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اکباتان را هفته اول هر ماه 
 

از باجه های روزنامه فروشی بخواهید

جالل چشمه قصابانی: 

بر بلندای بام دنیا 

به ایرانی بودنم افتخار کردم 

ازدواج سفید؛ لکه ای سیاه، سرنوشتی بی رنگ

ی کند
 را هم تهدید م

ی که همدان
سایه ا

میالد شیران: 

 اعتقادی 
 به کلمه پارتی 

ندارم

کسب طالی المپیک آرزوی من است

100 برنامه فرهنگی 
ورزشی هفته تربیت بدنی 
در همدان اجرا شد

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان: مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

 بانک اطالعاتی 
برای سرمایه گذاران 
ایجاد می شود

گرد » اقتصاد خاکستری« برخیابان های شهر



سرمقاله ]]

حل مشکالت ترافیکی، ارتقای 
 سـالمت شهـروندان و حفظ 
 محیط زیست همدان در گروی 
سه شنبــه های بدون خودرو

طرح ســه شنبه های بدون خودرو چند صباحی است 
که در شهرهای بزرگ کشــور به مرحله اجرا درآمده 
و فرهنگ استفاده از دوچرخه در روزهای سه شنبه تا 

حدودی جا افتاده است.
انجام این حرکت در روز سه شنبه به عنوان روز میانی 
هفته، فاصله پرکاری شش روزه خودروها از جمعه تا 
جمعه ای دیگر که همواره در شــهرهای بزرگ توام با 
مشــکالت ترافیکی، حرکت بیــش از حد خودروها و 
افزایش گازهای آالینده و در نهایت آسیب رساندن به 
محیط زیســت را در پی دارد، به دو و ســه روز تقلیل 

می دهد.
اســتفاده از دوچرخه به جای خودرو در روزهای سه 
شــنبه، موجب ایجاد تحرک و فعالیت جسمی و در 
نهایت اتقاء ســالمت عمومی در جامعه می  شــود. از 
سویی دیگر تردد افراد با دوچرخه موجب کاهش تردد 
خودروها به ویژه خودروهای تک سرنشین شده و این 
امر باعث کاهش مشکالت ترافیکی در معابر عمومی و 
خیابان ها می شود که این خود کاهش تولید گازهای 
آالینده و جلوگیری از ورود آسیب به محیط زیست را 

در پی خواهد داشت.
از آنچه گفته شد مشخص است که دستگاه هایی چون 
ادارات کل ورزش و جوانان و حفاظت محیط زیست، 
نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری، معاونت اجتماعی، 
فرهنگی و گردشگری شهرداری، صدا وسیما، هیئت 
دوچرخــه ســواری و کلیه مدیران و شــهروندان در 
فرهنگ سازی و شــروع این حرکت باید ایفای نقش 

نمایند.
سرآغاز این حرکت تا ایجاد یک فرهنگ عمومی باید 
حتما به صورت متمرکز باشد؛ یعنی همه مسئولین، 
کسبه، دانشجویان و دانش آموزان در ابتدای صبح در 
نقطه ای واحد که بهتر اســت مرکز شهر باشد، جمع 
شــده و از آنجا به سمت محل کار و تحصیل خود به 
حرکت درآیند اما در ادامه راه و پس از نهادینه شدن 
این طرح در بین همه افراد جامعه، دیگر نیازی به این 
کار نیست و هر کس می تواند فاصله منزل تا محل کار 

خود را با دوچرخه طی کند.
امروز دوچرخه به عنوان یک وســیله عمومی در اکثر 
منازل وجود دارد و شــروع این طرح در گرو شکسته 
شــدن برخی عادات و کنار گذاشتن برخی روحیات 
ناشی از خجل بودن افراد از دوچرخه سواری در فضای 
عمومی یا رفتن با دوچرخه به سر کار است که حضور 
مدیران ارشد ادارات و دستگاه ها با دوچرخه در محل 
کار این فضا را تلطیف و برای کارمندان تسهیل خواهد 

کرد.
این کار عالوه بر موارد ذکر شده موجب ایجاد روحیه 
نشاط در ابتدای روز کاری در افراد می شود؛ قطعا یک 
کارمند تغییراتی در نحوه کار، حوصله و توان کاری اش 
در روز  سه شــنبه که با دوچرخه بــه محل کار خود 
رفته و قبل از شروع زمان کار به ورزش پرداخته را در 
خود احساس می کند. یک دانشجو یا دانش آموز توان 
ذهنی خود در آموزش و یادگیری دروس را در روزهای 
سه شنبه افزون تر احساس می کند و یک کاسب روی 

خوشتری در مواجهه با مشتران خواهد داشت.
ممکن است لذت این کار برای افراد مختلف در حدی 
باشد که مصمم شــوند در روزهای دیگر هفته غیر از 
سه شــنبه نیز با دوچرخه به محــل کار خود مراجعه 

نمایند.
در همــدان اما تاکنون اقدامــی در این زمینه صورت 
نپذیرفتــه و اخیرا در اولین جلســه شــورای ورزش 
همگانی به ریاست معاون سیاسی امنیتی استانداری، 
این مساله توسط رییس هیئت دوچرخه سواری طرح 

موضوع شده و مورد تصویب قرار گرفته است.
اســتفاده از دوچرخه و ایجاد مسیر دوچرخه سواری 
نصب کیوسک اجاره دوچرخه مانند بلوار ارم در مسیر 
پیــاده راه بوعلی یکی دیگر از مواردی اســت که به 

فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه کمک می  کند.
امیدواریم هرچه ســریعتر نهادهای مرتبط و متولی و 
مدیران دولتی در همدان پای کار آمده و سه شنبه های 

بدون خودرو را رقم بزنند.

علی ثقفی / مدیرمسئول
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 پرتو خورشید

در میدان فوتبال یا والیبال یا بســکتبال یا ورزش هایی که جلوی چشم مردم 
انجام میگیرد، این همه تماشاچی ایستاده اند، کف می زنند، تشویق می کنند، 
نگاه می کنند؛ اما در غربت کوهســتان، آن هم در آن نقطه ی دور از دسترس، 
آن هم بین این دره ها و برج های یخ و آن هوای نامساعد، زن شجاع و بااراده یی 
حرکت می کند و قصدش این اســت که این قدرت و نیروی پنهان در جسم و 
وجود و روح خودش را اســتخراج کند و به معرض بروز و ظهور برساند؛ خیلی 
عظمت دارد؛ خیلی کار بزرگی اســت. من تجلیل از شماها را وظیفه ی خودم 

می دانم و حقاً و انصافاً باید عظمت این کار به مردم نشان داده بشود.

بیانات در دیدار فاتحان قله ی اورست - 1384/۰8/3۰
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...ادامه از شماره قبل
برای روشــن تر شــدن موضوع تعاریف متفاوت چند کشور را بررسی 

نموده ایم:
 تعریف صنایع کوچک و متوسط 

در ایران
بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، صنایع 
کوچک و متوســط، واحدهای صنعتی و خدماتی )شهری و روستایی( 
هســتند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند )یونیدو، 1383: 1۲1(. وزارت 
تعاون نیز بر حســب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار 
ایران را در مورد این صنایع بکار می برد. مرکز آمار ایران کســب و کارها 
را به چهار گروه طبقه بندی کرده اســت؛ کســب و کارهای دارای 19 
کارگر، 49 1۰ کارگر، 99 ۵۰ کارگر و بیش از 1۰۰ کارگر )آمار ســال 
13۷8(. هر چند این طبقه بندی ظاهرا شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا 
دارد ولی مرکز آمار ایران فقط کســب و کارهای کمتر از 1۰ نفر نیروی 
کار را صنایع کوچک و متوسط محسوب می کند و سایر کسب و کارها 
را »کارخانجات صنعتی بزرگ« قلمداد می کند. بانک مرکزی ایران نیز 
کســب و کارهای زیر 1۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان صنایع کوچک و 

متوسط تلقی می کند.
 تعریف صنایع کوچک و متوسط 

در اتحادیه اروپا
صنایع کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا این گونه دسته بندی می شوند:

1( بنگاه های خرد: 9 1 نفر نیروی کار
۲( بنگاه های کوچک: 49 1۰ نفر نیروی کار

3( بنگاه های متوسط: ۲49 ۵۰ نفر نیروی کار
به عالوه گردش مالی ســاالنه آنها بایستی کمتر از 4۰ میلیون یورو 
و تعــادل ترازنامه کمتر از ۲۷ میلیون یورو باشــد. از نظر اقتصادی 
باید مســتقل بوده و بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی 
باشد. در این نوشــتار از صنایع کوچک و متوسط، طبق این تعریف 

یاد خواهیم کرد.
تعریف صنایع کوچک و متوسط در آمریکا

در آمریکا کســب وکارهایی که کمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل داشته باشند 
صنایع کوچک نامیده می شود.

تعریف صنایع کوچک و متوسط در آلمان
در آلمان کسب و کارهای کمتر از 1۰ نفر پرسنل را کوچک؛ و از 1۰ تا 
499 نفر را کســب وکارهای متوسط محسوب می کنند. از نظر گردش 
مالی، صنوف دارای تا ۲۵ میلیون یورو گردش مالی در ســال را صنوف 
متوسط و صنوف دارای گردش مالی در حدود ۲۵۰ هزار یورو را صنوف 

کوچک به حساب می آورند.
در این نوشتار اغلب از تعریف اتحادیه اروپا استفاده می کنیم. اما با توجه 
به تعاریف گوناگون، گذشته از تعداد نیروی کار هر واحد، معموال کسب و 
کارهای کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارند که این ویژگی 
ها به آنهــا ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده اســت. این ویژگی ها 

عبارتند از: 1( وحدت مالکیت و مدیریت ۲(مالکیت فردی و خانوادگی  
3(استقالل از سایر کسب و کارها

در ایران، بررســي توانمندي ها و پتانسیل هاي موجود در اقتصاد کشور 
نشان مي دهد، که این اقتصاد از ظرفیت هاي قابل توجهي برخوردار است، 
به همین منظور طرح تحول اقتصادي، از آغاز سال 1386 مورد مطالعه  
دولت نهم قرار گرفته اســت، تا با انجام اصالحاتي، در پي رفع مشکالت 
باشــد این طرح ، فضاي کسب و کار کشــور را ارتقا خواهد داد و نقطه 
عطفي براي بخش صنعت و معدن کشور خواهد بود. یکي از محورهاي 
طرح تحول، هدفمندسازي یارانه ها است. آثار این محور بر بخش صنعت 
و معدن عبارتند از: آزاد شدن منابع انرژي براي استفاده در بخش تولید، 
تغییر تقاضاي محصوالت و افزایش هزینه هاي تولید.اما بدون شک ایجاد 
این تحوالت مشکالت و چالش هاي جدیدي را براي صنایع ایجاد خواهد 
کرد و یا باعث تشــدید برخي از چالش ها کــه از قبل موجود بوده اند، 

خواهد شد. در ادامه به عناوین مهمترین آنها اشاره شده است.
 معرفي حوزه هاي مختلف اقتصادي 

جهت دسته بندي چالش ها
در تحقیق حاضر چالش هاي اقتصادي شناسایي شده در ارتباط با صنایع 
کوچک و متوسط در ســطح خرد اقتصاد در نظر گرفته شده اند، که بر 
طبق چهارچوب اصلي اقتصاد خرد در چهار حوزه اصلي این شاخه یعني 

بازار، صنعت، دولت و حوزه بین المللي تقسیم مي شوند. 
ادامه دارد...

 آسیب شناسی از حوزه صنایع استان با تاکید بر 
)SMEs( راهکارهایی برای احیایصنایع متوسط و کوچک

حسین عطایی
)کارشناس ارشد مدیریت بازاریابي بین الملل (

تویسرکان، میدان فرشید، جنب مسجد صادقیه
3 4 9 4 0 2 7 تلفن: 2
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اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان 
همــدان در ارزیابــی عملکرد ســال 1394 در 
بین دســتگاه  های اجرایی استان رتبه دوم را به 
خود اختصاص داد و در جشنواره شهید رجایی 
استان مورد تقدیر استاندار همدان قرار گرفت.  
در مراســمی از دستگاههای برتر استان همدان 
که در جشنواره شــهید رجائی در شاخص های 
عمومی و اختصاصی برگزیده شدند تجلیل شد 
و در این جشنواره عملکرد اداره ها ودستگاههای 
دولتی در بازه زمانی یکســاله در شاخص هایی 
هماننــد کارآمدی، اثرگذار بــودن فعالیت ها و 
خدمات ارائه شده به مردم، رضایمندی مردم و 
کاهش هزینه ها مورد ارزیابی قرار گرفت که 1۵ 
دســتگاه استانی بیشترین رتبه را در این زمینه 
کســب کردند که در این میــان اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان همدان رتبه دوم این 
جشنواره را کسب کرد. اداره کل اموراقتصادی و 
دارایی از نظر مشارکت در طراحی و پیاده سازی 
ســامانه مدیریت مالی خزانه داری و عملکرد در 
حوزه سرمایه گذاری، موفق به کسب عنوان برتر 

دستگاه اجرائی سال 94 شد.
نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
اســتان همدان می گوید: هدف ما در اداره کل 
امور اقتصادی و دارایی اســتان، ایجاد نشــاط، 
صمیمیــت و همدلــی در بین کارکنان اســت 
که مورد تاکید همه مقامات عالی نظام اســت 

و خوشــبختانه با مشــارکت خــوب همکاران، 
اداره کل توانســت رتبــه برتر را در جشــنواره 
شهید رجایی کســب کند که از تمام همکاران 

و معاونان اداره قدردانی می کنم.
ســید ناصر محمودی با اشاره به اقدامات دولت 
در سه سال گذشــته، اظهار داشت: با توجه به 
محدودیت هــای منابع مالی که دولت داشــت 
اقدامات بسیار اساســی در سطح کالن صورت 
گرفته است. با اقدامات موثری که دولت پس از 
برجام انجام داد نرخ تورم به 8/۷ درصد رسیده 
اســت، هرچند ممکن اســت برای مردم عادی 
جامعه این امر ملموس نباشــد و این رســالت 
ماســت که از اقدامات صورت گرفته کشورمان 
دفاع کنیم. اقدامات خوبی  نیز در زمینه رشــد 
اقتصادی صورت گرفته که امید اســت امسال 

شاهد رشد ۵ درصدی باشیم.
مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایی اســتان 
همدان در خصوص کســب رتبه برترجشنواره 
گفت: دســتگاه ما با توجه به تنوع و حجم کار 
وسیع ترین دستگاههای اجرایی استان است و با 
تالشی که صورت گرفت شاهد ارتقای ۷ رتبه ای 
معاونت اقتصادی اداره کل در بین معاونت های 
اقتصــادی ادارات کل امور اقتصــادی و دارایی 
اســتان ها در ســال 9۵ بود که نشان از تالش 

مضاعف همه همکاران دارد.
 محمودی به ماموریت اداره کل امور اقتصادی 

و دارایی اســتان اشــاره کرده و می گوید: در 
ســالهای گذشــته اداره کل مالیاتی و دارایی 
باهم تلفیق بود اما بعد از برنامه ســوم توسعه 
و پیش بینــی درآمدهــا از محــل درآمدهای 
مالیاتــی، تصمیم بر آن شــد که اداره مالیات 
از اقتصــاد و دارایی جدا شــود. آنچه در دهه 
گذشته مغفول مانده بود حوزه اقتصادی اداره 
کل بود که خوشبختانه امروز مورد توجه قرار 

است. گرفته 
وی افــزود: در دولــت تدبیر و امیــد اقدامات 
مهمی صورت گرفــت که از جملــه آن افتتاح 
مرکــز خدمات ســرمایه گذاری و احیا و تقویت 
معاونت اقتصادی اســت. از جمله فعالیت های ما 
در اداره کل امــور اقتصــادی و دارایی عالوه بر 
فعالیتهای واحد اقتصادی در حوزه نظارت مالی 
است که بحث پایش بدهی ها و مطالبات دولت، 
فعال شدن اموال دولتی شناسایی و مولد سازی 

دارایی دولت را در استان ها پیگیری می کند.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
همــدان، برنامه چهار ســاله ای کــه در وزارت 
اقتصاد تعریف شــده است یکی از دستاوردهای 
دولت راهبردی کــردن برنامه عملیاتی در کل 
کشــور در ســال 93 در حوزه مالی، اقتصادی، 
ســرمایه گذاری و نیروی انسانی است که یکی 
از شاخص های آن مسدود کردن نزدیک به یک 
هزار شماره حساب راکد دستگاه های اجرایی در 

استان است که حقوق های دستگاههابی اجرایی 
متمرکز پرداخت می شود.

