى و فرهنگی نيز قابل بررسی است؛ چندان که جدول مدالی 
بازى هاى المپيک در حال حاضر به شاخصی قابل اتکا براى سنجش 

توسعه کشورها تبديل شده است.
برخی از کشــورها مانند چين، روســيه، آمريکا و اســتراليا که در 
جدول مدالی اين مســابقات همواره جز ۱0 کشور برتر قرار دارند، 
براى حضور موفق در بازى هاى المپيک با شناســايی و کشف افراد 
مســتعد، آموزش آن ها را از همان دوران نونهالی در مدارسی ويژه 
آغاز می کنند. برخی فرده بندى مدالی اين مسابقات صاحب جايگاه 
می شــوند، در دوره اى چهارســاله براى کســب مدال در المپيک 

برنامه ريزى می کنند.

 برنامه ریزی میان مدت مسئوالن ایران 
برای حضور در المپیک

ايران ازجمله کشورهايی است که مســئوالن ورزش آن بر اساس 
برنامــه بلندمدت براى حضور موفقيت آميز در مســابقات المپيک 
عمل نمی کنند و بــا اتکا به برنامه  ميان مدت 4 ســاله )آن هم نه 
برنامه اى کامل و مدون( و سرمايه گذارى بر روى ستاره هاى مطرح 
و سرشناس رشته هاى کشــتی، تکواندو و وزنه بردارى براى کسب 

رتبه اى بهتر در جدول رده بندى اين مسابقات تالش می کند.
از نخســتين حضور رســمی ايران در المپيک در بازى هاى ۱۹00 
پاريس تا 20۱2 لندن در طی ۱6 دوره، ورزشــکاران ايرانی موفق 
شــدند در مجموع 60 مدال شــامل ۱5 مدال طال، 20 مدال نقره 
و 25 مــدال برنز تصاحــب کنند. پرافتخارتريــن ورزش ايران در 
بازى هاى المپيک کشــتی با ۳۸ مدال و پــس ازآن وزنه بردارى با 
۱6 مدال و تکواندو با 5 مدال اســت. دووميدانی نيز ديگر رشته اى 
است که ايران در آن صاحب يک مدال نقره شده است. در آخرين 
دوره بازى هاى المپيک در سال 20۱2 در پايتخت کشور انگلستان، 
ايران بــا 4 طال، 5 مدال نقره و ۳ مدال برنز و قرار گرفتن در رتبه 
هفدهم جدول مدالی مسابقات بهترين نتيجه تاريخ حضور خود را 

در المپيک کسب کرد.

تاریخچه ورزش همدان در المپیک
در جمع مدال آوران کاروان اعزامی ايران به مسابقات المپيک 20۱2 
لندن نام صادق گودرزى نابغه کشــتی مالير از اســتان همدان به 
چشم می خورد. اســتان همدان در المپيک 2004 آتن نيز توسط 
مســعود مصطفی جوکار به يک مدال نقره ديگر دســت يافته بود 
تــا ۳ و ۳ دهم درصد از کل مدال هاى ايران را در ادوار المپيک به 

خود اختصاص دهد.
تاريخچه ورزش همدان در المپيک از حضور شــش ورزشکار اين 
اســتان در اين بازى ها حکايت می کند. منيژه کاظمی نخســتين 
ورزشــکار المپيکی همدان بود که در المپيک ملبورن در رشــته 
تيراندازى حضور داشــت. پس از چند دوره پياپی که ورزشــکاران 
همدانی جايی در کاروان اعزامی ايران به بازى هاى المپيک نداشتند 
مسعود مصطفی جوکار با کسب ســهميه در المپيک 2004 آتن 
و با رفتن بر روى ســکوى دومی مســابقات کشتی توانست اولين 
مدال المپيک را براى ورزش همدان به ارمغان بياورد. 4 ســال بعد 
ميثم مصطفی جوکار برادر کوچک تر نايب قهرمان المپيک 2004 
تنها ورزشــکار همدانی حاضر در کاروان اعزامی ايران به بازى هاى 
المپيک 200۸ پکن بود که از رسيدن به مدال اين بازى ها بازماند.

اما در المپيک 20۱2 لندن اســتان همدان با اعزام ســه ورزشکار 
پررنگ ترين حضور خود در ادوار المپيک را به ثبت رساند و صادق 
گودرزى با کســب مدال نقره مسابقات کشتی دومين مدال تاريخ 
ورزش همدان را در المپيک به دســت آورد. مه لقا جام بزرگ ديگر 
ورزشکار همدانی حاضر در المپيک لندن در رشته تيراندازى با تفنگ 
ماده 50 متر سه وضعيت به مقام چهاردهم المپيک رسيد و در ماده 
ده متر هم نتوانست عملکرد خوبی از خود به نمايش بگذارد و در رده 
چهل و سوم ايستاد. آرزو حکيمی نيز سومين ورزشکار همدانی حاضر 

در 

لمپيک  ا
بود.  لنــدن 
 ۱7 با  حکيمــی 
سال ســن در فهرست 
جوان ترين ورزشکاران المپيک لندن 
قرار گرفــت و عنوان جوان ترين دختر 
المپيکی ايران را نيز به خود اختصاص داد. وى در مسابقات قايقرانی 
اين دوره از بازى ها از راهيابی به مرحله نيمه نهايی کاياک يک نفره 

200 متر و 500 متر بازماند.

 18 مستعد المپیکی و تنها 
دو سهمیه برای استان همدان

يک سال مانده به آغاز المپيک 20۱6 ريو در برزيل مديرکل ورزش 
و جوانان اســتان همدان از شناسايی ۱۸ ورزشکار مستعد همدانی 
در قالب ۱۱ هيئت ورزشــی براى کسب سهميه المپيک و حمايت 
مادى و معنوى اين اداره کل از اين ورزشکاران خبر داد. رشته هاى 
کشتی، بوکس، دوچرخه ســوارى، قايقرانی، سه گانه، تيراندازى با 
تفنگ، واليبال و دووميدانی ازجمله رشته هايی بودند که ورزشکاران 
همدانی شــانس کسب سهميه المپيک را داشــتند. واريز ماهيانه 
مبلغــی به عنوان کمک هزينــه براى اين ورزشــکاران و همچنين 
پيگيرى مستمر اردوها و مسابقات آن ها ازجمله اقدامات حمايتی 
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان از ورزشکاران مستعد کسب 
ســهميه المپيک استان بود اما با همه اين اوصاف تنها دو ورزشکار 
از اين جمع ۱۸ نفره توانســت در کاروان 6۳ نفره اعزامی ايران در 
المپيک ريو حضور داشته باشد تا نه تنها تعداد ورزشکاران همدانی 
حاضر در اين دوره از بازى ها نسبت به دوره گذشته افزايشی نداشته 

باشد بلکه با کاهش نيز مواجه شود.

عدم حمایت مسئوالن استان از آرمین 
تشکری و میثم مصطفی جوکار

۱6 ورزشکار مستعد شناسايی شده ديگر به داليل مختلفی ازجمله 
عدم توفيق در مســابقات انتخابی، خط خوردن از اردوى تيم ملی 
و داليل غير فنی اعم از البی هاى معمولی که در اين مواقع توسط 
سياسيون قدرتمند استان ها با روساى فدراسيون ها صورت می گيرد 
نتوانســتند جايی در کاروان اعزامی ايران به المپيک ريو داشــته 

باشند.
آرمين تشــکرى ســرعتی زن همدانی تيم ملــی واليبال ازجمله 
ورزشکاران استان بود که باوجود شايستگی فراوان نتوانست در تيم 
ملی واليبال ايران اعزامی به بازى هاى ريو جايی داشته باشد. وى که 
در مسابقات انتخابی ژاپن توانست به همراه ساير ملی پوشان سهميه 
المپيک را براى اولين بار در تاريخ واليبال ايران کسب کند پس از 
حضور در ليگ جهانی از ليســت ۱2 نفــره تيم ملی واليبال براى 
حضور در المپيک ريو خط خورد تا عالوه بر کاســته شدن از تعداد 
ورزشکاران المپيکی استان، شانس کســب عنوان اولين ورزشکار 
همدانی را که در رشته اى تيمی به المپيک راه يافته از دست بدهد. 
آرمين تشــکرى که از بی توجهی مسئوالن اســتان به ورزشکاران 
مطــرح همدانی همواره گاليه داشــته و در گفت وگويی مفصل با 
اکباتان نيز به اين موضوع پرداخت اين بار هم هيچ گونه حمايتی از 
مسئوالن استان نديد و درحالی که همزمان با سفر داورزنی رئيس 
فدراسيون واليبال براى شــرکت در نشست ساالنه هيئت واليبال 
استان به همدان زمزمه هاى خط خوردن اين واليباليست همدانی 
از تيم ملی به گوش می رسيد مسئوالن استان هيچ گونه حمايتی از 
ورزشکار خود نکردند و اين فرصت مناسب را براى رايزنی با باالترين 

مقام فدراسيون واليبال به راحتی از دست دادند.
يکی ديگر از ورزشکاران همدانی که به دليل عدم حمايت مناسب از 
سوى مسئوالن استان شانس حضور در المپيک را از دست داد ميثم 
مصطفی جوکار بود. درحالی کــه عليرضا رحيمی، رقيب مصطفی 
جوکار براى رســيدن به دوبنده تيم ملی و کشتی گير موردعالقه 

سرمربی 
ملی،  تيم 

د  عملکــر
از خود  ضعيفــی 

مختلف  مســابقات  در 
برون مــرزى نشــان داد و صداى 

اعتراض همه کارشناسان ورزش اول کشور 
را بلند کرد، مسئوالن استان همدان از باالترين مقام استان گرفته 
که سابقه رياســت چندساله در هيئت کشــتی همدان را دارد تا 
نمايندگان اســتان همدان در مجلس، مديرکل ورزش و جوانان و 
به ويژه رئيس هيئت کشتی استان هيچ گونه حمايتی از نابغه کشتی 
مالير نکردند تا رحيمی با خيالی آســوده دوبنــده تيم ملی را در 
المپيک ريو بر تن کند؛ و اين در حالی است که به کرات ثابت شده 
در رشته کشــتی البی گرى و نفوذ سياسيون و نمايندگان مجلس 

نقش تعيين کننده اى در انتخاب نفرات تيم ملی دارد.

 مه لقا جام بزرگ با دو حضور پی درپی 
در المپیک

از جمع ۱۸ نفره ورزشکاران همدانی که مستعد حضور در المپيک 
ريــو بودند تنها مه لقا جام بزرگ در رشــته تيراندازى و حميدرضا 
زورآوند در رشــته دووميدانی به اين مهم دست يافتند. مه لقا جام 
بزرگ که با قرار گرفتن در رده پنجم مسابقات جهانی 20۱0 مونيخ 
به عنوان اولين ورزشــکار ايرانی سهميه المپيک 20۱2 لندن را به 
دســت آورد با کسب نشان نقره مسابقات آسيايی هند هم توانست 
سهميه المپيک 20۱6 ريو را در رشته تيراندازى به دست بياورد تا 
نام خود را به عنوان اولين ورزشکار همدانی که در دو دوره المپيک 

حضور داشته در دفتر افتخارات ورزش همدان ثبت کند.
نايب قهرمان مسابقات آســيايی 20۱5 گوانجو در حالی اين روزها 
تمرينــات خود را براى حضور موفــق در المپيک زير نظر مربيان 
تيم ملی ازجمله سکينه خدابنده لو مربی همدانی پيگيرى می کند 
که کمبود فشنگ و تجهيزات به روز مهم ترين دغدغه اين روزهاى 
تيراندازى ايران است. اين بانوى پرافتخار ورزش همدان در گفت وگو 
با اکباتان از تالش وافر براى کسب مدال و به اهتزاز درآوردن پرچم 
ســه رنگ ايران در ريو می گويد و اظهار می کند: در اين راه از هيچ 

کوششی دريغ نخواهد کرد.
جــام بزرگ که همــواره با حجــاب برتر در مســابقات داخلی و 
برون مرزى حاضر می شود از ورزشکاران بدون حاشيه استان است 
که تاکنون نيز واکنش تندى در مورد بی تفاوتی مســئوالن استان 

نسبت به ورزشکاران همدانی از خود نشان نداده است.