همچنین از دیگر اقدامات صورت گرفته مستقر 
نمودن مرکز خدمات ســرمایه گذاری در اداره 
کل امور اقتصادی بود که پیش از این در مکان 
دیگری بوده است که نمایندگان تام االختیار از 
جهادکشاورزی،  ازجمله  اجرایی  دســتگاههای 
صنعت، معــدن و تجارت و میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری در آن مســتقر 

هستند.
مدیرکل اقتصاد اســتان افزود: در بحث معاونت 
اقتصادی سه کارگروه داریم که شامل کارگروه 
بانکــی، ســرمایه گذاری و مطالعات  پولــی و 
اقتصادی می شــود و در مباحث کارشناســی و 

مطالعاتی اقدامات بسیار خوبی را انجام دادیم.
وی به امضای تفاهم نامه با پارک علم و فناوری 
استان در راستای ســرمایه گذاری و استفاده از 
داشــته های هر دو طرف برای کمک به جذب 
و حمایت از ســرمایه گذار اشــاره کرد و افزود: 
اداره کل امور اقتصــادی و دارایی و پارک علم 
و فناوری اســتان همــدان می توانند همکاری 
خوبی را در این زمینه داشــته باشند و تکمیل 
کننده امور باشند. از ظرفیت موجود پارک علم 
و فنــاوری می توانیم در برگــزاری همایش ها و 
ســمینارهای اقتصادی بهره ببریــم. در بهبود 
فضای کسب و کار پارک علم و فناوری می تواند 
در شناســایی قوانین مزاحم و دســت و پاگیر 
کمک شایانی کنند. در دو سال گذشته با توجه 
به پیگیری ها رتبه مــا از 1۵۲ به 118 کاهش 
پیدا کرده اســت که هدف گذاری ها بر آن است 

که این رتبه به زیر 1۰۰ برسد.
دســتگاههای  کــرد:  تصریــح  محمــودی 
خدمات رســان ازجمله جهاد کشــاورزی، آب 
منطقــه ای و آب و فاضــالب و ... می تواننــد 
شــاخص های خود و قوانین و مقــررات زائد را 
شناســایی کنند و مطمئنا رتبه کسب و کار ما 

بهبود پیدا خواهد کرد.
وی گفــت: در حــال حاضــر شــرایط بــرای 
ســرمایه گذاری در اســتان فراهم است. ما باید 
نقشــه راه ســرمایه گذاری را در استان تدوین 
نماییــم. بایــد اولویت های ســرمایه گذاری را 
شناســایی و موضوع آمایش محیط را در استان 
همدان بررســی کنیم و قابلیت های اســتان را 

احصا و در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم.
محمــودی افزود: ســاماندهی نیروی انســانی 
بیکار موضوعی اســت که واحد اقتصادی اداره 
کل اقتصاد و دارایی در حال بررســی آن است. 
در ایــن زمینه خأل بانک اطالعاتی در اســتان 
احســاس می شــود که امید اســت این بانک 

اطالعاتی تا پایان سال انجام شود.
به گفته وی، مورد دیگری که خأل آن در استان 
احساس می شــود، این است که فرد ایده دارد 
اما پول برای ســرمایه گذاری نــدارد. می توانیم 
با این افــراد که از آنها کارآفریــن نام می بریم 
شرایط همکاریشــان با سرمایه گذاران را فراهم 
کنیم. آنچه مهم است نیاز استان در این زمینه 
است. ما در مرکز خدمات سرمایه گذاری بانک 

اطالعاتی ســرمایه گذاران را در اختیار 
داریم که امیدواریم به کمک پارک 
علم و فنــاوری بتوانیم حلقه های 
مفقــوده را شناســایی کنیــم. 
ســرمایه گذاری  خدمات  مرکز 

ســرمایه گذاری  واحد  پنجره 
مراجعه کنندگان  کانــون  و 

سرمایه گذاری است.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان: 

 بانک اطالعاتی 
برای سرمایه گذاران 

ایجاد می شود
 اداره کل امور اقتصادی و دارایی دستگاه برتر 

استان همدان در سال 94

 شاخص های ارائه شده 
اداره کل اقتصاد و دارایی 

شرح شاخص
 1- تمــام خدمــات ایــن اداره کل در پورتــال مربوطــه به آدرس 
http://ha.mefa.ir و نیز ســایت پیشخوان دولت استان همدان 
به آدرس www.pishkhan-hm.ir ثبت شــده است. اطالعات 
خدمات شامل شرح خدمت، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های 
مرتبط، فرآیند انجام خدمت، شــیوه نامه، مستند ســازی، مراجعین، 

دسترسی، هزینه ها و یکپارچگی است.
۲- در راستای دریافت گواهینامه ایزو تمام فرآیندهای این اداره کل 
احصا شده و برای فرآیندهای کلیدی و مهم سیستم های نرم افزاری 

تهیه شده است.
3- در اجرای بخشنامه ۵۵/۵۰11۰ مورخ 93/۰4/۰۷ معاونت محترم 
نظارت مالی ترتیبی در نظر گرفته شــد تا مانده حسابهای درآمدی 
دستگاههای اجرایی در پایان هر روز بصورت اتوماتیک و الکترونیکی 

به یک حساب منتقل شود.
4- ازجملــه اهداف و وظایف ایــن اداره کل نظارت بر عملکرد واحد 
ذیحسابی دســتگاههای اجرایی اســت. بنابراین سیستم های اموال 
منقول غیر مصرفی، ســپرده جاری و عمرانی ذیحســابی ها، سیستم 
پرداخت حقوق کارکنان دولت و سامانه سناما پیاده سازی شدند.  تمام 
سیستم های فوق ورودی هایی بصورت فایل دریافت می کنند که این 
فایل ها باید توسط نرم افزارهای مستقر در دستگاههای اجرایی تولید 
شوند. برای این فایلها مســتندات تهیه شده و قالب و ساختار فایلها 
به دســتگاههای اجرایی اعالم شده است. به این ترتیب این اداره کل 
پایگاه داده های اشتراکی به وجود آورده که محتویات این پایگاه داده ها 

بصورت فایل از دستگاههای اجرایی تغذیه می شود.
۵- پرتال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان برای مدیریت 
متمرکز اطالعات اداره کل و ارائه خدمات بروز ایجاد شــده اســت. 
از جمله قابلیت های پرتال شــامل معرفی سازمان، اخبار و اطالعات، 

قوانین و مقررات، جستجو، تکریم ارباب رجوع و ... است.
6- با توجه به راه اندازی ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، 
این اداره کل ترتیبی در نظر گرفت تا تمام ذیحســابان دستگاههای 
اجرایی در کالس های آموزشــی بهره برداری از سامانه مذکور شرکت 
نمایند. همچنین با دریافت توکن امنیتی و نصب و  راه اندازی سیستم 
مذکور در واحد کارپردازی، اطالعات این اداره کل نیز در سامانه ثبت 

شده است.
۷- در بخــش آموزش تعداد 38 مدیــر و ۵8 کارمند به همراه 3 نفر 
از کارکنان IT آموزش دیده اند. عالوه بر کالســهای آموزشی برگزار 
شده توسط سازمان مدیریت آموزش و پژوهش بدلیل نصب نرم افزار 
اتوماســیون اداری در اداره کل، تمام کارکنان آموزش کار با این نرم 

افزار را نیز دیده اند. 
8- در راستای این شاخص اطالعات مربوط به وضعیت فضاهای اداری 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای به  معاون توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان اعالم 

شد.
9- در این بخش با توجه به دستورالعمل "اصالح فرآیندها و روشهای 
انجام کار" کارگروهی با این عنوان در اداره کل تشکیل شد و سپس ۵ 
نفر از کارکنان اداره کل با توجه به شایستگی برای تیم بهبود انتخاب 
شدند.  تعداد 3 جلسه در 6 ماهه اول سال و ۲ جلسه در 6 ماهه دوم 
سال برگزار شد. در ابتدا تمام فرآیندهای اداره کل شناسایی شدند و 
سپس با توجه به دستورالعمل مربوط به اصالح فرآیندها این خدمات 
در چهار دســته اولویت بندی شد و تعداد ۵ فرآیند اول برای 6 ماهه 
اول و ۵ فرآیند بعدی برای 6 ماهه دوم انتخاب شدند. برای هر یک از 

ها    یند آ شناسنامه خدمت، شناسنامه فرآیند، نمودار IDEF0، فر
نمودار BPMN و فلوچارت فرآیند رســم 
شد.  همچنین در جلســات برگزار 
شــده طریقه پر کــردن فرم ها 
و رســم نمو دارها بــه اعضا 
آموزش داده شد و نیز برنامه 
عملیاتی مدون به کارگروه 
توســعه دولت الکترونیک 
و  ارائه  و هوشمند ســازی 

تائیدیه دریافت شد.
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 تقدیر استاندار از مدیرکل اقتصاد بعنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی

 تقدیر مدیرکل اقتصاد و دارایی از کارکنان اداره کل که در کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی فعال بودند
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 از چه ســنی به ورزش تکواندو روی آوردیــد و تاکنون به چه 
افتخارات مهمی در این رشته دست یافته اید؟

از سن 14 ســالگی به ورزش تکواندو  پرداختم و در حال حاضر 
22 سال اســت که در این رشته مشغول فعالیت هستم. 10 سال 
اســت که به صورت مستمر به اردوهای تیم ملی دعوت می شوم. 
در طول دوران فعالیتم در رشته تکواندو مدال ها و عناوین زیادی 
در مسابقات استانی، کشــوری و بین المللی کسب کردم که از 
مهم ترین آن ها می توانم به کسب هشت مدال برون مرزی ازجمله 
چهار مدال طالی آسیا و یک مدال نقره جهان اشاره کنم. امسال 
هم در مســابقات قهرمانی آسیا که در تاریخ 30 فروردین ماه در 
کشور فیلیپین برگزار شد در پومسه تیمی بزرگ ساالن به مدال 

نقره دست یافتم.

از سطح مسابقات قهرمانی آسیا و همچنین مهم ترین رقبای خود 
در این مسابقات بگویید.

به دلیل حضور قدرت هــای برتر تکواندوی جهان ازجمله ایران، 
کره، فیلیپین و چین تایپه در قاره آسیا، مسابقات قهرمانی آسیا 
در رشته تکواندو حتی در سطحی باالتر از مسابقات جهانی برگزار 
می شود. ما در سال گذشته به مقام قهرمانی دست یافتیم و تیم 
فیلیپین دوم شد اما امسال چون کشور فیلیپین میزبان مسابقات 
بود و مدال طالی پومسه تیمی بزرگ ساالن هم در تعیین قهرمان 
کلی مســابقات در دو بخش آقایان و بانوان نقش مهمی داشت، 
داوری ها به ســود میزبان بود و ما با اختالف امتیاز بسیار کمی 
رقابت را به تیم فیلیپین واگذار کردیم و دوم شدیم. پس از تیم 
ایران هم کره و چین تایپه در پومسه تیمی بزرگ ساالن مقام های 
سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند. درمجموع مسابقات در 
دو بخش آقایان و بانوان، تیم ملی ایران با کسب دو مدال طال، پنج 

نقره و پنج برنز بر سکوی سوم آسیا ایستاد.

در سال 95 چه مسابقات مهمی را در پیش دارید؟
مسابقات پومسه قهرمانی جهان اواسط پاییز در کشور پرو برگزار 
می شود و من در حال حاضر تمرینات خود را برای حضور موفق 
در این مسابقات دنبال می کنم. از سوی دیگر در سال 2018 بخش 
پومسه در کنار مبارزه به رشته های ورزشی مسابقات بازی های 
آسیایی اضافه شده است؛ ازاین رو کسب سهمیه این رقابت ها و 
همچنین کسب مدال در این بازی ها در اولویت برنامه های من در 
سال جدید و سال آینده قرار دارد؛ اما هنوز زمان و مکان مسابقات 

انتخابی بازی های آسیایی در این رشته اعالم نشده است.

با توجه به این که در رشته تکواندو، بخش مبارزه بیشتر موردتوجه 
است و همچنین برخالف بخش پومسه مسابقات آن در المپیک 
نیز برگزار می شود؛ چرا تکواندو را در بخش مبارزه ادامه ندادید 
تا با این توانایی فوق العاده مدال المپیک را هم به جمع مدال های 

خود اضافه کنید؟
شروع تکواندوی من با بخش مبارزه بود و در این بخش به پیراهن 
تیم ملی دانشجویان هم رسیدم، اما به دلیل آسیب دیدگی شدید 
از ناحیــه رباط پا نتوانســتم به 
فعالیت خودم در مبارزه ادامه 
دهم و بــه اجرای فرم روی 
این  از  جــدا  اما  آوردم؛ 
موضوع باید بگویم که 
تکواندو  آینده 

متعلق 

به پومسه است. درحال حاضر در کشــورهای اروپایی به دلیل 
خشونت موجود در بخش مبارزه و همچنین زیبایی اجرای فرم 
استقبال زیادی از بخش مبارزه نمی شود و همه به دنبال آموزش 

پومسه هستند. از سوی دیگر به دلیل آنکه بازی های المپیک 
نماد صلح و دوســتی ملت ها است مســئوالن کمیته جهانی 
المپیک در پی آن هستند رشته هایی که در آن ها زدوخورد زیاد 

است حذف کنند و از اجرای فنون آن بهره بگیرند؛ به همین دلیل 
احتمال جایگزینی پومسه به جای مبارزه در بازی های المپیک هم 
وجود دارد. همچنین در بازی های آسیایی 2018 اندونزی نیز بخش 
پومسه به رشته های این مسابقات اضافه شده است که نشان از 

اهمیت آن دارد.

با توجه به این که 36 ســال از سن شما گذشته و به پایان دوران 
قهرمانی نزدیک می شــوید، آیا تصمیم بــه فعالیت در عرصه 

مربیگری را دارید؟
در این سال ها در کنار فعالیت در عرصه ورزش قهرمانی مربیگری 
و حتــی داوری را هم دنبــال کردم و در حــال حاضر مدرک 
بین المللی مربیگری و داوری دارم. 12 ســال است که در خانه 
تکواندوی همدان به پرورش عالقه مندان به تکواندو می پردازم و 
در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ هم به عنوان داور بخش مبارزه 

قضاوت می کنم.

وضعیت تکواندوی همدان را چطور ارزیابی می کنید؟
تکواندوی همدان به ویژه در بخش پومسه یکی از قطب های ایران 
به شمار می آید و در غرب کشور هم حرف اول را می زند. پومسه 
کاران همدانی عناوین بسیار زیادی در مسابقات قهرمانی کشور و 
همچنین مسابقات بین المللی در دو بخش آقایان و بانوان دارند. در 
سال گذشته هم با آنکه تکواندوی همدان حامی مالی نداشت و با 
مشکالت مالی زیادی مواجه بود ورزشکاران با کمک خانواده های 
خود هزینه اعزام تیم همدان را به مســابقات لیگ دسته یک 
تأمین کردند و درحالی که در تعدادی از رده های سنی تکواندوکار 

نداشتیم در مجموع به مقام سوم این مسابقات دست یافتیم.

به عنوان ورزشــکاری که مقام جهانی و آسیایی در کارنامه خود 
دارد چه درخواستی از مســئوالن استان برای کمک به ارتقای 

رشته تکواندو دارید؟
 همدان مملو از اســتعدادهای ناب در رشــته تکواندو است اما 
مسئوالن ورزش همدان به هیچ عنوان از رشته تکواندو حمایت 
نمی کنند و هیأت و ورزشــکاران باید به تنهایی به دنبال تأمین 
امکانات و هزینه ها باشند. در این سال ها بارها مشکالت خود را 
به گوش مسئوالن رسانده ایم اما به قول معروف آنچه به جایی نرسد 
فریاد است؛ به همین دلیل هیچ درخواستی از مسئوالن نداریم و 
تصمیم گرفته ایم به جای آنکه توان خود را صرف درخواست کمک 

از مدیران استان کنیم به افزایش توان فنی خود بپردازیم.

و سخن پایانی؟
حضور در اردوهای مستمر تیم ملی باعث شده که در طول سال 
مدت زیادی را از خانواده خودم دورباشــم؛ بااین حال خانواده ام 
همواره پشــتیبانم بودند و از من حمایت کردند که به خاطر این 
حمایت و همراهی از آن ها تشــکر می کنــم. همچنین از هیأت 
تکواندوی همدان و هم اســتانی های عزیزم کــه همواره دعای 

خیرشــان را بدرقه ورزشکاران همدانی کرده اند تشکر و 
قدردانی می کنم.