 حمیدرضا زورآوند 
پدیده دوومیدانی ایران

حميدرضا زورآوند ديگر ورزشکار همدانی حاضر در المپيک 20۱6 
ريو اســت که اولين سهميه المپيک استان را در رشته دووميدانی 
همزمان با آغاز سال ۹5 کســب کرد تا تعداد رشته هاى المپيکی 
ورزش همدان را به چهار رشــته برساند. زورآوند با ثبت رکورد يک 
ســاعت و 22 دقيقه و 52 ثانيه در مسابقه 20 کيلومتر پياده روى 
قهرمانی آســيا در نومی ژاپن توانســت دومين و آخرين سهميه 

المپيک استان را در المپيک ريو کسب کند.
وى در گفت وگويی با اکباتان با بيان اينکه براى کســب ســهميه 
المپيک برنامه ريزى دقيقی کرده بودم و تمرينات ســختی را زير 
نظر مربی خوبم محمدمهدى محمدى پشت سر گذاشتم به برخی 
از مشــکالت خود در راه حضور پرقدرت در المپيک اشاره می کند 
و می گويد: هيچ گاه هدفم از ورزش اهداف مادى نبوده اســت، اما 
يک ورزشکار براى موفقيت در عرصه هاى بين المللی بايد از آرامش 
روحی برخوردار باشــد که الزمه آن تأمين ازلحاظ مالی و داشتن 

شغل و درآمد مناسب است.
زورآوند خاطرنشــان می کند: شــرکتی که در آن مشغول به کار 
بودم تعطيل شــده و مدتی است که براى تأمين مخارج خانواده ام 

مسافرکشی می کنم.

پديده 

نی  ميدا و دو
ايــران در حــال 
تمرينی  کمپ  در  حاضر 
شــهر کنگ مينگ چين که محل تمرين ملی 
پوشان پياده روى و دوهاى استقامت چين است 
حضور دارد و روزانه دو تا ســه جلســه تمرين 
منظم زير نظر مربی خود انجام می دهد. با توجه 
به رکوردهاى اين ورزشــکار موفق همدانی، وى 
شانســی براى کســب مدال از مسابقات المپيک 
ريو نخواهد داشــت و بهبود رکورد توقعی است که 

کارشناسان از حميد زورآوند در المپيک دارند.

حضور دو همدانی در کاروان اعزامی 
ایران به پاراالمپیک ریو

با خاموش شــدن مشــعل بازى هاى المپيک 20۱6 ريو بالفاصله 
مشــعل بازى هاى پارالمپيک در اين شهر روشــن خواهد شد. در 
کاروان اعزامی ايران به مسابقات پارالمپيک ريو دو ورزشکار همدانی 
حضور دارند. زهرا نجاتی عارف در رشــته واليبال نشسته بانوان و 
حميد اسالمی در رشته دووميدانی دو ورزشکار همدانی حاضر در 

پاراالمپيک ريو هستند.
زهرا نجاتی سال ها عضو تيم ملی واليبال نشسته بانوان ايران بوده 
و از ارکان اصلی اين تيم به شــمار می آيد. حميد اســالمی هم که 
در اســفندماه ســال ۹4 با ثبت رکورد ۱6 دقيقه و ۱۳ ثانيه و ۳۳ 
صدم ثانيه در مسابقات قهرمانی آسيا و اقيانوسيه در امارات موفق 
به کسب سهميه المپيک شده بود پس از تصميم جديد فدراسيون 
نابينايان و کم بينايان براى حضور در تيم اعزامی به ريو در مسابقه 
انتخابی ديگرى با عرفان حســينی، ديگر دونده نابيناى ايرانی در 
اواســط تيرماه سال جارى شــرکت کرد و موفق شد با عبور از اين 

رقيب، دومين سهميه پارالمپيک استان همدان را تثبيت کند.
اســالمی نيز در گفت وگو با اکباتان از بی توجهی مسئوالن استان 
نســبت به ورزشــکاران نام آور همدان گاليه داشت و با بيان اينکه 
با کســب ســهميه پاراالمپيک، چندين مدال جهانی و آسيايی و 
همچنين با داشــتن مدرک کارشناسی ارشد حقوق شغلی ندارد و 
بيکار است اظهار کرد: از آرامش کامل روحی و ذهنی براى پيگيرى 
تمرينات خود برخوردار نيست؛ با اين حال اين قول را به اکباتان داد 

که با تمام وجود براى کسب مدال پارالمپيک تالش کند.

پیشنهاد اکباتان به مسئوالن استان
ورزشــکارانی که سابقه حضور در المپيک را دارند و مدال آوران اين 
عرصه مهم ورزشی و همچنين مسابقات جهانی در بيشتر کشورها 
موردحمايت مســئوالن و دولت مردان خود قرار دارند. جدا از آن که 
اين ورزشــکاران با پرداخــت پاداش هاى کالن از ســوى دولت و 
همچنين حاميان مالی تا آخر عمر از نظر مالی تأمين می شــوند از 
تجربيات آن ها نيز در رأس ورزش آن کشــور استفاده می شود. در 
چند دوره اخير المپيک مسئوالن ورزش ايران نيز براى مدال آوران 
ايرانــی پاداش هايی را در نظر گرفته اند که تا حدى می تواند دغدغه 
ورزشــکاران را براى يک دوره 4 ســاله مرتفع کنــد. در چند دوره 
اخير هم براى ورزشــکارانی که سهميه المپيک نيز کسب می کنند 
پاداش هايی در نظر گرفته اند که چندان درخور نيست و حتی هزينه 
يک سال مکمل ورزشکار را نيز تأمين نمی کند. مسئوالن برخی از 
استان هاى کشور نيز در سال هاى اخير با سپردن مسئوليت ادارات 
ورزش و جوانان و يا هيئت هاى ورزشی و حتی استخدام در شهردارى 
عالوه بر استفاده از تجربيات ورزشکاران المپيکی خود، براى گسترش 
ورزش حرفه اى و همگانی، دغدغه مالی آن ها را نيز رفع می کنند؛ اما 
متاسفانه در استان همدان نه تنها ورزشکاران المپيکی استان و حتی 
دارندگان مدال اين ميدان بزرگ ورزشی ازلحاظ مالی تأمين نيستند 
و بيشــتر آن ها شغل ثابتی ندارند بلکه از تجربيات باارزش آن ها در 
توسعه ورزش همدان نيز اســتفاده نمی شود و باوجود چنين افراد 
خبره و کارکشته اى سکان هدايت برخی از رشته هاى ورزشی استان 
به افرادى سپرده می شود که تا قبل از قبول اين مسئوليت حتی نام 
آن رشته را نشنيده بودند. حاال که مديران استان توانايی حمايت از 
ورزشکاران المپيکی همدان را ندارند و بيشتر ورزشکاران المپيکی 
استان با مشکل شغل مواجه هستند ماهنامه اکباتان به مسئوالن 
اســتان و مديران ورزش همدان پيشنهاد می کند براى قدردانی از 
زحمات ورزشکارانی که با اتکا به تالش خود و بدون کمترين چشم 
داشت توانستند براى اســتان همدان کسب سهميه کنند قبل از 
آغاز بازى هاى المپيک با برگزارى يک مراسم باشکوه بدرقه ضمن 
قدردانی از زحماتشان، حمايت معنوى خود را از آن ها اعالم کنند و 
افتخارات ورزش استان را با روحيه مناسب به مصاف رقيبان تا بن 

دندان مسلح رهسپار کنند.