گفت وگوی اکباتان با نایب قهرمان پومسه آسیا در سال 95

مهدی صمدیان تبار:

 کسب مدال طالی بازی های آسیایی 2018 
در اولویت برنامه هایم قرار دارد

تکواندوی همدان در بخش پومسه )اجرای فرم( در کشور مطرح است و پومسه کاران همدانی عالوه بر 
کسب عنوان های متعدد در مسابقات قهرمانی کشور در لباس تیم ملی نیز بارها در مسابقات آسیایی و 

جهانی با کسب مدال های رنگارنگ برای ایران و استان همدان افتخارآفرینی کرده اند.
بی تردید از »مهدی صمدیان تبار« می توان به عنوان سرآمد پومسه کاران همدانی نام برد؛ ملی پوش 36 
ساله تیم پومسه ایران که با هشت مدال جهانی و آسیایی یکی از پرافتخارترین ورزشکاران این رشته 

در ایران و آسیا به شمار می آید و کارشناسان ورزش تکواندو از وی به عنوان نابغه اجرای فرم ایران 
یاد می کنند. صمدیان تبار امسال نیز در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال نقره تیمی پومسه دست یافت 

و افتخار دیگری در کارنامه خود و تکواندوی همدان ثبت کرد.
وی در گفت وگو با اکباتان از مسابقات آسیایی فیلیپین، سوابق و افتخارات خود در تکواندو و همچنین 

مسابقات مهم دیگری که پیش رو دارد می گوید.
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مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

100 برنامه فرهنگی ورزشی هفته 
تربیت بدنی در همدان اجرا شد

امســال همزمان با هفتــه تربیت بدنی و ورزش بیــش از 1۰۰ عنوان 
برنامه متنوع فرهنگی و ورزشــی با محوریت توسعه ورزش همگانی، 
اطالع رسانی و ارائه گزارش عملکرد پیرامون اقدامات انجام شده در حوزه 

ورزش و جوانان در شهرستان های استان برگزار شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همــدان اظهار کــرد: برنامه های 
گرامیداشت هفته تربیت بدنی روزهای ۲6 مهرماه تا ۲ آبان ماه با شعار " 
ســالمت، افتخار و معنویت با ورزش " از سوی وزارت ورزش و زیر نظر 

معاونت همگانی این وزارتخانه برگزار شد.
رســول منعم گفت: برنامه فرهنگی گلزار شهدا و ویلچررانی، دیدار با 
امام جمعه همدان، همایش ورزش صبحگاهی کارکنان اداره کل ورزش 
و جوانان و مســئوالن هیأت های ورزشی اســتان، همایش پیاده روی 
ورزش صبحگاهی با حضور 1۰ استان کشور، مسابقات تنیس روی میز 
قهرمانی کشور آقایان ازجمله برنامه های مهم این هفته بود که همزمان 

با هفته ورزش برگزار شد.
وی با تأکید بر اهمیت این هفته به منظور توســعه و گسترش فرهنگ 
ورزش در بین آحاد مردم و نقش کلیدی آن در تأمین سالمت جسمی 
و روحی جامعه و به خصوص نوجوانان و جوانان که آینده ساز این مملکت 
هستند، یادآور شد: توجه جدی تر به برنامه های اجرایی استان در هفته 

تربیت بدنی و ورزش یکی از نیازهای الزم و ضروری است. 
رســول منعم با اشاره به تنگناها و مشــکالت مالی اداره کل ورزش و 
جوانان استان در سال گذشته اظهار کرد: بااین وجود ورزشکاران استان 

افتخارات زیادی را در عرصه ورزش برای استان کسب کردند.
این مقام مسئول با بیان اینکه ورزشکاران استان در سال گذشته موفق 
به کسب 9۰۰ مدال در عرصه کشوری و بین المللی شدند گفت: از این 

تعداد 9۰ مدال در عرصه بین المللی بوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان به موفقیت های ورزش استان 
در نیمه نخست امسال اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۵۰ 

ورزشکار از همدان به اردوهای تیم ملی دعوت شده اند.
وی بیان کرد: از این تعداد تاکنون 6۰ نفر به عضویت تیم های ملی در 
رشته های مختلف درآمدند که مطمئناً این تعداد تا پایان سال افزایش 

خواهد داشت.
منعم از کســب 4۰۰ مدال توسط ورزشــکاران استان در سال جاری 
خبــر داد و افزود: از این تعداد ۲۵ مدال در عرصه بین المللی توســط 

ورزشکاران استان کسب شده است.
این مســئول، حضور پنج نماینده اســتان و کسب سهمیه المپیک و 
پارالمپیک ۲۰16 برزیل را از افتخارات دیگر در عرصه ورزش اســتان 

برشمرد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان تصریح کرد: حضور ســکینه 
خدابنده لــو به عنوان مربــی تیم ملی تیراندازی کشــور در المپیک و 
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حجاب این بانوی ارزشمند 

افتخار ورزش استان است.
وی بر توســعه ورزش به ویژه ورزش همگانی تأکید کرد و گفت: هفته 
ورزش و تربیت بدنی فرصت مناسبی برای گسترش فرهنگ ورزش در 

بین اقشار مختلف جامعه است.
 به صدا درآمدن تمام زنگ های زورخانه های 

استان همدان در آغاز هفته تربیت بدنی
به مناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی مراسم به صدا درآوردن تمام 
زنگ های زورخانه های شهرســتان های استان با حضور اعضای هیئت، 
ورزشــکاران و مربیان رأس ساعت 8 شــب برگزار شد، باستانی کاران 
در ســنین مختلف گرد هم آمدند و با عزاداری ایام سوگواری سرور و 
ســاالر شهیدان حضرت اباعبداله الحسین )ع(، با انجام حرکات ورزش 
زورخانه ای و مرثیه خوانی در مدح این ایام و با شــعار سالمت همگانی 

توسعه پایدار به استقبال فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش رفتند.
غبارروبی گلزار شهدا با حضور جامعه ورزش 

جانبازان و معلولین
گلزار شــهدا به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و پارالمپیک با 
حضور جامعه ورزش جانبازان و معلولین و مسئوالن بهزیستی و ورزش 

و جوانان غبارروبی شد.
به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و پارالمپیک جامعه ورزش با 
حضور مسئوالن بهزیستی و ورزشکاران جانبازان و معلولین با حضور در 

گلزار شهدا و نثار شاخه گل، مقام شامخ شهدا را گرامی داشتند.
احمدیــان رئیس هیئت جانبازان و معلولین در این مراســم گفت: ما 
مدیون فداکاری ها و ایثار شهدای گران قدرمان هستیم و امیدوارم این 
حرکت عظیمی که اتفاق افتاد تداوم یابد و به این شــکل، منســجم و 
برنامه ریزی شده برگزار شود تا شاهد حضور پرشور و این چنینی مردم 

به خصوص ورزشکاران باشیم.
وی افزود: این حضور پررنگ و جمعیت زیادی که از قشــر ورزشکار در 
این مراسم حضوریافت نشان از این دارد که همه جوانان ما پیرو مکتب 

شهادت و ایثارگری و ادامه دهنده راه شهدا هستند.
 دیدار جامعه ورزش جانبازان و معلولین استان 

با امام جمعه همدانس
جمعــی از مســئوالن و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان اســتان به 
مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی با آیت اله محمدی نماینده ولی فقیه 

در استان و امام جمعه همدان دیدار کردند.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان در این دیدار نشــاط 
جامعه را در گرو ورزش و سالمت عنوان کرد و اظهار داشت: ورزش یک 

مقوله مهم در عرصه سالمت و زندگی انسان ها است که باید به آن توجه 
ویژه شود و با ورزش همگانی می توان یک جامعه سالم را به وجود آورد.

وی خاطرنشــان کرد: عمر انســان یک ســرمایه مهم است که باید از 
لحظه لحظه آن درست و مفید استفاده کرد و باید با ورزش کردن جسم 

خود را سالم نگاه داشت.
آیت اهلل محمدی گفت: همگانی کردن ورزش به ایجاد شادابی در جامعه 
می انجامد ولی بســیاری از مردم به علت کم کاری و عدم شــرکت در 

ورزش زیبایی و سالمتی خود را به راحتی از دست می دهند.
وی با اشاره به اینکه جوانی یکی از سنین بسیار مهم در زندگی انسان 
اســت تصریح کرد: نشــاط در بین جوانان باید ترویج پیدا کند و این 

موضوعی است که مسئوالن باید به آن توجه کنند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: امروز وظیفه همه ماست تا به 
کمک جوانان بیاییم زیرا جوانان دارای مشکالت زیادی در عرصه های 

مختلف هستند و کار برای جوانان بسیار ارزنده و نیکو است.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت اخالق و ایمان بین ورزشکاران خاطرنشان 
کرد: رفتار ورزشــکاران تأثیرگذاری بیشــتری بر عوام مردم دارد و به 
همین منظور اگر فردی که الگو جوانان است و با آنان ارتباط بیشتری 
دارد، اسالمی و ایمانی باشد قطعاً مقلدانش نیز از او تبعیت می کنند و 

درنهایت رفتار اخالقی و ایمانی به جامعه تسری می یابد.
در ایــن دیدار ناصر احمدیان رئیس هیئت جانبازان و معلولین ورزش 
و جوانان ضمن عرض تســلیت ایام محرم به گزارشــی از روند اجرای 
برنامه هــای حــوزه ورزش جانبازان و معلولین اشــاره کــرد و گفت: 
ورزشکاران تحت پوشش استان همدان در مسابقات مختلف بین المللی 
و کشوری مقام آور هستند؛ حمید اســالمی دونده نابینا استان و زهرا 
نجاتی عارف در والیبال نشســته بانوان در پارالمپیک امســال حضور 

داشتند و تیم والیبال نشسته بانوان مقام پنجم را کسب کرد.
 رژه 80 خودروی آفرود همدان 

در آغاز هفته تربیت بدنی
8۰ خودروی آفرود همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی در شــهر همدان 

به صورت نمادین رژه برگزار کردند.
رانندگان خودروهای مســابقه ای آفرود به منظور گرامیداشــت هفته 
تربیت بدنــی و ورزش بــا تجمــع در بلوار جوان همدان، مســیر پنج 

کیلومتری تا ورزشگاه شهدای قدس این شهر را طی کردند.

در این برنامه 8۰ خودرو آفرود دو دیفرانســیل مســابقه ای درحرکتی 
منظم و با حمل پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایران، مســیر پنج 

کیلومتری تعیین شده را پیمودند.
این برنامه از بلوار جوان آغاز و در مســیر بلــوار ارم، میدان قائم )عج(، 
چهارراه پژوهش، خیابان شــکریه، خیابان میرزاده عشــقی، چهارراه 
پاســتور، خیابان ورزش به سمت ورزشگاه شهدای قدس همدان انجام 

شد.
مشارکت 16 هزار نفر در ورزش های همگانی 

هفته تربیت بدنی همدان
این برنامه ها شــامل ورزش صبحگاهی، عصرگاهی، پیاده روی، رقابت 
طناب کشی، رشــته های آمادگی جسمانی، طناب کشی دانش آموزان، 
گردشــگری، طبیعت گردی و طناب کشــی نوجوانان است. این تعداد 
ورزشــکار در دو بخــش بانوان و آقایــان در طــول برنامه های هفته 
تربیت بدنی فعالیت چشــمگیر دارند و شهرستان ها در این برنامه های 

اجرایی مشارکت خوبی داشته اند.
همایش ورزش صبحگاهی با حضور 80 کارمند

همایش ورزش صبحگاهی کارمندان دســتگاه ورزش و جوانان استان 
همدان در گرامیداشــت هفته تربیت بدنی امروز دوشنبه با حضور 8۰ 

نفر برگزار شد.
معاون توســعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در این 
همایش گفت: توجه به ورزش کارمندان در راســتای سالمت و نشاط 
آنان باید به عنوان یکی از اولویت های اصلی برنامه روزانه دســتگاه های 

اجرایی قرار گیرد.
علــی ضمیری کامل افزود: کارمندان برای ارتقا ســطح کیفی و تالش 
بیشتر در محیط کار نیازمند روحیه شاد و بانشاط هستند و این فضا با 

ترویج ورزش در بین آنان مهیا می شود.
وی اضافه کرد: درصدد هستیم تا با ارائه برنامه ای جامع پیرامون ورزش 
کارمندان به مســئوالن اجرایی استان، شرایط را برای فعالیت گسترده 

ورزش کارمندان فراهم کنیم.
ضمیری کامل خاطرنشان کرد: امروزه توسعه ورزش در بین قشر کارمند 
در اجرای بهتر اهداف سازمانی و خدمات دهی مناسب به جامعه نقش 

مؤثری ایفا می کند.
در این همایش 8۰ نفر از مسئوالن، معاونان و کارمندان اداره های ورزش 
و جوانان سطح استان همدان با لباس ورزشی در ورزشگاه شهدای قدس 

همدان به انجام نرمش های صبحگاهی پرداختند.
 همایش بزرگ ورزش صبحگاهی 

با حضور منتخبان 15 استان کشور در همدان
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در این همایش سه هزار نفر از 

فعاالن ورزش صبحگاهی استان های کشور حضور یابند.
این همایش بزرگ ورزش صبحگاهی جمعه 3۰ مهرماه با حضور ســه 
هزار نفر از فعاالن ورزش صبحگاهی در میدان قائم )عج( برگزار شــد. 
بیش از ۵۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی استان همدان نیز در این همایش 

بزرگ وجود داشت.
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همایش سرمایه گذاری کالن شــهرهای کشور به میزبانی شهرداری 
همــدان با حضور جمعی از مدیران ســازمان های ســرمایه گذاری 
شهرداری های کالن شهرهای کشور به مدت دو روز در همدان برگزار 

شد.
شهردار همدان در آیین افتتاحیه این همایش گفت: جلسات خوبی 
با سرمایه گذارانی از کشورهای آلمان و سوئد جهت سرمایه گذاری در 

شهر همدان برگزار شده است.
سید مصطفی رسولی با بیان اینکه استان همدان کریدور غرب کشور 
اســت، اظهار داشــت: وجود آزادراه ها و بزرگراه ها و برقراری ارتباط 
اســتان های غرب کشــور با پایتخت از طریق این راه ها و اجرای دو 
خط راه آهن در اســتان که تا پایان ســال و یا ابتدای سال آینده به 
بهره برداری خواهد رســید، ازجمله مزیت های این اســتان به شمار 

می رود.
وی با اشاره به اینکه اجرای این زیرساخت ها به نوعی سرمایه گذاری 
است، اظهار داشــت: عقد قرارداد سرمایه گذاری سایت میدان بار در 
وسعت ۵۵ هکتار با فاصله 6۰ متری با راه آهن به عنوان سایت بارانداز 

منعقد شده است.
رســولی همچنین تصریح کرد: واحد تولیدی صنایع تبدیلی نیز در 
این سایت در نظر گرفته شده که تولیدات آن به غرب کشور منتقل 

خواهد شد.
وی با اشــاره به توجه ویژه به سرمایه گذاری در شورای اسالمی شهر 
همدان، یادآور شد: ارتباطات خوبی با سرمایه گذاران سوریه، آلمان و 
سوئد و همچنین سرمایه گذاران داخلی برقرار و جلساتی در شورای 

اسالمی شهر با این سرمایه گذاران برگزار شده است.
شهردار همدان ابراز امیدواری کرد که با وجود زیرساخت های موجود، 
گردشــگری اســتان رونق بگیرد و در این خصوص گفت: باید فضا 
برای اینکه سرمایه گذاری سرمایه گذاران به نتیجه برسد، فراهم باشد 

به گونه ای که سرمایه گذاران با ضرر مواجه نشوند.
وی به وضعیت نامناسب اقتصادی شــهرداری ها اشاره کرد و افزود: 
باوجود این شرایط باید از بخش خصوصی و توان سرمایه گذاران در 

شهرها استفاده کرد.
رســولی با بیان اینکه اصالحات شیوه نامه سرمایه گذاری باید در این 
همایش موردبررسی قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: باید سرمایه گذاران 
و مردم از نفع این اصالحات در شــیوه نامه اســتفاده کنند و در آن 
روان سازی صورت بگیرد و منابع درآمدی مستمر ایجاد شود تا بتواند 

به منابع درآمدی شهرداری نیز کمک کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشــور در آستانه تدوین برنامه ششم 
توسعه قرار دارد می توان خروجی همایش را برای استفاده در برنامه 

ششم توسعه ارائه داد.
 شهرداری از ظرفیت سرمایه گذاری 

برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کند
رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان نیز در این همایش گفت: 
شــهرداری می تواند از طریق ســرمایه گذاری، به ایجاد درآمد پایدار 

کمک کند.
رضا میرزایی با اشــاره به مزیت های شــهر همدان، اظهار داشت: 
همدان در یونســکو و ســازمان ملل امتیازات شــهرهای دارای 
قدمت را دارد و ظرفیت های خوبی در بخش گردشــگری استان 

قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: امید می رود که همدان در کنار دیگر کالن شــهرها در 

سرمایه گذاری و رونق آن اثرگذار باشد.
میرزایی با بیــان اینکه اگر به ســرمایه گذاران به عنوان یک بخش 
خصوصی نگاه شود توان درآمد پایدار برای شهرداری ها و ارائه خدمات 
به شهروندان را دارند، یادآور شد: ازلحاظ نقدینگی و درآمد، مشکالت 

اقتصادی در کشور وجود دارد اما شهرداری ها وابسته به منابع دولتی 
نیستند و با یک برنامه ریزی خوب و پویا می توانند سرمایه گذاری های 
مناســب انجام دهند به گونه ای که درآمد پایدار را که هدف شورای 

اسالمی شهرها است، به سرانجام برسانند.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد: شهرداری شرایط الزم 

را برای فراهم کردن بستر سرمایه گذاری و ایجاد درآمد پایدار دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در ایران نه همچون کشورهای اروپایی 
درآمد شــهروندی باالست و نه همچون کشــورهای عربی، یارانه از 
ســوی دولت به شهرداری ها پرداخت می شــود بنابراین می توان از 
فضای سرمایه گذاری استفاده کرد تا بتوان منابع شهرداری را از این 

محل تأمین کرد.
سرمایه گذاری 3 هزار و 500 میلیارد تومانی 

شهرداری همدان در بخش گردشگری
مدیرعامل ســازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان گفت: دو طرح 
گردشگری با سرمایه گذاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در شهر 