المپیکی ها زیر ذره بین اکباتان 

همــدان در راه  المپیــک
محمد حسامی
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گل محمدى ســخنان خود در خصوص حريم شــخصی افراد را با 
اين جمله آغاز می کند:  دخالت در حريم شــخصی به ذات انسان ها 
برمی گــردد؛ واضح ترين و نمونه بارز آن در جامعه امروزى فيلم هايی 
اســت که از زندگی شــخصی افراد منتشــر می شــود و چه بسا در 
کشــورهاى توســعه يافته نيز اين فيلم ها رد وبدل می شود و برخی 
روزنامه ها و رســانه ها نيز به آن دامن می زنند که هيچ هدفی جز باال 
بردن تيراژ روزنامه و افزايش تعداد مخاطبان ندارند. متأســفانه هيچ 

قانونی وجود ندارد که با اين موضوع برخورد کند.
در مواردى برخی افراد هم به دنبال اين هستند که مشهور و معروف 
شــوند و اطالعاتی از زندگی شخصی خود را منتشر می کنند. برخی 
از اين موضوع که حريم خصوصی و شــخصی زندگی افراد براى عده 
زيادى از مردم جذابيت دارد، سوءاستفاده می کنند و حريم شخصی 

افراد را در قالب هاى مختلف به اشتراک می گذارند.

 مرز حریم شخصی 
در جامعه ما مشخص نیست

او ادامه می دهد: مرز حريم شــخصی در جامعه ما مشخص نيست و 
تعريــف قانونی براى اين حريم وجود ندارد و براى هرکســی تعريف 
خاص خود را پيدا کرده اســت بنابرايــن نمی توان هر آنچه را که در 

ذهن خود داريم تعريف عمومی حريم شخصی بدانيم.
وقتی مخاطبان و جوامع، حريم شخصی افراد را نپسندند شرايط تغيير 
می کند. در برخی موارد شاهد اين هستيم که تصاويرى از برخی افراد 
و يا تيترهايی در رابطه با زندگی شخصی آن ها در مجالت زرد منتشر 
می شود و مردم نيز به شــدت از آن استقبال می کنند و اين موضوع 
نشــان می دهد که جامعه هدف نيز به چنين موضوعاتی عالقه مند 

هستند.
اگر با منشأ انتشار موضوعاتی در خصوص حريم شخصی برخورد شود 
و شــاهد تصاوير و مباحثی در اين خصوص نباشيم، ذائقه افراد نيز 
به تدريج تغيير خواهد يافــت و ديگر جذابيتی در مباحث مربوط به 

حريم ديگران براى آن ها وجود نخواهد داشت.
اين پژوهشگر ضعف آموزشــی را يکی از داليل بی توجهی به حريم 
شخصی می داند و معتقد است: متأسفانه فرهنگ سازى و آموزش در 
اين زمينه انجام نشــده و چندان به موضوع حريم شخصی توجهی 

نشده و به آن پرداخته نمی شود.
برخــی با نادانی وارد حريم خصوصی افراد می شــوند و برخی ديگر 
نيز با شــيطنت و به عمد وارد فضاى زندگی شــخصی می شــوند و 
درنهايت محتواى اين دو بخش با هم ترکيب خواهد شــد و عمدى 
و ســهوى بودن آن مشخص نيست. می توان براى پی بردن به داليل 
آن نظرسنجی هايی را در سطح جامعه انجام داد که برخی افراد به چه 
انگيزه اى به حريم ديگران توجه می کنند و آن را دســتمايه اى براى 
جلب توجه مردم قرار می دهند؟ آيا قانون يا فرهنگ حريم خصوصی 
وجود ندارد؟ آيا امنيت وجود ندارد؟ آيا مردم به اين موضوعات عالقه 
دارنــد؟ با پی بردن به دليل اين موضــوع می توان راهکارهايی براى 

آن ها انديشيد.

 وقتی محتوا غلط است 
چه انتظاری از مردم می رود؟

گل محمدى در ادامه ســخنان خود اين گونه بيان می کند: متأسفانه 
خوراک بدى به مردم داده شــده و وقتــی از دوران کودکی در کتب 
درسی به موضوعی همچون حريم شخصی پرداخته نشده و در ذات 
افراد نهادينه نشده است، نمی توان انتظار داشت که موضوعات سطحی 

در خصوص زندگی شخصی افراد براى مردم اهميتی نداشته باشد.
وقتی مردم از ابتدا به خوراکی که براى آن ها تهيه  شده عادت کرده اند 
و در ذهن آن ها نهادينه شــده، نمی توانند خــود را با خوراک جديد 
سازگار کنند. وقتی محتواى غلط ارائه می شود ذهن مخاطبان با آن 
درگير خواهد شــد و ديگر با محتواى ارزشمند و قوى ارتباط برقرار 
نخواهد کرد درست مثل لطيفه اى که می گويند خسيسی موز خورد و 
معده اش تعجب کرد. وقتی يک عمر خوراک بد داشته اى و به ناگهان 
با خوراک ديگرى روبه رو می شــوى هضم و پذيرش آن برايت سخت 

و دشوار است.
در جامعه، ذهن افراد زيادى با محتواى سطحی و ناکارآمد عجين شده 
و وقتی با آن ها در مورد موضوعات جدى و قابل توجه سخن می گويی 

نمی پذيرند و آن موضوع را پس می زنند.