همدان در حال اجراست.
اکبــر رنجبران با بیــان اینکه با برگزاری این ســمینارها تجربیات 
مختلفی کســب شده است، اظهار داشــت: این نشست ها منجر به 
شیوه نامه سرمایه گذاری شده و آثار خوبی در ایجاد درآمدهای پایدار 

در کالن شهرها داشته است.
وی ادامــه داد: نقش شــهرداری در رشــد و توســعه شــهرها و 
ســرمایه گذاری اثرگذار اســت و به نوعی حلقه اتصــال بین مردم و 
سرمایه گذاران محسوب می شــود و امید می رود شهرداری بتواند از 

مشارکت شهروندان در سرمایه گذاری استفاده کند.
رنجبران با بیان اینکه شــهرداری همدان در سال های گذشته اقدام 
به ســرمایه گذاری کرده است، یادآور شــد: دو پروژه مهم در بخش 
گردشگری با کمک سازمان سرمایه گذاری شهرداری اجرا خواهد شد 
که یکی از آن ها پارک ملل با ۲۰۰ هکتار مساحت و دو هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری است که فاز اول آن با ۷۰۰ میلیارد تومان آغاز 

شده است.
وی همچنین تصریح کرد: پارک ســالمت نیــز در یکصد هکتار با 
سرمایه گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش گردشگری 
ســالمت در حال آماده سازی برای سرمایه گذاری است که بخشی از 
آن برای راه اندازی مرکز جراحی مغز و اعصاب با همکاری پروفســور 

مجید سمیعی در نظر گرفته شده است.
رنجبران ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش ها بتواند در رشد 

و توسعه کالن شهرها به واسطه سرمایه گذاری اثرگذار باشد.
 نظام بانکی اجازه سرمایه گذاری را 

به مردم نمی دهد
مشاور اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این همایش 
گفت: نظام بانکی که در کشــور ایجاد شده اجازه نمی دهد که مردم 

پول خود را صرف سرمایه گذاری کنند.
عباس سلیمیان با بیان اینکه مشکل اساسی کشورهای جهان سوم 
این اســت که مدل اقتصادی را با اولویت مدل مهندســی پیگیری 
نمی کنند، اظهار داشــت: یکی از مشــکالت و موانع سرمایه گذاری 
در ایران، خود اقتصاددانان هستند که از مکاتب پولی آمریکا پیروی 

می کنند.
وی ادامــه داد: در کشــورهای اروپایی حجم تولید از انعطاف پذیری 
بسیار باالیی برخوردار است و وقتی تزریق پول انجام می شود تولید 

افزایش می یابد و قیمت تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
سلیمیان با بیان اینکه انعطاف پذیری در ایران وجود ندارد، یادآور شد: 
یکی از بدترین اتفاقات تبدیل دالر 9۰۰ تومانی به دالر ســه هزار و 
۵۰۰ تومانی در دولت قبل اســت و این نگرانی وجود دارد که دولت 

یازدهم نیز به این روش پناه ببرد تا کارنامه پولی خود را ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: در همه کشورهای پیشرفته 9۵ درصد بازار تحت 
فروش های شبکه ای و فروشگاه های زنجیره ای است اما در ایران 9۰ 
درصــد بازار به مغازه های کوچک و نزدیک به پنج تا هفت درصد به 
فروشگاه های زنجیره ای اختصاص دارد که رقابت تجاری ایجادشده 

زندگی را بر مردم حرام می کند.
سلیمیان با بیان اینکه جذب مردم به سند منگوله دار از آثار شرایط 
موجود در ایران اســت، اظهار داشــت: باید اقتصاددانان از فرهنگ 

موجود و استقبال مردم از اسناد منگوله دار استفاده کنند.
وی همچنین تصریح کرد: نظام بانکی که در کشور ایجاد شده اجازه 
نمی دهد که مردم پول خود را صرف ســرمایه گذاری کنند و تنها به 
دنبال ۲۵ درصد ســود بانکی هستند به گونه ای که پول خود را برای 
کســب سود از بانکی به بانک دیگر منتقل می کنند؛ با توجه به این 
موضوع بانک ها باید به گونه ای عمل کنند که مردم ســود اقتصادی 

خود را در طرح های سرمایه گذاری ببینند.
مشــاور اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مدل 
مالی برای اجرای یک طرح ســرمایه گذرای در همدان تعریف شد، 
اظهار داشــت: اگر نظام شهرداری به گونه ای عمل کند که انتظارات 

سرمایه گذاری به نتیجه برسد جریان سرمایه ادامه می یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه کشــور به مدل تجــارت نیاز دارد، یادآور 
شد: تجارت نیز با آی تی در ارتباط است و اگر پروژه ها صرفاً در یک 
شهر اجرا شود و با دیگر شهرها در ارتباط نباشد، به نتیجه نمی رسد 

بنابراین باید با شبکه ملی در ارتباط باشد.
سلیمیان همچنین تصریح کرد: ۷۰ درصد جمعیت در کالن شهرهاست 
و تقاضاهای این میزان جمعیت را باید با سرمایه گذاری در 1۰ تا 1۲ 

کالن شهر ساماندهی کرد.
وی با بیان اینکه به مرکز فکری اقتصاد در کشــور نیاز است، یادآور 
شد: برای ســرمایه گذاری به اصل اقتصادی و مدل های تجاری نیاز 
است و اگر به درســتی به کار گرفته شود سرمایه گذاران خارجی در 

اختیار کشور خواهند بود.
هنوز نحوه مذاکره با سرمایه گذاران را نمی دانیم

مسئول کارگروه سرمایه گذاری کالن شهرها گفت: هنوز نحوه مذاکره 
با سرمایه گذاران آموزش داده نشده است.

حسین آبتن با اشاره به اینکه کمیته سرمایه گذاری مجموعه تجربیات 
در کالن شهرها را در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اظهار داشت: از 
تجربیات متخصصین امر به ویژه سرمایه گذاران خارج از کشور در این 

همایش استفاده می شود.
وی ادامــه داد: در زمینه ســرمایه گذاری مشــارکت خــأل قانونی 
وجود داشــت و با شــیوه نامه ای که تدوین شــد گشایش خوبی در 
ســرمایه گذاری کالن شهرها شــکل گرفت که آخرین اصالحات در 

همایش همدان ارائه می شود.
آبتن با بیان اینکه تربیت نیروهای متخصص در زمینه نحوه مذاکره 
با ســرمایه گذاران مورد اهمیت است، یادآور شد: هنوز نوع برقراری 
ارتباط با ســرمایه گذاران آموزش داده نشــده و این بخش با مشکل 
روبه رو است که در این راستا در برخی شهرها اقدامات ویژه ای صورت 

گرفته است.
وی همچنین تصریح کرد: موضوع تهیه بســته های سرمایه گذاری و 
گزارشات امکان سنجی اهمیت زیادی دارد که باید چارچوب مشخص 

و فرآیند مدون در این زمینه تهیه شود.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری تهران و دبیر دبیرخانه سازمان های 
سرمایه گذاری کالن شهرهای کشور نیز در این همایش با بیان اینکه 
ســرمایه گذاری از سه دهه گذشته که شــهرداری ها از درآمد منابع 
دولتی خودکفا شــدند، آغاز شــد، اظهار داشت: شــهرداری تهران 
ســرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی را از سه دهه پیش آغاز 
کرده و از ســال 1381 اساسنامه ای تدوین شــد و در سال 138۲ 

سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران شکل گرفت.
محسن ترک آبادی با اشــاره به ارائه خدمات به 1۲ میلیون نفر در 
تهران، یادآور شــد: ارائه خدمات در حالی اســت که شهرداری ها از 
منابع مالی دولتی بهره مند نیستند و باید از توان بخش سرمایه گذاری 

استفاده کنند.
وی با بیان اینکه برگزاری همایش های ســرمایه گذاری فضایی برای 
برقراری تعامل بین شهرهاســت، یادآور شــد: یکــی از مزایای این 
همایش ها تدوین شــیوه نامه سرمایه گذاری اســت که در همایش 

سرمایه گذاری کالن شهرهای کشور موردبررسی قرار می گیرد.
مشاور سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران نیز در این 
همایش مباحثی را در خصوص فنون مذاکرات سرمایه گذاری مطرح 

کرد.

شهردار همدان خبر داد:

انجام مذاکرات با 
کشورهای خارجی برای 
سرمایه گذاری در همدان
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 اکباتان: در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟

میالد شــیران متولد 1363 در همدان هستم. تحصیالتم کارشناسی 
مهندسی برق و الکترونیک و کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه 
صداوسیما اســت و در حال حاضر نیز دانشــجوی دکتری تخصصی 

مدیریت رسانه هستم.
 اکباتان: فعالیت خــود را به عنوان گوینده رادیو و یا مجری 

تلویزیون در چه سالی و چگونه آغاز کردید؟
ســال 8۲ کارم را در رادیو و تلویزیون به عنوان گوینده آغاز کردم و در 
ابتدا وارد رادیو شــدم و تا سال 86 در همدان تجربه اجرای برنامه های 
مختلف رادیویی و تلویزیونی را داشــتم و البته در کنار آن برنامه سازی 
رادیویی و تلویزیونی را دنبال می کردم. در ســال 86 ارتباطم با همدان 

قطع شد و به سمت رادیو جوان رفتم.
تا ســال 1388 در این شــبکه رادیویی گوینده بودم تا اینکه از گروه 
اجتماعی شبکه یک از من دعوت به همکاری شد. کارم را در شبکه های 
سراســری به عنوان مجری اصلی برنامه »صبــح بخیر ایران« به مدت 
سه ســال دنبال کردم و در ادامه در برنامه هایی همچون »شبکه یک 
شبکه هر ایرانی«، ویژه برنامه ها در مناسبت های مختلف ازجمله برنامه 
»هفت ســین« شبکه یک، »طلوع« شــبکه چهار، »گام هفت« شبکه 
آموزش و برنامه های اینجا ایران است، صبح تعطیلی و آفتاب مهربونی 

شبکه جام جم به اجرا پرداختم.
در سال های حضورم در تلویزیون در کنار اجرا، برنامه سازی و کارگردانی 
را هم تجربه کردم. در ابتدای راه اندازی شبکه نسیم، برنامه »مهمونی« 
به کارگردانی من در 1۰۰ قسمت به روی آنتن رفت. »امروز هنوز تموم 
نشــده« هم دیگر برنامه ای بود که کارگردانی آن را برعهده داشتم که 

خوشبختانه برنامه موفقی بود و با اقبال روبه رو شد.
در حال حاضر نیز اســتخدام صداوسیما و شبکه یک هستم و جدا از 
برنامه سازی، کنترل محتوای برنامه های شبکه ها و ارزیابی برنامه ها را 
نیز بر عهده دارم. با لطف خدا توانسته ام وارد این عرصه ها شوم و فعالیت 

کنم.
 اکباتان: از چه زمانی به گویندگی و یا اجرا عالقه مند شدید و 

چگونه این عالقه مندی در شما شکل گرفت؟
من با حوزه هنر آشنا بودم. پدر و دیگر اعضای خانواده ام فرهنگی بودند. 
همسر خواهرم فیلم ساز بود و در سال ۷۲ چند فیلم بزرگ را تولید کرد 
و به واسطه کارگردانی ایشان با بازیگران درجه یک سینما در ارتباط بودم 
البته عالقه من به گویندگی و اجرا بود و به بازیگری و سینما عالقه ای 

نداشتم اما به هرحال با این عرصه آشنایی داشتم.
جدا از عالقه شــخصی و توانی که هر فرد در خود احســاس می کند 
ویژگی های خدادادی در وی به اشــکال مختلف وجود دارد و توانایی 
اجرا هم به گفته برخی دوستان در من وجود داشت و بعضی می گفتند 
که صدای من مناســب رادیو اســت. با توجه به این موضوع در آزمون 
ورودی صداوسیمای مرکز همدان که مراحل آن یک سال و نیم طول 
کشید، شــرکت کردم. آن روزها می گفتند در این آزمون دو هزار نفر 
شــرکت کرده بودند اما درنهایت دو نفر انتخاب شدند که من یکی از 

این دو نفر بودم.
مــن چه در همدان و چه در رادیو جوان تمــام مراحل را با آزمون در 
مدت زمانــی زیاد بیش از یک ســال طی کردم و پله پلــه باال آمدم. با 
گویندگی و گزارشگری در برنامه های مختلف کارم را شروع کردم تا به 
مرحله برنامه سازی، اجرا و حضور در شبکه سراسری و رادیویی جوان 

رسیدم.
خداونــد لطف کرد و برنامه های خوبی را اجرا کردم و به شــبکه مادر 
تلویزیون یعنی شبکه یک آمدم و با ویژگی ها و توانایی هایی که در من 

وجود داشت در شرایط فعلی قرار گرفتم.
 اکباتان: چرا از همدان رفتید؟

من همدان را بســیار دوست دارم و شــاید ادعای بزرگی باشد اینکه 
بگویم همیشه حضور یک نفر از یک شهر در مرکز و پایتخت به فراخور 
توانایی اش، اتفاق خوبی اســت و برای من نیز خوب بوده 

است.
ببینید بــرای انجام برخــی کارهای 
روزمــره فرقی نمی کند که 

در روســتای کوچک کار کنی یا در تهران؛ اما در رادیو و تلویزیون، کار 
حرفه ای تر و فضایی بزرگ تر و دقیق تر را متأســفانه یا خوشبختانه در 
تهران و در قالب شبکه های سراسری می توان تجربه کرد. هرکسی در 
مســئولیت کاری خود مایل به پیشرفت است و من هم از این داستان 
مستثنا نیســتم. در ابتدا لطف خدا بود و با دعوتی هم که از تهران به 
عمل آمد تا در شــبکه های سراسری حضور یابم با جان ودل پذیرفتم؛ 
البته بگویم سختی های زیادی را نیز تحمل کردم تا به موفقیت رسیدم. 
باوجود اینکه بستگان و اقوام من در تهران بودند اما دل کندن از همدان 
که به آن عادت کرده بودم، برایم سخت بود و باید هر هفته به همدان 

می آمدم.
در آزمون ها شرکت کردم و به این فکر می کردم اگر قبول نشوم چگونه 
دوبــاره برگردم. فقط من بودم و خدای خودم؛ کســی که می خواهد با 
هیچ گونه امکانات مالی و مادی در شهری همچون تهران شروع کند و 
اعتمادی به او نیست و تنها از او دعوت شده و باید بتواند توانایی خود را 

نشان دهد که با لطف خداوند موفق می شود.
 اکباتان: موفقیت شــما و حضورتان در شبکه های سراسری 
سیما تنها نتیجه تالش و توان شخصی شما بوده و یا سفارش ها 

هم در آن نقش داشته است؟
ببینید من اساســاً به کلمه پارتی اعتقاد ندارم؛ نه تنها در کارم بلکه در 
هیچ جای زندگی. وقتی در نماز می گوییم »ایاک نعبد و ایاک نستعین« 
و به خدا توکل می کنیم خداوند بهترین وسیله ها را فراهم می کند و اگر 
خدا بخواهد هر اتفاقی می افتد و هر وســیله ای برای تسهیل کار شما 
فراهم می شود. بازهم تکرار می کنم که من با آزمون وارد سازمان شدم 
و جز ســابقه ای که در همدان داشتم هیچ چیز دیگری مرا کمک نکرد. 
تمام تالشم این بود که کارم را درست انجام دهم چون وقتی مردم تو را 

نپذیرند هر اتفاقی هم که بیفتد نمی توانی ادامه دهی.
 اکباتــان: تا چه اندازه در اجرای برنامه های مربوط به همدان 

حساسیت به خرج می دهید؟
چند سال پیش برنامه های متعددی از استان های مختلف در شبکه های 
سراســری پخش می شــد و من به این فکر می کــردم چرا همدان در 
شبکه های تلویزیونی سهم کمی دارد؟ البته شاید این سهم متوازن بود.

باید بگویم جدا از اینکه تمام ایران قابل احترام است و باید نگاه متوازن به 
مخاطبین وجود داشته باشد اما درجایی که شبکه سراسری به همدان 
می پردازد، با دقت بیشــتر به ظرفیت ها توجه دارم و سعی می کنم آن 

ظرفیت ها را معرفی کنم.
در سال هایی که تیم فوتبال پاس به همدان آمد، حضور من در شبکه ها 
پررنگ بود و باوجود هجمه هایی که نســبت بــه انتقال پاس از تهران 
به همدان وجود داشت، سعی کردم در 
کنترل شــرایط و کمتر شدن 
داشــته  نقشــی  انتقادات 
باشــم. عالوه بــر این در 
بزنگاه هایــی که به همدان 
پرداخته می شد و همچنین 
برنامه خندوانه که اخیراً با 
پخش  همــدان  محوریت 
انجام  را  شد، تالش خودم 

دادم.