 درس هایی که 
هیچ فایده ای نداشت

از همان ابتدا در مدارس، وقت دانش آموزان هرســاله با دروسی که 

فايده چندانی به حال آن ها ندارد و هيچ دردى را از آن ها دوا نمی کند، 
تکرار می شــود و درنهايت نيز وقتی فرد فارغ التحصيل می شود هيچ 

اطالعاتی در خصوص مواردى که بايد ندارد.
بايد جامعه شناسی به عنوان محتوايی مهم و اساسی در چندين واحد 
درسی در مدارس آموخته شود اما اين واحد درسی مهم که مردم در 
زندگی روزمره با آن عجين هســتند و بايد با اصول آن آشــنا شوند، 

جايی در آموزش ندارد.
از همان کودکی بايد به فرد آموزش داد که در مورد حريم شــخصی 
و حق وحقوقی که در اين زمينه وجود دارد، اطالع داشته باشد و يک 
دختر يا پسربچه بايد بداند حريم او تا چه اندازه است، اما هيچ وقت در 
اين خصوص با کودکان صحبتی نشده است و در آينده با هنجارهاى 
اجتماعی روبه رو می شــوند و چون محتــواى خوبی در پيش رويش 
گذاشته نشده، موبايل در دست می گيرد و هر محتوايی را به اشتراک 
می گذارد بدون اينکه بداند ممکن اســت موضوع موردنظر به حريم 

شخصی يک انسان برمی گردد.
بعيد به نظر می رسد که در مدارس در خصوص نحوه استفاده درست 
از موبايل، فضاى مجازى، فيس بوک، تلگرام و اينستاگرام و مواردى از 
اين قبيل به دانش آموزان آموزش داده شود و تنها از به همراه داشتن 
تلفن همراه در مدرســه، منع می شــوند. وقتی تکنولوژى پيشرفت 
می کنــد بايد از ابتدا به تبعات احتمالی آن نيز پرداخت و مســيرى 
قانونی براى آن تعريف و پيش بينی کرد تا افراد وارد فضايی که نبايد 
نشوند و به نوعی می توان گفت در اين زمينه نواقص قانونی وجود دارد.

تجاوز ناخواسته به حریم کودکان
گاهی افراد از فرزند کوچک خود که شايد پوشش چندان مناسبی نيز 
نداشته باشد فيلم تهيه می کنند و به راحتی در فضاى مجازى منتشر 
می کنند و همين کار باعث می شود که همان فرزند هيچ اطالعی از 

حريم شخصی خود نداشته باشد.
اين محقق عرصه مردم شناســی تأکيــد می کند: حريم خصوصی 
زخمی اســت که تابه حال توجه چندانی به آن نشــده است. چرا 
از همان ابتداى امر هيچ توجهی به اين موضوع نشــده و حاال که 
حريم شــخصی به عنوان موضوعی جالب توجه افراد، مطرح شده و 
تبعاتی را نيز به دنبال داشــته است، بايد به دنبال راه چاره براى 

آن باشيم.
او از دامن زدن رسانه ها به مســائل سطحی و حاشيه اى گاليه دارد 
و می گويــد: برخی رســانه ها بايد بدانند که بازى بــا آبرو، دخالت و 
جاسوسی با خبرنگارى فرق دارد اما در حال حاضر شاهد اين هستيم 
که حريم شخصی هنرمندان و افراد مشهور به بهانه اى براى توليد خبر 
و جذب مخاطب تبديل می شود و همين جاست که محتواى غلط به 

مردم تحميل شده و متأسفانه موردتوجه قرار می گيرد.
يکی از راه هاى توسعه يک جامعه رسانه بوده و جايگاه آن بسيار مهم 
است. اگر در توليد محتوا دقت نشود می تواند تنش زا باشد. در برخی 
موارد تعدادى از رسانه ها محتواى غلط به مردم می دهند و جامعه نيز 

به برخی از اين محتواها عادت می کند.
رسانه ها در انتشار اخبارى در خصوص زندگی شخصی افراد بايد توجه 
کافی را داشته باشند که آبروى فردى در خطر نباشد. انتشار يک خبر 
هيجانی و سفارشی می تواند با آبروى يک انسان بازى کند و به همين 

منوال محتواى غلط به مردم بدهد.
رسانه و اهالی قلم اگر باهوش باشند و بتوانند با قلم تأثيرگذار خود، 
محتواى درست و کارآمد توليد کنند ذائقه مردم نيز تغيير می کند و 
ســطح توقع مردم نيز افزايش پيدا می کند. به اين شکل است که با 
تقويت تفکر مردم، محتواى غلط از ســوى آن ها پس زده می شود و 

توجهی به آن نخواهند داشت.
بايد محتوايی به مردم ارائه داد که بتوانند هيجانات و ســرگرمی هاى 
خود را کنترل کنند و در اين صورت است که با مواجهه با موضوعاتی 
با محوريت حريم شــخصی که هيچ فايده اى به حــال مردم ندارد، 

جذابيتی براى آن ها نخواهند داشت.
او جمالت خود را با تلنگرى به رســانه ها خاتمه می دهد: با انتشــار 
محتواهاى غلط در خصوص زندگی شــخصی برخی افراد به تدريج 
"انگ" دروغ گويی به رســانه وارد می شــود و مردم نسبت به آن ها 
بی اعتماد خواهند شــد و در اين شرايط نه تنها چيزى نصيب مردم 

نمی شود بلکه بی اعتمادى آن ها را نيز به دنبال خواهد داشت.
حــال بايد با مراجعه به زواياى پنهان فکر خود رجوع کنيم و از خود 
بپرســيم که چرا حريم خصوصی ديگران به موضوعی براى دغدغه 
مندى ما تبديل شــده است؟!شــايد بتوان با تفکر در خصوص اين 
موضــوع و بی توجهی به زندگی افــراد، آرامش را بــه ذهن خود و 

مخاطبان مورد هدف هديه داد.

کلمه ای که هم اکنون پیش روی شماســت »حریم شــخصی« 
است، کلمه ای هشت حرفی که هجای آن در جامعه امروزی به 

سختی انجام می شود و حق آن نیز به تلخی ادا می شود.
وقتی در جســتجوگر گوگل کلمه حریم خصوصی و شــخصی را 
جســتجو می کنی اولین گزینه سایت ویکی پدیایی است که در 
بسیاری مواقع جور منابع تحقیقات مختلف را کشیده است. در 
این سایت معنی حریم شخصی این گونه آمده:» حریم شخصی 
یا حریم خصوصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطالعات 
مربوط به خود را مجزا کند و درنتیجه بتواند خود و یا اطالعاتش 
را بــا انتخاب خویش در برابر دیگران آشــکار کنــد. مرزها و 
محتوای آنچه خصوصی قلمداد می شــود در میان فرهنگ ها و 