 اکباتان: شــرایط برای هنرمندان در استان همدان با دیگر 
استان ها چه تفاوتی دارد؟

من به شهرهای زیادی برای اجرای برنامه سفر کردم و یکی از شهرهایی 
که از من بســیار برای اجرا دعوت شــد و مدت طوالنی در آن حضور 
داشتم مرکز اصفهان بود. همدانی ها همیشه همدان را با اصفهان مقایسه 
می کردند اما در اصفهان هم اعتراضات از سوی هنرمندان وجود داشت. 
من در ســفرهایی که به دیگر شهرها نیز داشتم و برای تهیه گزارشات 
مختلف در اســتان ها حضور یافتم، هنرمنــدان هر منطقه ای به نوعی 
اعتراضاتی دارند و شرایط خود را با دیگر استان ها مقایسه می کنند. در 
تهران هم دریاچه به دریا تبدیل می شود و جنس اعتراضات و توقعات 

متفاوت است.
البته باید بگویم اینکه چقدر یک مدیر و مسئول متناسب با فضایی که 
در اختیار دارد بتوانــد از هنرمندان حمایت کند و یا حتی توان آن ها 
را بشناســد و به آن توجه کند، بسیار مورد اهمیت است. در همدان و 
بسیاری از شهرها با این معضل روبه رو هستیم که برخی مدیران آشنایی 
و شــناخت چندانی از توان هنرمندان ندارند و نمی توانند عکس العمل 

خوبی نشان دهند.
در مواردی نیز نگاه های متفاوتی وجود دارد و متأسفانه حسادت و کم 
بینی ایجاد می شود که البته از خاصیت های بشر است و هرکسی در هر 
قشری می تواند این حس را داشته باشد که شاید بتوان آن را مدیریت 

کرد.
من به شخصه فکر می کنم همدان با سابقه طوالنی مدنیت و فرهنگ، 
توان و اســتعدادهای الزم را دارد و باید بیشتر به هنرمندان آن توجه و 

آن ها را به سمت پیشرفت هدایت کرد.
 اکباتان: حاضرید دوباره برای اجرا به همدان برگردید؟

من زیاد به همدان سفر می کنم و اجرای برنامه های مختلفی را بر عهده 
دارم؛ هرچند در دو یا ســه سال گذشته اجرای من در برنامه ها کمتر 
شده و بیشتر مشغول پشت صحنه و برنامه سازی هستم. من در اولین 
سال های حضورم در تهران برای گزارش بازی های تیم فوتبال پاس به 
همدان می آمدم و برمی گشتم؛ حاال هم در برنامه های مختلف علیرغم 
دغدغه ها و مشکالت موجود، با سر به سمت همدان می دوم و تالشم را 

برای برقراری ارتباط همدان در تلویزیون انجام می دهم.
 اکباتان: الگوی شما در اجرا چه کسی است؟

در ابتدای کار، هــر فردی به طورقطع الگوهایی دارد اما اجرا به گونه ای 
اســت که فرد باید هرروز خود را ارتقاء دهد و چون فضا رقابتی اســت 
باید حرف جدید بزند، نباید کپی داشــته باشد و شخصیت جدیدی را 

به نمایش بگذارد.
قرار دادن الگو باید بر اساس توانی باشد که در انسان وجود دارد و باید به 
استعدادها در بخش های مختلف ازجمله گفتگو، اجرای برنامه های طنز 
و دیگر بخش ها توجه کرد. امروز شاید بسیاری به سبب موفقیت احسان 

علیخانی، سعی می کنند او را الگو قرار دهند.
من معتقدم در ابتدا باید نوعی واقع بینی در فرد ایجاد شــود و باید 
عالقه، توان و استعداد خود را بشناسد و پس از ورود به مرحله اجرا، 
با مطالعه و کســب تجربه، تیزبینی و نگاه عاقالنه و منطقی، خود را 
شخصیتی جدید در اجرا نشــان دهد که البته همه چیز با خواست 
خدا و فراهم شــدن شرایط حاصل می شود. شاید تعداد قابل توجهی 
استعداد مضاعف تر از مجریان تلویزیون داشته باشیم اما بستر برای 

آن ها فراهم نشده باشد.

 اکباتان: بهترین اجرایی را که در تلویزیون داشتید، در یاد دارید؟
من برنامه هــای زیادی را در تلویزیون اجرا کردم که برنامه های روتین 
تلویزیون بوده است و برنامه ای که خودم دوست دارم و می تواند شاخص 
باشــد هنوز اتفاق نیفتاده و منتظر یک فرصتم تا توانم را نشان دهم؛ 
هنوز منتظرم برنامه خاصی که مدنظرم است را اجرایی کنم. برنامه ها 
بخش های مختلفی داشــتند و اتفاق افتاده که مطالبات مردم در این 
برنامه ها مطرح شده و مشــکالتی برطرف گردیده که این اتفاق برایم 
خوشایند بوده است. در حوزه برنامه ســازی برنامه »امروز هنوز تموم 
نشده« برنامه خوبی بوده اما در این بخش هم هنوز کارهایی مانده که 

انجام نداده ام.
 اکباتان: کار در رادیو را بیشتر دوست دارید یا تلویزیون؟

رادیو محیط دوســتانه و قشــنگی دارد. تعداد افراد یک پروژه کمتر و 
ارتباطات صمیمانه تر اســت. گاهی پروژه های تلویزیونی حداقل به ۵۰ 
تــا 6۰ نفر نیاز دارد اما در رادیو با جمــع 4 تا ۵ نفر می توان برنامه را 
اجرا کرد. در رادیو فضا متفاوت است و اجرا حس قشنگی دارد. هرچند 

ظرافت های تصویری نیز فضای خاص خود را دارد.
متأســفانه یا خوشــبختانه در مجلس قانونی را مصــوب کرده اند که 
گویندگان رادیو که وارد تلویزیون شــدند حضور مجددشان در رادیو 

ممنوع است که البته این قانون تا حدودی خوب است.
پــس از ورودم به تلویزیون درخواســت هایی را به معاونت های بعدی 
سازمان مطرح کردم که با خواست خودم و بدون هیچ گونه چشمداشت 

مالی در رادیو کار کنم اما با توجه به قانون مصوب، این اتفاق نیفتاد.
اصاًل دوســت ندارم به طور کامل به رادیو برگردم و تلویزیون را دوست 
دارم اما عالقه مند هستم که اجرا در رادیو را هرچند محدود دنبال کنم.
 اکباتان: بزرگ ترین مشکلی که مجریان با آن دست وپنجه 

نرم می کنند، چه موضوعی است؟
کســی که وارد عرصه ای یا شغلی می شود و شخصیت اجتماعی پیدا 
می کند دوست دارد دیده و شناخته شود. در کار ما دیده شدن از جنس 
شهرت و شناخته شدن از سوی مردم است. ارتباط با مردم خیلی خوب 
اســت اما آسیب هایی را نیز دارد و شاید بین تو و زندگی عادی فاصله 
ایجاد کرده و از بایدها و نبایدهای اجتماعی دور کند و در کنار این، میل 

دیده شدن باعث شود که موارد زیادی را فراموش کنی.
خیلی ها به شخصیت اجتماعی خود در اجرا توجه نمی کنند و به سمت 
الگوبرداری غلط و یا انتخاب برنامه هایی نامتناسب با خود می روند که 
نوعی آسیب است و امکان دارد در اجرا، چون کارگردانی درستی اتفاق 
نمی افتد تشــخیص اجرای آن ها آسیب ببیند و از فضا فاصله بگیرند. 
مجــری باید خود را به روز کنــد، در کنار مردم زندگی کند و در نبض 

جامعه حضور داشته باشد.
شاید خودپسندی و غرور کاذب و منیت در مجری ایجاد شود. عالوه بر 
این حاشیه هایی نیز در زندگی او را تهدید می کند و به لطف خدا نیاز 
دارد تا خود را حفظ کند. دور شدن و نجات یافتن از این حاشیه ها در 

شهرت بسیار مهم است.
کسی که جلوی دوربین قرار می گیرد و مقابل چشمان مردم در شبکه 
ملی و مادر کشور، برنامه اجرا می کند، از طیف های مختلف اجتماعی، 
مردم او را تماشا می کنند و مورد قضاوت قرار می گیرد که ممکن است 
حاشــیه هایی را نیز به همراه داشته باشد و برای من هم این گونه بوده 

است اما اینکه چگونه بتوانی مدیریت کنی اهمیت دارد.
تو به عنوان مجری رسانه و تلویزیون شناخته می شوی و شاید عده ای 
در رســانه های بیگانه و دشمن تو را در تیتر و نوک پیکان قرار دهند. 

این احتمال برای هرکسی وجود دارد و باید مراقب این حاشیه ها بود.
 اکباتان: این افراد را با کلمات دلخواه خود توصیف کنید.

احسان علیخانی: کاربلد
فرزاد حسنی: بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

رضا رشیدپور: شیرین و دوست داشتنی
اقبال واحدی: )می خندد( فیلسوف، فکور، طناز و مردمی

هرمز شجاعی مهر: محترم و پیشکسوت
 اکباتان: و سخن پایانی شما؟

آرزوی من برای مردم شــهرم همدان موفقیت است و باید بگویم من 
به عنوان فرد رســانه ای در شبکه های مختلف تلویزیونی همیشه سعی 
کردم به همدان و شــهروندانم احترام بگــذارم و در برنامه ها با ظرافت 
و طمطراق بیشــتری به شــهرم پرداخته ام و سعی کردم شأن همدان 
حفظ شود. اگر در توانم باشد هر کمکی به همکارانم در مرکز همدان و 

هنرمندان همدانی می کنم.

می گویــد هیچ اعتقادی به پارتی و ســفارش نــدارد و موفقیتش در 
جعبــه جادویــی حاصل تالش و تحمل ســختی در طول ســال ها بوده 
اســت. او هم همچون بســیاری دیگر از هنرمندان همدانی بار سفر 
از شهر و دیار خویش بسته تا هنرمندپروری همدان را در صحنه ای 
به گســتردگی ایران و مقابل چشــمان مردم این سرزمین به نمایش 

بگذارد.
میالد شــیران یکی از جوانان هنرمند همدانی است که سال ها برای پیشرفت خود در عرصه 
گویندگــی و اجــرا در رادیو و تلویزیون تالش کرد تا از »صبح بخیر ایران« شــبکه یک ســیما 
میهمان خانه های مردم شــود و موفقیتش را با کارگردانی و برنامه سازی در صداوسیما ادامه 
دهد. این مجری موفق شــبکه های سراسری ســیما میهمان مخاطبان ماهنامه اکباتان شد و از 
دنیای رادیو و تلویزیون و تالشــش در این مســیر برای رســیدن به موفقیت ســخن گفت که 

ماحصل این گفتگو را در ادامه می خوانید:

پشت صحنه تالش مجری همدانی برای یک سورپرایز

 میالد شیران: اعتقادی 
به کلمه پارتی ندارم
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اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جشــنواره شهید رجایی 
همدان به عنوان یکی از دســتگاه های برگزیده در شاخص های 

اختصاصی معرفی شد.
احمــد توصیفیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان به همراه کارشناســان نمونه دستگاه در جشنواره شهید 
رجایی و آیین تجلیل از مدیران نمونه حاضر و به علت کســب 
بیشترین امتیاز در جشنواره شهید رجایی با حضور محمدناصر 

نیکبخت، استاندار همدان، تقدیر شد.
جشنواره شهید رجایی از جایگاه قانونی برخوردار است و طبق 
مواد 81 و 8۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ارزیابی عملکرد 
دســتگاه های اجرایی باهدف نظام مند کردن خدمات دستگاه ها 
بر مبنای شــاخص های عمومی و اختصاصی براســاس میزان 

انطباق با عملکرد دستگاه ها است.
شــاخص های عمومــی و اختصاصی در کشــور بــرای ارزیابی 
دســتگاه ها پیش بینی شــده اســت. شــاخص های عمومــی 
پیش بینی شده شامل 6 محور، 3۵ شاخص و 13۰ زیر شاخص 
اســت. زیرشــاخص های اختصاصی نیــز شــامل خودارزیابی 
دســتگاه های استان و ارائه نظر از ســوی دستگاه مرکزی بوده 
اســت. سپس نتیجه و اطالعات به دست آمده وارد سایت شده و 

با دقت و حفظ امانت ارزیابی انجام می شود.
فرایند ارزیابی، خودارزیابی، تعیین امتیازها و بررســی عملکرد 
دســتگاه توسط کارشناســان ســازمان برنامه وبودجه در سال 
گذشــته صورت گرفت و تعیین دســتگاه های برتــر و ممتاز با 

رعایت دقت و قانونمندی کارها انجام شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان با اشاره به 
چگونگی امتیازآوری دستگاه های اجرایی براساس شاخص های 
تعریف شــده گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
همدان در ارزیابی شــاخص های عمومــی و اختصاصی از میان 
6۰ دستگاه اجرایی به عنوان دستگاه برتر در زمینه شاخص های 

اختصاصی، انتخاب و معرفی شد.
احمد توصیفیان هدف از برگزاری جشــنواره شــهید رجایی را 
تقدیر از تالشگران عرصه خدمت و نهادینه کردن فرهنگ ارتقا 
و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت: فرایند 
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی یک سازوکار ارزیابی ساالنه 
از عملکرد دستگاه های اجرایی است که باهدف سنجش میزان 
تحقق اهداف، برنامه ها و مأموریت های دســتگاه های اجرایی در 
هرسال توسط ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت متبوع 
انجام می شــود که این فرایند در دو بعد شاخص های عمومی و 
مشترک بین همه دستگاه های اجرایی و شاخص های اختصاصی 
هر دســتگاه باهدف تعیین درصد و اعالم سطح تحقق اهداف با 
میزان استانداردها و شاخص های اندازه گیری ابالغی، شناسایی 
نقایص نظام اداری و استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در بهبود 
نظــام مدیریت عملکرد و ارائه خدمات مطلوب تر به ارباب رجوع 

توسط دستگاه های اجرایی بررسی می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان ابراز امیدواری 
کرد که کســب این موفقیت که با استعانت از پروردگار متعال 
و بــا تالش های مجدانه و شــبانه روزی یکایک همکاران خدوم 
به دســت آمده، ســرآغازی برای ارائه خدمــات بهتر و باکیفیت 
مطلوب تر و روزآمد در راســتای پاســخگویی شایسته به مردم 
فهیم و والیتمدار اســتان همدان با لحــاظ اصل مترقی و روبه 
رشــد ارائه خدمت بی منت و حفظ کرامت و حرمت انســان ها 

باشد.
احمــد توصیفیــان این موفقیــت ارزشــمند را مدیون تالش 
شبانه روزی و گسترده یکایک همکاران در همه حوزه های کاری 
دانســت و اظهار امیدواری کرد که بــرای جلب رضایت مردم 
به عنوان صاحبان اصلی نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 

تالش و کوشش خواهیم کرد.

عقد قرارداد 443 میلیارد تومان تسهیالت در همدان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه 
از ابتدای سال تاکنون 443 میلیارد تومان تسهیالت در استان 
عقد قرارداد شده است؛ به مقایســه شاخص فضای کسب وکار 
پیش از دولــت یازدهم و بعــدازآن پرداخت و بــا بیان اینکه 
شاخص فضای کسب وکار کشــور در سال ۲۰13 در دنیا 1۵4 
بود، اظهار کرد: ایران در شــاخص فضای کســب وکار با 34 پله 

صعود به رتبه 118 رسیده است.
توصیفیان به عملکرد تســهیالت ارائه شده از سوی بانک ها به 
واحدهای تولیدی اشــاره کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون 
443 میلیارد تومان تســهیالت در اســتان عقد قرارداد شده 

است.
وی در ادامه به پرداخت تسهیالت به تفکیک بانک ها پرداخت و 
ادامه داد: از 443 میلیارد تومان تســهیالت پرداخت شده، بانک 
ملــی 41 میلیارد تومان، بانک ملــت ۷۲ میلیارد تومان، بانک 
کشــاورزی 13۷ میلیارد تومان، بانک سپه 1۵ میلیارد تومان، 
بانک صادرات ۵۷ میلیارد تومان، پســت بانک ۵ میلیارد تومان، 
بانک توسعه تعاون 43 میلیارد تومان، بانک تجارت ۲۷ میلیارد 
تومــان، بانک رفــاه 13 میلیارد تومان، بانــک صنعت و معدن 
۲۲ میلیــارد تومان و صندوق کارآفرینی 8 میلیارد تســهیالت 

پرداخت کرده اند.
این مقام مسئول در ادامه به تفکیک شهرستانی تسهیالت عقد 
قرارداد شــده اشــاره کرد و بیان کرد: در همدان 18۷ میلیارد 
تومان، در مالیر ۵۵ میلیارد تومان، در تویســرکان ۲3 میلیارد 
تومــان، در اســدآباد 18 میلیارد تومــان، در رزن ۵6 میلیارد 
تومــان، در بهار 3۷ میلیارد تومان، در کبودرآهنگ ۲3 میلیارد 
تومــان، در فامنین 9 میلیارد تومــان و در نهاوند 3۰ میلیارد 

تومان تسهیالت عقد قرارداد شده است.
توصیفیان به تفکیک تســهیالت ارائه شــده در بخش صنعت، 
کشــاورزی و خدمات پرداخت و افزود: تسهیالت پرداخت شده 
14.۵ درصد در بخــش خدمات، 44 درصد در بخش صنعت و 

41.۵ درصد در بخش کشاورزی بوده است.
وی بــه عملکرد تســهیالت اشــتغال زایی عقد قرارداد شــده 
بانک های عامل برحســب محل پرداخت اشــاره کرد و افزود: 

13۵ میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید، ۲68 میلیارد تومان 
تســهیالت منابع داخلی، ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت خرد که 
شــامل 1۲ میلیارد تومان برای کمیته امداد و هشــت میلیارد 
تومــان بهزیســتی و 19 میلیــارد تومان برای ســایر بخش ها 

پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان در ادامه به 
برگزاری همایش مزیت اقتصادی و فرصت های ســرمایه گذاری 
در شهرستان رزن اشاره کرد و افزود: طرحی با عنوان رزن شهر 

چیپس مطرح شده که طرح خالقانه ای است.
وی با اشــاره به ایجاد سامانه رصد در ســال 9۰ برای ثبت 
اشتغال شاغالن جدید از سوی دســتگاه های اجرایی، افزود: 
در سال 93 و ســال گذشته ساالنه 1۰ هزار بیمه شده جدید 
در اســتان به عنوان اشــتغال جدید ثبت شــده کــه در کنار 
اشــتغال خرد، مشــاغل خانگی و... به 1۵ هزار فرصت شغلی 
می رســد. توصیفیان با بیان اینکه با توجه به ایجاد ســاالنه 1۵ 
هزار فرصت شــغلی در استان در شش ماه آمار اشتغال به هفت 
هزار و ۵۰۰ فرصت شــغلی می رسد، افزود: به ثبت آمار اشتغال 

در سامانه رصد از طریق دستگاه ها کمتر توجه شده است.
وی با تأکید بر اینکه دســتگاه های اجرایی باید آمار اشتغال را 
وارد ســامانه رصد کنند، افزود: یک سوم اشتغال ایجادشده در 

سامانه رصد ثبت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه 
بر اساس تفکیک شهرســتانی بهار ۲۰1 نفر، همدان 6۷3 نفر، 
فامنین 86، اسدآباد 396 نفر، کبودرآهنگ ۲8۵ نفر، تویسرکان 
318 نفــر، رزن ۲۲۷ نفــر، نهاوند 3۰۰ نفــر و مالیر 41۰ نفر 
اشــتغال را در ســامانه رصد ثبت کرده اند، افزود: درمجموع دو 

هزار و 893 شغل در این سامانه ثبت شده است.
وی ادامه داد: از تعداد شغل ثبت شده در سامانه رصد یک هزار 
و 886 نفــر معــادل 6۵.۲ درصد مرد و یک هــزار و هفت نفر 

معادل 34.8 درصد زن هستند.

 بنانهادن پایه های اقتصاد مقاومتی 
با فعال شدن تعاونی ها

مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان در بخش 

دیگری از ســخنانش با اشاره به حضور خود و معاون اقتصادی 
و توســعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در همایش "نقش 
تعاونی های غرب کشور در توســعه صادرات با محوریت مبانی 
اقتصاد مقاومتی" با مشارکت پنج استان غربی شامل کرمانشاه، 
همــدان، ایالم، کردســتان و لرســتان به میزبانی کرمانشــاه، 
گفــت: این همایش یک روزه باهدف شناســایی اســتعدادها و 
توانمندی های این پنج اســتان به همراه شــرکت های تعاونی 
دارای قابلیت های تولیدی و صادراتی به ســایر مناطق کشور و 
در راستای آگاهی بخشی به مدیران شرکت های تعاونی و فعاالن 
تولیــدی منطقه غرب در زمینه بازاریابی و معرفی محصوالت و 

تولیدات داخلی برگزار شد.
احمد توصیفیان با اشــاره به اینکه قانون اساسی برای تشکیل 
تعاونی ها و ایجاد سرمایه های بزرگ و به کارگیری این سرمایه ها 
در بخش تولید به مســئوالن تکلیف کرده است، اظهار کرد: در 
صورت فعال شــدن بیش ازپیش تعاونی ها، اقتصاد کشــور رشد 
چشمگیری را تجربه کرده و پایه های اقتصاد مقاومتی بنا نهاده 

می شود.

تولید صادرات محور گره گشای مشکالت اقتصادی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: تولید 
صادرات محور کــه رویکرد اصلی دولت تدبیــر و امید و تأکید 
استاندار پرتالش استان همدان در سال جاری است، گره گشای 
حل مشــکالت اقتصاد است و اســتان همدان نیز باید در این 

خصوص برنامه های مؤثر را دنبال کند.
نیز  تعاونی هــای دانش بنیان و  تأکید کــرد: تشــکیل  وی 
تأمیــن کاالهای  برای  دانش بنیان  تولیــدات  از  اســتفاده 
واســطه ای و مصرفــی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و 
جلوگیری از واردات بی رویه کاالهای واســطه ای موضوعی 

است. بااهمیت  بسیار 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان افزود: باید در 
زمینه روح تعاون و فرهنگ تعاون و کار جمعی بیشــتر فعالیت 

کنیم و تقویت روح جمعی را همیشه مدنظر قرار دهیم.
وی تصریح کرد: برخی از شرکت های تعاونی تولیدات و خدمات 
منطقه غرب به تنهایی توانایی شناســایی ظرفیت های صادراتی 
در بازارها را ندارند به همین دلیل "شــرکت تعاونی توســعه و 
تجارت نیک اندیشان زاگرس" در قالب یک تعاونی منطقه ای در 
راستای شناسایی ظرفیت بازارها و کمک به توسعه صادرات در 
منطقه و نیز هم افزایی این شرکت ها برای نخستین بار در کشور 

همایشی را برگزار می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان بیان داشت: 
هیأت مؤســس این شــرکت اتاق های تعاون استان های غربی 
به ویژه کرمانشاه، ایالم، کردســتان، لرستان و همدان است که 

با بیش از 1۵ سهامدار به ثبت رسیده است.
وی اظهــار کرد: مهم ترین اهداف »شــرکت تعاونی توســعه و 
تجارت نیک اندیشــان زاگرس« تقویت و ترویج فرهنگ تعاون، 
ایجاد همگرایی و هم افزایــی توانمندی های مادی و معنوی در 
راســتای اهداف واالی بخش تعاون و تالش برای تحقق عدالت 
اجتماعی و توســعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی پنج استان 

غربی کشور است.
توصیفیــان خاطرنشــان کرد: موضــوع فعالیت این شــرکت 
منطقه ای شــامل برگزاری نمایشــگاه های داخلــی و خارجی، 
صــادرات و واردات کاالهــای مجاز، ارائه مشــاوره های فنی و 
بازرگانی، آموزش هــای تجاری برای اعزام هیأت های تجاری به 
خارج از کشــور و ارائه خدمات بازرگانی، گردشگری و توریسم 

سالمت در غرب کشور است.
وی گردهم آمدن فعاالن حوزه اقتصاد و تجارت، سرمایه گذاران 
داخلی، شرکت های تعاونی و بازرگانی، بنیادهای توسعه، تعاون 
و کارآفرینی را در این همایش ارزشــمند دانست و یادآور شد 
که بیــش از ۲8۰ نفر از فعاالن اقتصادی شــرکت های تعاونی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این همایش حضور داشتند و 
به معرفی توانمندی تولید و صادرات در راستای پیشبرد اهداف 

اقتصاد مقاومتی پرداختند.
وی خاطرنشــان کرد کــه فعاالن اقتصادی،  نخبــگان تجاری، 
تولیدکنندگان، ســرمایه گذاران تعاونی های پنج اســتان غربی 
کشــور در این مراسم حضور داشــتند و پس از ارائه مقاله های 
علمی و گــزارش عملکرد از فعالیت هــای تولیدی و اقتصادی 
تعاونی های منطقه غرب کشــور به بررسی ظرفیت های افزایش 
تولید، صادرات و اشتغال زایی مناطق مذکور با سایر کشورهای 

هم جوار پرداختند.

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از دستگاه های برگزیده در شاخص های عمومی
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان گفت: 
سال گذشته پنج هزار و 1۰6 نفر از مهارت آموختگان 
فنی و حرفه ای در دستگاه های پذیرنده شغل مشغول 

به کار شده اند.
علیرضا مهرابی با اشــاره به خدمات دولت در سه سال 
گذشته در حوزه های مهارتی، آموزش و فنی و حرفه ای 
کشــور، اظهار کــرد: مأموریت اصلی ســازمان فنی و 
حرفه ای آموزش، پژوهش، سنجش صالحیت نیروی کار 
استان، برگزاری المپیادهای استانی و کشوری و تربیت 

نیروی کار ماهر در حوزه های مختلف اقتصادی است.
وی افزود: ســعی می شــود با آموزش و توانمندسازی 
مخاطبان کــه گروه های زیــادی ازجمله افراد ســن 
قانون کار تا 64 ســاله، شــاغالن، صنایــع و صنوف، 
فارغ التحصیالن دانشــگاه ها، محصالن، جویندگان کار 
در شهر و روستا، افراد گرفتار به آسیب های اجتماعی، 
حوزه زندان، پادگان، شــهر، روستا و... را در برمی گیرد، 

آموزش های مهارتی را انجام  دهیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره 
به اینکه سعی می شــود با آموزش های مهارتی، شغل 
پایدار و تضمین شــغلی ایجاد کنیم، ادامه داد: فنی و 
حرفه ای به دنبال ارتقا مهارت است تا افراد با پیشرفت 

تکنولوژی دنیا شغل خود را از دست ندهند.
وی با بیان اینکه با آموزش های مهارتی افراد را توانمند 

می کنیم تا از آســیب های اجتماعی جلوگیری شــود، 
افزود: در تمام شهرســتان های اســتان مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای دولتــی و غیردولتی یا آزاد وجود دارد. 
آموزش ها در مراکز فنی و حرفه ای دولتی به طور کامل 
رایگان هستند و مراکز خصوصی با استاندارد و نظارت 
سازمان فنی و حرفه ای مجوز می گیرند و ارائه آموزش 

به مردم می دهند.
مهرابی با اشاره به اینکه بطور میانگین در آموزشگاه های 
دولتی و خصوصی هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفرساعت 
را در سال آموزش می دهیم و آزمون های سازمان فنی 
و حرفه ای از ســخت ترین آزمون های کشور محسوب 
می شود، افزود: کسی باید مدرک فنی حرفه ای را بگیرد 

که توان انجام کار در بخش خصوصی را داشته باشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با بیان 
اینکه معموالً ۷۰ درصد داوطلبان در آزمون های فنی و 
حرفه ای قبول می شــوند، افزود: هرساله بعد از ثبت نام 
المپیاد شهرســتانی کــه بیــش از ۲ هزارنفر ثبت نام 
می کنند، آزمون اســتانی گرفته می شود و تیم المپیاد 
نیز بین 1۵ تا ۲۰ تیم در رقابت های کشــوری شرکت 

می کند.
وی با بیان اینکه المپیادهای مهارت دارای استاندارهای 
بین المللــی اســت، افزود: اســتان همــدان در حوزه 

المپیادهای ملی رتبه دار اســت و جز ۵ تیم برتر کشور 
محســوب می شود که سال گذشته سه مدال طال، یک 
مــدال برنز و 6 دیپلم افتخار را کســب کرد و از ســد 

استان های بزرگ و صنعتی گذشت.
مهرابی ادامه داد: در ســال گذشته استان همدان بیش 
از ۲۵ درصد نســبت به میانگین کشوری آموزش ارائه 

داده است.
وی به عملکــرد فنی و حرفه ای در حوزه روســتاها و 
مناطق محروم اشــاره کرد و افزود: تعداد روســتاهای 
زیرپوشــش استان نسبت به کشــور پنج برابر و تعداد 
جمعیت زیرپوشش دو برابر است و ضریب آموزش فنی 
و حرفه ای 3.۵ برابر کشــور و سرانه آموزشی نسبت به 

سرانه روستایی 1.8۵ است.
مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان همدان با 
بیان اینکه در دولــت تدبیر و امید مجموعه آماری که 
ارائه شــده ۲۷ میلیون و ۵۷۲ هزار و 1۰۲ نفرســاعت 
در آموزشــگاه های دولتی و خصوصی آموزش ارائه شده 
اســت، افزود: تعــداد 1۷۲ هزار و ۲3۰ نفر ســنجش 
صالحیت حرفه ای اتفاق افتاده اســت. ســال گذشته 
تعداد 18 هزار و 944 نفر با دریافت گواهینامه مهارتی 
و حرفه ای توانســتند در حوزه قالی بافی بیمه شــوند. 
همچنین در حوزه صنایع ساختمان نیز ۲8 هزار و 9۵9 

نفر بیمه شده اند.

مهرابی با اشــاره به اینکه در دولت تدبیر و امید مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرســتان های رزن، 
بهــار و کبودرآهنگ افتتاح شــد، ادامه داد: مرکز فنی 
و حرفــه ای دومنظوره فامنین نیز ایجادشــده اســت. 
کارگاه های آسانسور، تعمیر ماشین های اداری، مدیریت 
مصرف آب، تســت جوش زن و... نیز با حضور استاندار 
و معاونان اســتاندار به بهره برداری رسیدند. همچنین 
مراکز آموزش و اشتغال، مشترک با بخش خصوصی در 
سردرود رزن، گل تپه کبودرآهنگ، جعفریه تویسرکان 
و شهرستان مالیر در راستای کمک به اشتغال خانگی 

بهره برداری شدند.
وی در ادامــه بــه پذیرش مهارت آموختــگان فنی و 
حرفه ای در دســتگاه های پذیرنده شــغل و اشــتغال 
ایجادشــده اشاره کرد و با بیان اینکه سال گذشته پنج 
هزار و 1۰6 نفر از مهارت آموختگان فنی و حرفه ای در 
دستگاه های پذیرنده شغل مشغول به کار شده اند، افزود: 
در اتاق اصناف همدان، فامنین و کبودرآهنگ دو هزار و 

98 نفر مشغول به کار شده اند.
مهرابی با بیان اینکه در کمیته امداد امام خمینی)ره( دو 
هزار و ۲۲ نفر مشغول به کار شده اند، ادامه داد: صندوق 
کارآفرینی ۵۲۰ نفر، در اداره کل بهزیســتی 3۵۵ نفر، 
اداره کل میراث فرهنگی 1۰1 نفر و اداره کل ارشاد 1۰ 

نفر مشغول به کار شده اند.
وی با اشــاره به اینکه اداره کل فنی و حرفه ای استان 
در سال گذشته در برخی از حوزه ها افتخاراتی را کسب 
کرده اســت، گفت: سال گذشته فنی و حرفه ای استان 
موفق به کســب رتبه در ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی و دریافت تقدیرنامه از استاندار، کسب رتبه در 
امر نماز و امور فرهنگی و رتبه برتر روابط عمومی ادارات 
کل اســتان و کسب رتبه کشوری رئیس مرکز نمونه و 

مربیان نمونه کشوری شده است.
مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان همدان در 
ادامه به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و ادامه داد: 
فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی یعنی آقای جهانگیری 
1۲ برنامه ملی به دستگاه های اجرایی ابالغ کرده است 
که از این تعداد ســازمان فنی و حرفــه ای 6 برنامه را 

مدنظر قرار داده است.
وی با بیــان اینکه یکی از ایــن برنامه ها عدالت بنیان 
کردن اقتصاد و توســعه عدالت اجتماعی در راســتای 
توانمندســازی فقرا و محرومان است، بیان کرد: در این 
راستا ۷4۰هزار نفرساعت آموزش برای فقرا و محرومان 
داریم. همچنین سعی می کنیم با افزایش آموزش های 

مهارتی در حوزه کارجویان بتوانیم تأثیرگذار باشیم.
مهرابی یادآور شد: اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان 
در راســتای اجرای اقتصاد مقاومتی بــرای کارجویان 
شهری و روستایی، شــاغالن صنایع، فارغ التحصیالن، 
ســربازان، زندانیان غیرعمد با سابقه کم و آسیب های 
اجتماعی 11.3۷ درصد شاخص ها را نسبت به سال 94 

افزایش داد تا بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد.
وی با بیان اینکه در راستای الکترونیک کردن خدمات 
هشــت مرکز آزمون آنالین در هشت شهرستان برای 
سرعت بخشــیدن به امور و کاهش هزینه ها راه اندازی 
و مــورد بهره برداری قــرار گرفت، گفــت: امیدواریم 
آموزش های مهارتی را به گفتمان غالب جامعه تبدیل 
کنیم و فرهنگ مهارت آفرینی و کارآفرینی را به جوانان 

آموزش دهیم.
مهرابی با تأکید بر اینکه به دنبال این هستیم که فرهنگ 
مهارت آموزشــی را جایگزین فرهنگ مدرک گرایی در 
جامعه کنیم، افزود: بخش خصوصی غیر از علم نیاز به 
مهارت نیز دارند و افراد متخصص را بهتر جذب می کند.