اشخاص متفاوت است، اما تم اصلی آن ها مشترک است.«
بعید به نظر می رســد در جامعه ما بر اساس دیدگاهی کلی، به 
آنچه خصوصی قلمداد می شود و انتخاب آنچه باید برای آشکار 
شدن مجزا شود، اشــرافی وجود داشته باشد و از زندگی در 
محیط کوچک اجتماعی همچون محله، دانشگاه، محیط کار گرفته 
تا در یک جامعه بزرگ هنوز حریم شــخصی معنا و مفهوم خود 
را پیدا نکرده است. گاهی در جامعه ای کوچک، مرز بین دخالت 
در امور دیگران و تجاوز به حریم شــخصی آن ها با صله رحم و 
دســت گیری و دلجویی از افراد در مقاطع زمانی مختلف از بین 
می رود اما در جامعه ای بزرگ تر مرزی باقی نمی ماند. به طوریکه 
زوایای پیدا و پنهان زندگی افراد به دغدغه دیگر مردمان یک 
جامعه تبدیل می شود و مفهوم ضرب المثل »پایت را به اندازه 

گلیمت دراز کن« به طور تمام قد پایمال می شود.
عالقه منــدی ذاتــی تعــداد قابل توجهی از جامعه بشــریت در 
محــدوده جغرافیایــی ایران بــه حریم شــخصی یکدیگر و در 
مقیاســی بزرگ تر به افراد سرشــناس و شناخته شــده که در 
مواردی تبعات قابل توجهی را نیز ازجمله سلب آرامش به دنبال 
دارد، دغدغه تولیدکنندگان محتوا را نیز به همراه داشته و در 
حال حاضر که فضای مجازی در مســاحتی گســترده بساط خود 
را پهن کرده اســت، اطالعات ریزودرشــت از افــراد و زندگی 
شــخصی آن ها رد وبدل می شــود و گاهی شایعات نیز چاشنی 
شــده و "حریم شخصی" را به جذاب ترین موضوع برای مردم 
تبدیل می کند. بدون شک ســخن گفتن در مورد این موضوع 
بــدون دانــش و اطالعات کافــی دارای نقص خواهــد بود لذا 
پرداختن به این مبحث نیاز به متخصصان فن و جامعه شناسانی 
دارد که بیش از دیگران با مردم و دغدغه مندی آن ها در ارتباط 
هستند. ازاین رو ماهنامه اکباتان به سراغ یکی از متخصصان 
مردم شناســی و انسان شناســی رفتــه و حریم شــخصی را از 
دیــدگاه پوریا گل محمدی پژوهشــگر، محقق و فارغ التحصیل 
مقطع کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه علوم تحقیقات 

تهران بررسی می کند.

مگه داریم؟ مگه میشه؟
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کبــدى همان ورزش » زو« ايرانی اســت که اصل و منشــأ اين 
بازى بومی و محلی نياز به قدرت و مهارت داشته و کاماًل ساده و 
کم خرج است و نيازى به محوطه بزرگ و وسايل بازى ندارد. اين 

بازى در تمام نقاط ايران معروف و مشهور است.
اين بازى در گيالن "شــيرين دودو" و در خراســان، گلستان و 
مازندران "زو" و در خوزســتان "اش تی تی" و در سيســتان و 

بلوچستان کبدى ناميده می شود.
کبدى عالوه بر اينکه يک ورزش پرتحرک، کم خرج و ساده است، 
در داخل و بيرون سالن نيز برگزار می شود و ترکيبی از کشتی و 
راگبی اســت. براى گرفتن مهاجم يا فرار از دست حريف در اين 
بازى به مهارت، انعطاف پذيرى، چابکی، استقامت، حضور ذهن و 

جرأت نياز است.
تاريخچه اين بازى به 4000 ســال قبل بازمی گردد و يک ورزش 
بسيار محبوب در آســياى جنوبی است؛ ورزشی که بين دو تيم 
بــا حضور ۱2 بازيکن از هر تيم )7 نفــر در زمين + 5 نفر رزرو( 
انجام می شود. بازى بخش آقايان )رده بزرگ ساالن و جوانان( در 
دو نيمه 20 دقيقه اى و در بخش بانوان در دو نيمه ۱5 دقيقه اى 
انجام می شود. مهاجمان دو تيم درحالی که مرتباً کلمه کبدى را 
تکــرار می کنند، با انجام حرکات حمله، دفاع و جابجايی ســعی 
دارند با لمــس يا گرفتن يار تيم مقابل بتوانند به باالترين امتياز 

دست يابند.
همدان نيز همچون ســاير استان ها در راستاى رونق گرفتن اين 
ورزش پرتحرک قدم برداشــته اما به گفته رئيس اين هيئت در 
استان همدان، کبدى براى رونق و قهرمان پرورى به حمايت مالی 

نياز دارد.
ورزش کبدی به اسپانسر نیاز دارد

محمود کوثرى در گفتگو با ماهنامه »اکباتان« به نبود اسپانســر 
در اســتان همدان و مشــکل کمبود اعتبار اشــاره کرد و گفت: 
اسپانســرى در همــدان وجود ندارد در حاليکــه چنانچه هيئت 
کبدى ۳0 ميليون تومان داشــته باشد، هم در رده آقايان و هم 
در رده خانم ها می تواند حداقل مقام دوم ليگ برتر را کسب کند.
وى همچنين تصريح کرد: بازيکنان خوب ما را اســتان ها با دو تا 

سه ميليون تومان خريدارى می کنند و اين موضوع باعث می شود 
ما با دست خالی در ليگ ها شرکت  کنيم، به طوريکه حتی براى 

خريد گرم کن ورزشی ورزشکارانمان با مشکل مواجه هستيم.
کوثرى تأکيد کرد: اگر بتوانيم بــراى جوانان چند اردوى منظم 
برگزار کنيم بنده قول می دهم که مقام اول يا دوم کشور را کسب 

کنيم اما متاسفانه هم اکنون با مشکالت مالی مواجه هستيم.
وى با اشــاره به گذشــت ۱0 ســال از تشــکيل هيئت کبدى 
استان همدان، نبود محل مناســب در شهرستان ها براى تمرين 
ورزشــکاران را از ديگر مشــکالت اين هيئت در استان همدان 