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان همدان 
آموزش های فنی و حرفه ای را شاه کلید توسعه اشتغال 
دانســت و با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته انتخاب 
8۰ تــا 9۰ درصد جوانان یکی از انواع مهارت اســت، 
تأکید کرد: موتور قدرتمند هر کشوری نیروی انسانی با 
مهارت است؛ نیروی انسانی که می تواند در بخش تولید 
و خدمات ایجاد ارزش افــزوده کند، می تواند با مهارت 
خود بهره وری کار را باال ببرد، هزینه تولید پایین بیاورد 

و تولید را رقابتی کند.
مهرابی با بیان اینکه در اســتان همدان ۲۰ مرکز فعال 
دولتی وجود دارد و ۲۰۰ تیم سیار با توجه به نیازها در 
دانشگاه ها، حاشیه شهرها، روستاها، پادگان ها و زندان ها 
اقدام بــه ارائه آموزش ها می کننــد، گفت: تعداد 184 
آموزشگاه فعال خصوصی در استان نیز فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه حاشیه شهرها و روستاها 
سال گذشته با همکاری دهیاران، بخشداران و فرمانداران 
هر شهرستان نیازسنجی انجام و آموزش هایی ارائه شد، 
بیان کرد: در سایر حوزه ها طبق تفاهم نامه بخش های 

پذیرنده نیروی کار، آموزش ها انجام می شود.
مهرابــی بــا بیــان اینکــه بیــش از 9۰ تفاهم نامه با 
دانشگاه های اســتان برای ارتقا مهارت فارغ التحصیالن 
بسته شده و سعی می شود آموزش ها انجام شود، افزود: 
بخشی از آموزش های فنی و حرفه ای در حوزه آموزش 
اصناف، شــاغالن در صنایع، آموزش های روســتایی و 

مشاغل خانگی قرار دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه اســتارتاپ هم فعالیت هایی 
شده تا افراد با هزینه کم به درآمد مدنظر برسند، گفت: 
همچنین در راستای طرح تکاپو برای آموزش در زمینه 
کفش و مصنوعات چرمی با یونیدو اقداماتی انجام شده 
است و دو دوره آموزشی طراحی کفش در مراکز فنی و 

حرفه ای برداران و خواهران برگزار شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان تأکید 

کرد: پیش بینی می شــود در صــورت معرفی اتحادیه 
کفش و چرم بــرای هزار نفر آمــوزش ارتقا مهارت با 
حضور اساتید کشوری برگزار شود. عرضه و تقاضا برابر 
نیســت و نیازها کمتر از عرضه اســت. تعداد زیادی از 
فارغ التحصیــالن بی شــغل هســتند، درحالی که باید 

طراحی شغل انجام شود.
مهرابــی با بیان اینکه دوره های آمــوزش کارآفرینی و 
کسب وکار در ۲6 کشــور جهان انجام می شود، افزود: 
ســعی می شــود جوانان را با آموزش های خالقیتی و 
کارآفرینی آشنا کنیم. مقام معظم رهبری بارها تأکید 
کرده اند که کشور عالوه بر علم به پنجه کارآمد هم نیاز 
دارد بنابراین قوانینی باید وضع شود که هدایت کننده 
باشــد و آموزش ها را به سمت آموزش های غیررسمی 

ببرد.
وی تصریح کرد: در آموزش های رسمی رشته های فنی 
و حرفه ای و کار و دانش ۲۰ تا 3۰ درصد موارد را شامل 
می شــد اما اکنون به 48 درصد رسیده است. در حوزه 
آموزش های مهارتی، نیاز به یکسری قوانین مهارتی و 
تشــکیل کننده وجود دارد که برخی در حال پیگیری 

است.
مهرابی با بیان اینکه فنی و حرفه ای برای کســانی که 
کسر مهارت داشتند دوره های مهارتی برگزار می کند، 
گفت: نیازهای نظام بازار کار باید از سوی دستگاه های 
کشــوری و اســتانی ارائه شــود؛ به طور مثال صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی باید براساس تعداد 
مجوزهایی که می دهند، نیازهای خود به نیروی کار را 

ارائه کنند.
وی در ادامــه با اشــاره بــه برگــزاری همایش ملی 
مهارت آموزی و اشــتغال در کشور، اظهار کرد: آخرین 
همایش ملی مهارت آموزش و اشتغال یک ماه گذشته 
برگزار شــد که در آن پنج استاد از خارج کشور حضور 

داشتند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در رابطه 
با موضوع هدایت تحصیلی افزود: اصل هدایت تحصیلی 
باید در کشور شکل گیرد و باید افراد براساس انگیزه به 

رشته های خاص هدایت شوند.
وی با بیان اینکه ورودی خانم ها به دانشــگاه ها بیشتر 
و آقایان کمتر شــده است چراکه آقایان به این نتیجه 

کــه  جای رســیده اند 
وارد  تحصیل 

کار  بــازار 
شــوند، 
 : گفت

حداقل ۵۰درصد بیکاران هیــچ مهارتی ندارند و افراد 
با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هیچ مهارت 

فنی ندارند.
مهرابی درخصوص کیفیت بخشی به آموزش های فنی 
و حرفه ای افزود: طبق سند راهبردی و براساس اسناد 
باالدســتی واحدها و مراکز فنی و حرفه ای ســالی سه 
بار ارزیابی می شــوند. همچنین اعتبارسنجی از مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای انجام می شــود و سال گذشته 
184 مرکز آموزش آزاد و 6 مرکز دولتی اعتبارسنجی 

شدند.
اعزام برگزیدگان مهارتی استان همدان، 
به هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

علیرضا مهرابی با اشــاره به اعــزام برگزیدگان مهارتی 
استان همدان به هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 
افزود: مســابقات ملی مهارت از دوم تا پنجم آبان سال 

جاری در ۲9 رشته مهارتی در کرج برگزار می شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره 
به اهمیت و نحوه برگزاری مسابقات ملی مهارت افزود: 
هفدهمین دوره مســابقات ملی مهارت در رشته های 
آکواترون  یک، الکترونیک، تأسیسات الکتریکی، تبرید و 
تهویه، تراش CNC، رباتیک، طراحی و توســعه وب، 
طراحی مهندسی مکانیک، فناوری اطالعات، راه کارهای 
نرم افــزاری برای تجارت، فناوری طراحی گرافیک، فرز

CNC، فنــاوری مد )خیاطی(، کاشــی کاری دیوار و 
کف، کابینت ســازی چوبی، لوله کشــی و گرمایشی، 
مگاترونیک، فناوری خودرو، صافکاری خودرو، نقاشی 
خــودرو، اتصاالت چوبــی، صنایع غذایــی )قنادی - 
آشپزی(، آجرچینی، طراحی فضای سبز، جوشکاری، 
جواهرسازی، فناوری اطالعات- مدیریت سیستم های 
تحت شبکه، ســاخت و تولید و کنترل صنعتی برگزار 

می شود.
مهرابی با اشاره به اینکه مسابقات ملی مهارت هرسال 
در ســه مرحله شهرستانی، اســتانی و کشوری برگزار 
می شــود و با توجه به حضور فعال جوانان همدانی در 
این مســابقات خصوصاً در سال گذشته، که همدان در 
بین پنج تیم برتر کشور قرارگرفته است اظهار داشت: در 
این دوره نیز جوانان همدانی در مرحله شهرستانی تعداد 
دو هزار و 368 نفر در 31 حرفه و در مرحله اســتانی 
تعــداد 136 نفر در ۲۷ حرفه به رقابت پرداختند که از 
این تعداد شــرکت کننده 19نفر در 1۵حرفه به مرحله 

کشوری هفدهمین دوره مسابقات اعزام می شوند.
وی در پایــان یــادآور شــد: برگزیــدگان نهایی 
شــانزدهمین و هفدهمین مسابقات ملی مهارت 
پــس از شــرکت در اردوهــای آماده ســازی در 
رشته های منتخب به چهل و چهارمین مسابقات 
جهانی مهارت که در سال ۲۰1۷ در کشور امارات 

متحده عربی برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان اعالم کرد:

 اشتغال پنج هزار و 106 نفر 
 از مهــارت آموختـگان 

 فنی و حرفه ای 
در همدان

 اداره کل فنی و حرفه ای دستگاه برگزیده در شاخص های عمومی جشنواره شهید رجایی
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 کوهنوردی را از چه ســالی شروع و قبل از انتخاب در تیم 
اعزامی به اورست به چه قله های مهمی صعود کردید؟

من متولد سال 1338 هســتم و کوهنوردی را از 13 سالگی شروع 
کردم و از ســال 6۲ هم به صورت حرفه ای این رشته را دنبال کردم. 
قبــل از دعوت به اردوی هیمالیانوردی به همه قله های مرتفع ایران 
صعود کرده بودم و تجربه دیواره نوردی در علم کوه و بیستون را هم 
داشــتم. در ســال ۷4 هم به اردوی تیم ملی برای صعود به هیمالیا 

دعوت شدم.
 از اولین صعودتان به اورست بگویید.

پس از حضور در اردو تمرینات ســخت و فشــرده ای را پشــت سر 
گذاشــتیم و بعد از دو ســال به همراه تیم برای فتح دو قله ۷ هزار 
و 8۰۰ متــری و 8 هزارمتری از قله های رشــته کوه هیمالیا به نپال 
رفتیم و موفق به فتح این قله ها شــدیم. عملکرد خوب من در این 
صعودها باعث شد که در تیم نهایی صعود به اورست هم حضورداشته 
باشــم. سال ۷۷ تیم ایران متشکل از 1۷ نفر برای صعود به هیمالیا 
انتخاب شــد و درنهایت من، مرحوم محمد اوراز، حمیدرضا اولنج و 

محمدحسن نجاریان موفق به فتح قله اورست شدیم.
 و این اولین صعود کوهنوردان ایرانی به بام دنیا بود؟

بله؛ البته پیش از انقالب در ســال های ۵۲ و ۵6 کوهنوردان ایرانی 
یک بار برای شناسایی منطقه و یک بار هم برای صعود به قله اورست 
اقدام کردند که موفق به فتح قله نشدند. در سال 199۰ میالدی هم 
هومــن آپرین که یک ایرانی تبعه آمریکا بود با تیمی از این کشــور 
موفق به فتح اورست شد؛ اما ما اولین کوهنوردان ایرانی بودیم که در 

قالب تیمی از جمهوری اسالمی ایران بام دنیا را فتح کردیم.
 در لحظه به اهتزاز درآوردن پرچم ایران بر بلندای بام دنیا 

چه احساسی داشتید؟
هیچ کس در آن زمان باور نمی کرد که کوهنوردانی از کشــور ایران 
موفق به فتح قله اورســت شــوند و همه تیم های خارجی حاضر در 
نپال با دیدی تمسخرآمیز به ما نگاه می کردند. زمانی که این قله را 
فتح کردیم و من پایم به بلندای بام دنیا رسید به ایرانی بودن خودم 
افتخار کردم و از این که توانســته بودیم پرچم ایران را در بلندترین 
نقطه جهان به اهتزاز درآوریم حس غریبی داشتم که وصف ناپذیر بود. 
در آن لحظه مدام خدا را شکر می کردم که با عنایت او کشور ایران به 

جمع فاتحان اورست پیوست.
 خاطره جذابی هم از صعود اولتان به اورست دارید؟

تیمی از انگلستان همزمان با تیم ما قصد صعود به اورست را داشت. 
یکی از کوهنوردان انگلیسی بچه های ایران را به تمسخر می گرفت و 
از الفاظ تحقیرآمیزی اســتفاده می کرد. در آخرین مراحل صعود به 

قله طناب یکی از کوهنوردان انگلیســی پاره شد و از یک سراشیبی 
تند به سمت پایین پرتاب شد. هیچ یک از کوهنوردان انگلیسی برای 
کمک به هم تیمی خود اقدام نکردند؛ البته حق داشتند؛ چون در آن 
ارتفاع اول باید به فکر حفظ جان خودت باشــی، اما من یک مسیر 
طوالنی را به دنبال این کوهنورد رفتم و او را از فاصله دو دیواره یخی 
که در آنجا گیرکرده بود بیرون کشیدم. وقتی برف ها را از صورت او 
کنار زدم تا ماســک  اکسیژنم را بر روی صورتش بگذارم دیدم همان 
کوهنوردی است که ما را مسخره می کرد. همان لحظه پشیمانی را 
در چشــمانش دیدم؛ فکرمی کنم این اتفاق درس بزرگی برای او بود 
تا دیگر به کسی به دید تحقیر نگاه نکند؛ چراکه در زمان برگشت از 
اورست به همراه مدیر تیمش به کمپ ما آمد و از همه بچه های تیم 

ایران عذرخواهی کرد.
 پس از برگشت از اورست تجلیل شایسته ای از شما شد؟

ما برای صعود به اورست 4 سال در اردو بودیم و سختی های زیادی 
را پشت سر گذاشتیم ولی پس از فتح قله هیچ مسئولی به استقبال 

ما در فرودگاه نیامد. دولت وقت هم با یک دیوان حافظ و 1۰ سکه از 
ما تجلیل کرد؛ و این در حالی بود که من و چند نفر دیگر از بچه ها 
شــغل خود را به خاطر حضور طوالنی مدت در اردوها ازدســت داده 
بودیم. همچنین هزینه های ســفر هم که سازمان تربیت بدنی وقت 
قولش را داده بود سر موعد مقرر تأمین نشد و ما مجبور شدیم برای 
تسویه حساب با دولت نپال کوله پشتی و کفش های خود را بفروشیم. 

البته در صعود دوم به اورست تجلیل بهتری از تیم به عمل آمد.
 چه شد که برای بار دوم تصمیم گرفتید که به اورست صعود 

کنید؟
با این برخوردهایی که صورت گرفت برای 

مدتی کوهنوردی را کنار گذاشــتم، اما زمانی که اردوی تیم بانوان 
برای فتح اورســت تشکیل شــد و از من برای سرپرستی این گروه 
دعوت به عمل آمد از تصمیم منصرف شدم و همه تجربه و توانم را 
برای موفقیت این تیم به کار گرفتم. درنهایت خانم ها الله کشاورز و 
فرخنده صادق به عنوان اولین بانوان ایرانی در سال 84 موفق به فتح 
این قله شدند. من هم در این صعود همراه آن ها بودم و به عنوان اولین 

ایرانی برای دومین بار بام دنیا را فتح کردم.
 آیا همچنان با فدراسیون کوهنوردی همکاری می کنید؟

 در تیم هــای ملــی کوهنوردی ایران در رده های مختلف ســنی با 
فدراســیون کوهنوردی به عنوان مربی و سرپرســت تیم همکاری 
می کنــم و تجربیاتم را در اختیار کوهنــوردان جوانی می گذارم که 

می خواهند ازاین پس برای کشورمان افتخارآفرینی کنند.
 وضعیت کوهنوردی همدان را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا با 

هیأت کوهنوردی همدان هم همکاری دارید؟
در اســتان همدان به دلیل موقعیت کوهستانی و همچنین نزدیکی 
کوه ها به شهر، توسعه ورزش کوهنوردی امکان پذیر است و همواره 
کوهنوردان همدانی عضو ثابت تیم ملی بودند، اما چند ســالی است 
که کوهنوردی همدان با افت محسوسی مواجه شده و کمتر کوهنورد 
همدانــی به اردوهای تیم ملی دعوت می شــود؛ علــت این امر هم 
تصمیمات فردی برخی افرادی اســت که مســئولیت می گیرند. در 
بیشــتر ادوار متولیان هیأت کوهنوردی استان کوهنوردان باسابقه 
همدانی را رقیب خود می دانستند و نقشی برای آن ها در برنامه های 
هیأت قائل نبودند؛ به عنوان مثال سال ها حتی برای یک بار هم از من 
برای همکاری دعوت نکردند و این درحالی اســت که به عنوان یک 
کوهنوردی که دو بار موفق به فتح قله اورســت شده تجربیاتم را در 
اختیار هیأت های دیگراستان ها می گذاشتم؛ به هرحال امیدوارم با یک 
برنامه ریزی اصولی و پرهیز از تصمیمات شخصی کوهنوردی استان 

همدان به دوران اوج خود بازگردد.

گفت وگوی اکباتان با اولین ایرانی که دوبار اورست را فتح کرد

جالل چشمه قصابانی: بر بلندای بام دنیا به ایرانی بودنم افتخار کردم
فتح قله هشــت هزار و 848 متری اورســت را باید بزرگترین و مهمترین رویای یک کوهنورد دانســت. از همه کوهنوردانی 
که تاکنون برای فتح بلندترین قله جهان اقدام کردهاند تنها نام ســه هزار و 648 نفر در فهرســت فاتحان اورســت به ثبت 
رســیده و 210 کوهنورد نیز جان خود را در راه این صعود ازدســت داده اند. کوهنوردان ایرانی نیز پیش از پیروزی انقالب 
اســالمی دوبار در ســالهای 52 و 56 برای فتح این قله اقدام کردند که هر دو صعود ناموفق بود؛ اما در ســال 1377، یعنی 
45 ســال پس ازآنکــه ادموند هیالری و تنزینگ نــورگای بام دنیا را فتح کردند، 4 کوهنورد ایرانی بــرای اولین بار در قالب 
تیمی از کشــورمان موفق شــدند پرچم سه رنگ ایران را بر بلندای بام جهان به اهتزاز درآورند. از این جمع 4نفره به غیراز 

مرحوم محمد اوراز، ســه کوهنورد دیگر فاتح اورست به نامهای جالل چشمه قصابانی، حمیدرضا اولنج و محمدحسن نجاریان 
اهل همدان بودند. از جمع کوهنوردان همدانی فاتح اورست جالل چشمه قصابانی یک بار دیگر نیز در سال 1384 به عنوان 
سرپرست فنی تیم کوهنوردی بانوان ایران موفق به فتح این قله شد تا نام خود را به عنوان تنها کوهنورد ایرانی که دوبار بر 
بلندای بام جهان ایستاده در تاریخ کوهنوردی کشور ثبت کند؛ افتخاری که در هیاهوی ورزش پرحاشیه کشور گم شده و کمتر 
کســی به آن میپردازد. چشــمه قصابانی در گفت وگو با اکباتان از افتخارات دوران کوهنوردی خود، اتفاقات جالبی که درراه 

صعود به اورست تجربه کرده، بی مهری های مسئوالن ورزش کشور و همچنین وضعیت کوهنوردی استان همدان می گوید.