عنوان کرد.
خانه کبدی در شهرستان های استان 

راه اندازی می شود
کوثــرى يکــی از برنامه هــاى آتــی هيئت کبدى اســتان را 
راه اندازى خانه کبدى در شهرســتان هاى اســتان دانســت و 
گفت: بايد در هر شهرســتان خانه کبدى داشــته باشيم تا در 
کشــور مقام هاى خوب و افتخارات ارزشمندى براى استان به 
دســت بياوريم؛ همانطور که تيم کبدى بانوان شهرستان مالير 
به نمايندگی از اســتان در مسابقات ليگ دسته يک کشور که 
در تاريخ ۱5 ارديبهشت امسال در تهران برگزار شد، موفق به 
کســب مقام دوم بين ۱2 تيم شد و توانســت با شايستگی به 

ليگ برتر صعود کند.
رئيس هيئت کبدى اســتان همدان افزود: هيئت کبدى اســتان 
به مناسبت آزاد سازى خرمشــهر يک دوره مسابقات چهارجانبه 
با حضور تيم هاى کبدى نوجوانان کردستان، ايالم، کبودرآهنگ 
و همدان برگــزار کرد که در پايان تيــم کبودرآهنگ مقام اول 

مسابقات را بدست آورد.
وى ادامه داد: به مناســبت هفته مبارزه با مواد مخدر مسابقاتی 
با اين عنوان در شهرستان کبودرآهنگ بين تيم هاى جوانان اين 

شهرستان برگزار شد.
کوثرى گفت: هيئت کبدى استان در سال جارى اقدام به تشکيل 
مدرســه کبدى در شهرستان ها و مرکز استان کرد که نونهاالن و 
نوجوانان در مدارس زير نظر مربيان مشــغول به تمرين هستند؛ 

همچنين نخســتين مدرســه دختران نوجوان در شهرک مدنی 
تشــکيل شد که ورزشــکاران  زير نظر مهين معصومی به عنوان 

مربی، تمرين می کنند.
وى بــا بيان اينکــه براى اولين بار مدرســه کبــدى آقايان در 
شهرســتان اســد آباد به مربيگرى کيوان وجدانی تشــکيل شد، 
گفت: هيئت کبدى اســتان از بين دانش آموزان مدارس ابتدايی 
و راهنمايــی ۳00 نفر را ثبت نام کرده که مقررشــده تعداد 60 
نفر از اين افراد توســط مربيان استعداد ياب با گرفتن تست هاى 
مخصوص کبدى انتخاب شوند و زير نظر مربيان آموزش ببينند.

رئيس هيئت کبدى اســتان همدان با اشــاره به اينکه مسابقات 
کبدى قهرمانی جوانان آســيا در ايران و در شهرســتان اروميه 
با حضور ۱0 کشــور برگزار شــد، اظهار داشت: مرتضی کوليوند 
ورزشــکار تويســرکانی عضو تيم ملی جوانان ايران با بازى هاى 
بسيار خوب براى کشور توانست مقام دوم آسيا را کسب کند که 

افتخارى براى شهر تويسرکان و استان همدان است.
وى از برگزارى مســابقات جوانــان آقايان اســتان در مرداد ماه 
خبر داد و افزود: مســابقات جوانان آقايان استان به صورت ليگ 
برگزار می شــود که در اين مسابقات چهار شهرستان تويسرکان، 
کبودرآهنگ، بهار، اســدآباد حضور دارنــد و قهرمان رقابت ها به 

مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شود.
کوثــرى همچنين از دعوت رابعه غفــارى و زهرا توفيق از مالير 

براى اردوى تيم ملی جوانان خبر داد.
گزارشی از فعالیت های هیئت کبدی 

استان در سال 94
کوثــرى با ارائه توضيحاتی در خصوص فعاليت هاى هيئت کبدى 
اســتان در سال گذشــته به مواردى همچون مسابقات قهرمانی 
نوجوانان بانوان استان و کسب مقام اول تا سوم به ترتيب توسط 
ورزشــکاران نهاوند، همدان و مالير، اعزام تيم نوجوانان بانوان به 
مســابقات قهرمانی کشور در رامسر و کســب مقام ششم کشور 

توسط آن ها اشاره کرد.
وى با اشــاره به برگزارى مســابقات قهرمانی نوجوانان استان و 
اعزام به مســابقات قهرمانی کشور در رامســر و کسب مقام اول 

کشور گفت: سال گذشته تيم جوانان تويسرکان قهرمان مسابقات 
جوانان استان شد و به نمايندگی از استان در مسابقات قهرمانی 

کشور شرکت کرد و مقام چهارم کشور را به دست آورد.
رئيس هيئت کبدى اســتان همدان در ادامه يادآور شــد: اعزام 
تيم کبدى شهرســتان کبودرآهنگ به مسابقات ليگ برتر، اعزام 
تيم کبدى شهرســتان بهار به مسابقات ليگ دسته يک کشور و 
کســب مقام پنجم، اعزام تيم جوانان بانوان به مسابقات منطقه 
ســه کشــور و کســب مقام اول و صعود به ۱2 تيم برتر کشور، 
برگزارى مسابقات به مناسبت هفته معلم و مسابقات به مناسبت 
آزاد سازى خرمشــهر، برگزارى مسابقات چهارجانبه دهه مبارک 
فجر، برگزارى جشــنواره بزرگ همگانی با حضور 500 ورزشکار 
از کردستان، کرمانشــاه و تمام شهرستان هاى استان در مهرماه 
سال گذشته با حضور رئيس فدراسيون، مسئوالن وزارت ورزش 
و مديرکل ورزش و جوانان اســتان از ديگر اقدامات هيئت کبدى 

استان بوده است.
کوثرى با بيان اينکه رياســت منطقه سه کشور شامل استان هاى 
لرستان، کرمانشاه، کردستان و ايالم با استان همدان است، اظهار 
داشــت: در حال حاضر هيئت کبدى اســتان در شهرستان هاى 

مالير، نهاوند، تويسرکان، کبودرآهنگ و اسدآباد فعال است.
وى بــه فعاليت هايــی همچون دعوت از شــش بازيکن جوان به 
اردوى تيم ملی جوانان براى شــرکت در مســابقات آســيايی و 
عضويت مرتضی کوليوند به عضويــت تيم ملی، برگزارى کالس 
درجه ۳ مربيگــرى بانوان در شهرســتان کبودرآهنگ زير نظر 
فدراسيون، ثبت آمار بيمه سال گذشته هيئت کبدى شامل 267 
نفر خانم و ۸۸۸ نفر آقا و کســب رتبه هشــتم بين ۳2 اســتان 

کشور اشاره کرد.
کوثرى در پايان با تشکر از دلسوزى رسول منعم مدير کل ورزش 
و جوانان استان همدان، علی ضميرى کامل معاون توسعه ورزش 
قهرمانــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، رؤســاى اداره هاى 
شهرستان ها،رؤساى محترم هيئت هاى استان و مربيان اين رشته 
خاطر شان کرد: هيئت کبدى استان همدان به جز مدير کل ورزش 
و جوانان استان کمک حال ديگرى ندارد که مدير کل نيز دستش 

خالی است و نمی توانيم بيش ازحد از او انتظار داشته باشيم.

رئیس هیئت کبدی استان همدان تأکید کرد:

کبدی؛ بازی ایرانِی نیازمند همیاری
معصومه علیزاده
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وب سایـت شرکت توزیــع بــــرق استان همدان

www.edch . i r

با استفاده از ترموستات، دمای هوای محیط
را در این حدود كنترل كرده

و از كاستن بیش از حد آن جلوگیری نمایید.

در تابستان دمای مناسب 
زندگـی یـا  كار   محیـط 

درجـه   26 تـا   24 بیـن 
اسـت سـانتیگراد 

 آزمایشگاه تخصصی 
پاتوبیولوژی خاتم االنبیاء 

 استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
 دارای بورد تخصصی پاتولوژی بالینی و تشریحی

 آزمایشات مولکولی
 هورمونی و ایمن شناسی، سیتولوژی و بیوشیمی

با بیش از 20 سال سابقه کاری 
مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های آزمایشگاهی نسل نوین از معتبرترین كمپانی های جهان

خیابان بوعلی- روبروی سینما قدس- مجتمع پزشکی پارس 
32517910  .............   32510144  ...........   32528356

دکتر علیرضا منصف
طرف قراداد 
 
با تمام بیمه ها 

آگهی مزایده تاالر و خوابگاه تالش
هیات امنای مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران همدان در نظر دارد تاالر پذیرایی و خوابگاه تالش را با کلیه تجهیزات که در محل مجموعه فرهنگی، 

 ورزشی کارگران شماره یک همدان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در میدان مدرس می باشد از طریق مزایده عمومی 
به صورت استیجاری به متقاضیان با شرایط مندرج در ذیل واگذار نماید. 

1- موضوع اجاره: واگذاری حق بهره برداری از تاالر و خوابگاه تالش.
2- شرایط شرکت کنندگان: اشخاص حقوقی مکلف به ارائه گواهی صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع امور آشپزخانه یا تاالر 

و رستوران می باشد و اشخاص حقیقی مکلف به ارائه پروانه کسب با تائیدیه اتحادیه در 5 سال اخیر یا سابقه کاری مرتبط هستند. 
3- مدت واگذاری موضوع اجاره و ظرفیت آن: 2 سال- تاالر با ظرفیت 600 نفر و متراژ 1074 مترمربع و خوابگاه مشتمل بر 8 اتاق جمعا 140 تخت.

4- مبلغ پایه کارشناسی: ماهانه به مبلغ 260/000/000 ریال برای یکسال و برای سال بعد 10 درصد افزایش می یابد. 
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 5 درصد قیمت پایه کارشناسی اعالم شده دو ساله به مبلغ 327/600/000 ریال که ضمانت نامه بانکی 
به نام باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران همدان یا واریز وجه نقد به شماره حساب 3700/101/785002/4 به نام باشگاه کارگران- بانک توسعه 

تعاون مرکزی است.
6- مدت اعتبار قیمت پیشنهادی: سه ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت، اعتبار دارد. 

7- زمان و محل دریافت مدارک: از تاریخ درج آگهی 95/4/30 تا تاریخ 95/5/12 و محل دریافت مدارک، چهارراه خواجه رشید، ابتدای بلوار 
کاشانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبقه اول، واحد دبیرخانه.

8- محل و زمان بازدید موضوع اجاره: همدان- میدان مدرس- مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شماره 1- از تاریخ درج آگهی 95/4/30 تا 
تاریخ 95/5/12. 

9- مهلت ارائه قیمت پیشنهادی: از تاریخ 95/5/13 تا پایان وقت اداری 95/5/26.
10- محل ارائه پاکت ها: چهارراه خواجه رشید، ابتدای بلوار کاشانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبقه اول، واحد دبیرخانه.

11- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها: 95/5/27 ساعت 9 صبح در محل مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شماره 1 واقع در میدان مدرس است. 

هیات امنای مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران همدان
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان  اداره کل تعاون، کار و رافه اجتماعی استان همدان اداره کل تعاون، کار و رافه اجتماعی استان همدان

وزارت تعاون، کار و رافه اجتماعیوزارت تعاون، کار و رافه اجتماعی



شماره 7  مرداد 1395

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

سامانه پیام کوتاه اکباتان:    30006758
کانال تلگرام:

www.ekbataan.irوب سایت    : 
https://Telegram.me/ekbataan
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صاحب امتیاز و مدیرمســئول .................................. علی ثقفی
اکبری فرشته  سردبیر.................................................................   
یوسفی اشکان  اجرایی......................................................  مدیر 
مدیر بازرگانی: ..................................................... معصومه علیزاده
مدیر هنری.........................................................  جالل محمدکریمی

عکاسان: 
 غالمرضا زنگنه ،عبدالرحمن رافتی

همکاران این شماره:
 آرش یوسفی، محمدحسامی، 

جواد همدانی،میالد ثقفی

چاپ: امید نشر ایرانیـــــان
15000نسخه شمــــــارگان: 

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

و الزاما مورد تایید اکباتان نمی باشــد.

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر 
) 7-1 آگوست 2016 (

تغذیه با شیر مادر: کلید توسعه پایدار 
)16-10  مرداد ماه 1395 ( 

1000 روز طالیی: مهر مادر، شیر مادر 

مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند...

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان 
گروه سالمت جمعیت و خانواده

 شیر مادر بی نظیر است)بهترین شیر( 
 اجر مادر در شیردادن به فرزند 

 شیر دادن کمتر از 21 ماه، ستم به کودک است 
 تغذیه انحصاري شیرخوار با شیرمادر تا 6 ماهگي

شیرمادر در 
احادیث و 

روایات

 برای نوزاد مناسب تر از شیرگاو است . 
 با شرایط و نیازهای مختلف شیرخوار تغییر و تطابق می یابد. 

 کامل  است و بیشتر از یک منبع تغذیه ای صرف است .

 چرا 
 شیرمادر 

بهترین است ؟

والولدات یرضعن اولدهن حولین کاملین
سورة البقرة - اآلیة 233