 
 

برگزاری دوره های متمرکز و بلند مدت آموزش پس از اعالم دستور العمل و شیوه 2931مهرماه ان درانجمن سینمای جوانان همد
فراخوان و جذب اساتید  موزشی مناسب ،آاعم از ایجاد فضای  ،و به دنبال جذب عالقمندان و ایجاد بسترهای الزم پویا نمایی 

با ومهیا نمودن تجهیزات اولیه، و نشست ها وجلسات هم اندیشی دوره خصوص مباحث و دروس تخصصی برجسته در
ی زستاد مرکمعاونت فرهنگی و آموزش با موافقت رب اساتید و مدرسین این حوزه ، ومتخصصین و اهل فن و بهره گیری از تجا

 در دفتر همدان آغاز به کار کرد . با شرایط خاص و ممتازی  پویا نمایی بلند مدت  ی دورهاولین 

و مناسب دقیق  نظارتدان توانست به عنوان اولین دفتر تحت آغاز و سینمای جوانان دفتر هم 2939دوره دوم نیز در تیر ماه 
ح و در سطی این معاونت این دوره را تثبیت بر اساس سرفصلهای تعیین شده از سو ستاد مرکزی  معاونت فرهنگی و آموزش

 مناسب و خوبی ادامه دهد .

با گشایش ، راه اندازی  و ایجاد نخستین پایگاه و پایلوت پویانمایی انجمن سینمای جوانان ایران در شهر  2931و اینک در سال  
بازنگری و اصالح دوره های صد دارد تا دوره جدید پویا نمایی را با توجه به همدان ، انجمن سینمای جوانان استان همدان ق

پیشین از سوی معاونت فرهنگی و آموزش سینمای جوانان ایران )در روش ، مدت و همچنین سرفصل دروس جهت تقویت و 
 تشریح اعالم می گردد.ری به برداجهت استحضار و بهره  کلیات دوره مذکور برنامه و  لذا بهر ه وری بیشتر( آغاز نماید .

 آموزش انیمیشناول کالسهای گام 
 کالس مدت کالس عنوان ردیف

 ساعت 11 فیلمنامه نویسی در انیمیشن  1
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 ساعت 11 طراحی و متحرک سازی در انیمیشن 3

 ساعت 11 کارگردانی در انیمیشن 4

 آموزش انیمیشن کالسهای گام دوم

 کالس مدت کالس عنوان ردیف
 ساعت 10 ساخت عروسک ، دکورانیمیشن و انیمیت کارگاه  1
 ساعت 33 بعدی 2طراحی و متحرک سازی انیمیشن کارگاه  2
 ساعت 42 بعدی دیجیتال 3در نرم افزار کارگاه متحرک سازی  3
 ساعت 42 انیمه استودیو –بعدی دیجیتال  2نرم افزار کارگاه  4
 ساعت 31 بعدی دیجیتال 3نرم افزار کارگاه  5
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 کالس مدت کالس عنوان ردیف
 ساعت 40 کارگاه فیلم سازی دو بعدی 1
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 ساعت 40 کات اوت –کارگاه فیلم سازی دو بعدی دیجیتال  3
 ساعت 40 دیجیتالکارگاه فیلم سازی سه بعدی  4
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انجمن سینمای جوانان همدان درمهرماه 
1392 پــس از اعــالم دســتور العمل و 
شــیوه برگزاری دوره های متمرکز و بلند 
مــدت آموزش پویا نمایی و به دنبال جذب 
عالقمندان و ایجاد بســترهای الزم ، اعم از 
ایجاد فضای آموزشــی مناســب ، فراخوان و 
جذب اســاتید برجســته درخصــوص مباحث و 
دروس تخصصــی دوره ومهیــا نمــودن تجهیزات 
اولیــه، و نشســت هــا وجلســات هم اندیشــی با 
متخصصیــن و اهــل فن و بهــره گیــری از تجارب 
اســاتید و مدرســین ایــن حــوزه ، وبــا موافقــت 
معاونت فرهنگی و آموزش ســتاد مرکزی اولین 
دوره ی بلند مدت پویا نمایی با شــرایط خاص و 

ممتــازی در دفتر همدان آغاز به کار کرد .
دوره دوم نیز در تیر ماه 1392 آغاز و سینمای 
جوانان دفتر همدان توانســت به عنوان اولین 

دفتر تحت نظارت دقیق و مناســب معاونت 
فرهنگی و آموزش ســتاد مرکزی بر اساس 
سرفصلهای تعیین شده از سوی این معاونت 
ایــن دوره را تثبیــت و در ســطح مناســب و 

خوبی ادامه دهد .
و اینک در سال 1392 با گشایش ، راه اندازی 

و ایجــاد نخســتین پایــگاه و پایلــوت پویانمایــی 
انجمــن ســینمای جوانان ایــران در شــهر همدان ، 
انجمن ســینمای جوانان اســتان همدان قصد دارد 
تــا دوره جدیــد پویا نمایی را با توجــه به بازنگری و 
اصالح دوره های پیشین از سوی معاونت فرهنگی و 
آموزش ســینمای جوانان ایران )در روش ، مدت و 
همچنین سرفصل دروس جهت تقویت و بهر ه وری 
بیشــتر( آغــاز نماید . لــذا برنامه و کلیــات دوره 
مذکور جهت اســتحضار و بهره برداری به تشریح 

اعالم می گردد.
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سایه ای که همدان را هم تهدید می کند؛

ازدواج سفید؛ لکه ای سیاه، سرنوشتی بی رنگ

آن قدر بی رنگ و مخفی ست که شاید برخی وجود چنین معضل 
خاموشــی را احساس نکنند اما نمی توان خطر سایه سنگین آن 

را نادیده گرفت.
بدون شــک یکی از دغدغه های هر جامعــه ای، ازدواج جوانان و 
پرورش نســلی پویا برای آینده آن جامعه است و ایران اسالمی 
نیز از این قضیه مســتثنا نیست. مسئوالن این سرزمین همواره 
از فراهم کردن شــرایط اقتصادی و بهبود وضعیت فرهنگی برای 
ازدواج جوانان سخن می گویند اما با گذر سال ها به تدریج از آمار 

ازدواج کاسته و به آمار طالق افزوده می شود.
مشکالت اقتصادی موجود در کشور که روزبه روز بیشتر می شود 
احســاس مســئولیت جوانان را برای شــروع زندگی مشترک، 
زمین گیــر می کنــد و از طرفی دیگر رســوخ فرهنــگ و آداب 
کشــورهای غربی از طریق ماهواره و فضــای مجازی به زندگی 

برخی مردمان، سبک زندگی را تغییر می دهد.
یکی از معضالتی که متأسفانه به صورت پنهان و خاموش، باور و 
اعتقادات، سبک زندگی و سرنوشت برخی جوانان ایرانی را نشانه 
گرفته »ازدواج ســفید« اســت که آرام و بی صدا در گوشه گوشه 
شــهرها به ویژه شــهرهای بزرگ، در حال شــکل گیری است. 
ازدواجی که هیچ خطبه عقدی در آن خوانده نمی شود و به نوعی 

انصاف نیست که بر آن نام ازدواج گذاشت.
دختران و پســرانی که به هر دلیل ممکن به ازدواج مشــروع و 
قانونی تن نمی دهند و متأسفانه خود را با هم خانگی بی قیدوبند 

با سرنوشتی شوم سازگار می کنند.
هرچند برخی می گویند شاید بیان چنین مسائل و معضالتی که 
کمتــر به گوش مردم می خورد، به خودی خود باعث از بین رفتن 
قبح آن شود اما واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت و 
باید نسخه »پیشگیری بهتر از درمان است« را برای آن پیچید تا 
تهاجم فرهنگی خاموش امروز به یک معضل تبدیل نشود و کاسه 

»چه کنم چه کنم« را به دست مسئوالن ندهد.
همان طــور که مقام معظم رهبری بارها در فرمایشــات خود بر 
شــبیخون و تهاجم فرهنگی دشمن که ســعی دارد اجازه رشد 
ملت ایران را از بنیان ندهد، اشــاره کردنــد و با توجه به اینکه 
پیشــرفت تکنولوژی راه نفوذ را برای دشــمنان هموارتر کرده، 
مســئولیت ها سنگین تر می شود و بســیار بیشتر از گذشته باید 
مراقب نیرنگ های بی رنگی بود که در زندگی مردم ایران اسالمی 

در حال رسوخ و نفوذ است.
شــاید کسی پیش بینی نمی کرد که نوع پوشش بی بندوبار غربی 
که هیــچ رنگ و بویی از تمدن ایرانی نبــرده، وارد فرهنگ این 
مرزوبوم شود و در قالب لباس هایی عجیب و ناسازگار با فرهنگ، 
رخ نشان دهد اما امروز شاهد این هستیم که پوشش نامتعارف، 
حتی نوجوانان کم ســن و سال را هم با خود درگیر کرده و حاال 

برای برخورد با این ناهنجاری کمی دیر شده است.
ازدواج ســفید نیز معضلی است که شاید در ذهن همگان امری 
ناســازگار با فرهنگ ایرانی و غیرقابل گسترش در فضای جامعه 
باشــد اما بر اســاس آنچه در محافل عمومــی و حتی در جمع 
نوجوانان و جوانان شــنیده می شود، این معضل کم وبیش وجود 

دارد و متأســفانه با توجه به تأثیرپذیری تعــداد قابل توجهی از 
جوانان، احتمال افزایش تدریجی آن نیز وجود دارد.

ممکن اســت برخی این معضل را تنها مختص شهرهای بزرگ و 
پرجمعیت بدانند اما به هر شــکل، حتی در همدان نیز در برخی 
محافل، در خصوص ازدواج سفید مسائلی مطرح می شود و حتی 
طرح این موضوع در اجتماع و جمع های چندنفره که نشــان از 
آگاهی دراین باره است، خود دلیلی بر نگرانی در خصوص معضل 

ازدواج سفید است.
همدان و مردمانش با تمدنی دیرینه و ســابقه ای مذهبی، وجود 
چنیــن معضلی را برنمی تابند اما با توجه به وجود دانشــگاه ها و 
مراکز آموزش عالی در همدان و دانشــجوپذیر بودن آن و به تبع 
این موضوع وجود خانه های دانشــجویی که البته با نظارت اجاره 
داده می شــود زمزمه هایی در برخی محافل عمومی در خصوص 
زندگی مشــترک بدون ازدواج رســمی در برخی از این خانه ها 
حتی به صورت انگشت شمار شنیده می شود که خود نوعی تهدید 
به شــمار می رود. البته نمی توان نقش گستردگی فضای مجازی 
و برخی فیلم های مخرب غربی که آیینه تمام نمای بی بندوباری 
هستند، نادیده گرفت و این موضوع تنها گریبان گیر دانشجویانی 
که به دوراز خانواده در شهری دیگر زندگی می کنند، نمی شود و 
ممکن است نوجوانان و جوانانی را نیز که به هر دلیلی در اندیشه 

فرار از خانه هستند، تهدید کند.
هرچند به هیچ عنوان نمی توان این موضوع را به صورت گســترده 
بســط و نســبت داد اما همان طور که گفته شد باید پیشگیری 
را ســرلوحه کار قرار دارد و نگران این موضوع بود چراکه ازدواج 
سفید واقعیتی خاموش اما تلخ است که نباید از کنار آن رد شد و 
با چاره اندیشی، آسیب شناسی، فراهم کردن شرایط ازدواج آسان 
و ایجاد حساسیت خانواده ها برای آگاهی بخشی به فرزندان خود، 
اجازه رواج این معضل حتی به تعداد انگشتان دست را هم نداد.

البته مسئوالن فرهنگی استان همدان می گویند که آمار رسمی 
در این زمینه وجود ندارد اما به گفته آن ها این بدین معنا نیست 
که مسئوالن نسبت به معضل ازدواج سفید بی تفاوت هستند بلکه 

در این خصوص دغدغه مندی در استان وجود دارد.

نسبت به ازدواج سفید بی تفاوت نیستیم

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان در این خصوص 
به خبرنگار اکباتان می گوید: ازدواج سفید اتفاق شایع و مرسومی 
در ایران اسالمی نیســت و با فرهنگ و آموزه های دینی تطبیق 

ندارد.
مهرداد نادری فر معتقد است که این اتفاق در جامعه و به شکل 
مرســوم برای خانواده ها قابل قبول و پذیرفته شــده نیست و به 

کشورهای غربی برمی گردد.
او تأکید می کند: ازدواج ســفید در جامعــه ایرانی نیز به ویژه در 
اســتان همدان بروز و ظهور نداشــته و با توجه به بررسی های 

صورت گرفته نمونه ای مشاهده نشده است.
نــادری فر خود نیــز از مباحثی که در محافــل عمومی در این 

خصوص مطرح می شود، آگاهی دارد و می گوید: حتی از من نیز 
در این خصوص بارها ســؤال شده اما بااین وجود مدرک رسمی و 
گزارشی از سوی دستگاه های مسئول به استانداری ارسال نشده 

و نمی توان آماری در این خصوص اعالم کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری همــدان در خصوص 
دغدغه مندی مجموعه اســتان درباره مباحث مختلف اجتماعی 
اذعان دارد: باوجوداینکه مدرک و سند رسمی در خصوص ازدواج 
ســفید وجود ندارد اما مجموعه فرهنگی اســتان در این زمینه 
بی تفاوت نیســت و حتی مباحثی را کــه در محافل عمومی نیز 

مطرح می شود موردبررسی قرار می دهد.
او ادامه می دهد: اطالعی نداریــم که چنین معضلی وجود دارد 
یا خیر اما اگر هم شناســایی شــود به طورقطــع در همان زمان 

راهکارهایی برای رفع مشکل اندیشیده می شود.
مهرداد نادری فر می گوید: آموزش سبک زندگی و روابط اجتماعی 
و بین فردی در مراکز آموزش عالی و مدارس ارائه و هشدارهای 
الزم به خانواده ها داده می شود و دوره های آموزشی سبک زندگی 
نیز برای دانش آموزان و دانشجویان در نظر گرفته شده است اما 
در خصوص ازدواج سفید به شکل واضح، موضوعی در آموزش ها 
مطرح نمی شــود و به هیچ عنوان صالح نمی بینیم که در جامعه 
دانشجویی این موضوع مطرح شود که چنین جریانی وجود دارد 
اما به هر شــکل آموزش ها در خصــوص مراقبت های فردی در 

روابط اجتماعی ارائه می شود.

ازدواج سفید به ضرر دختران است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان نیز 
به خبرنگار اکباتان می گوید: ازدواج سفید عمل غیراخالقی است 
که با فرهنگ ایرانی در تضاد اســت و مشکالت زیادی را به ویژه 

برای دختران ایجاد می کند.
ســعید گلســتانی تأکید می کند که در همدان آمار خاصی ارائه 
نشده و اگر هم وجود داشته باشد پنهانی است و نمی توان در این 

خصوص آماری اعالم کرد.
او معتقد اســت که این معضل به طور عمده به شــهرهای بزرگ 
برمی گردد و در شهرهایی همچون همدان چنین شرایطی وجود 

ندارد.
گلستانی بر این باور است که بر روابط موجود نمی توان نام ازدواج 

گذاشت و شاید نوعی رابطه دوستی باشد.
او در خصــوص زندگی مشــترک برخی دختران و پســران در 
خانه هــای دانشــجویی، می گوید: به هیچ عنــوان خانه به صورت 
مختلط به دانشجویان اجاره داده نمی شود اما پس از اجاره منزل، 
اگر چنین اتفاقی نیز بیفتد شاید تعداد معدود و محدودی باشد 
که متأسفانه چون پنهانی اســت نمی توان در خصوص وجود یا 

عدم وجود چنین معضلی سخن گفت.
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری همدان 
ســخنانش را با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از شــکل گیری 
ازدواج ســفید در جامعه باید برنامه های فرهنگی در نظر گرفت، 

ادامه می دهــد و تأکید می کند: در پرونده های دادگســتری در 
خصوص ازدواج ســفید پرونده ای وجود نــدارد اما درهرصورت 

جلوگیری از آن نیاز به برنامه ریزی و چاره اندیشی دارد.

وجود یک ازدواج سفید در جامعه میلیونی 
محسوس نیست

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
همدان نیز در گفتگو با خبرنگار اکباتان این گونه نظرش را بیان 
می کند: شاید به طور اتفاقی نمونه ای به عنوان ازدواج سفید وجود 
داشته باشد اما بااین وجود ازدواج سفید آمار رسمی ندارد و بیشتر 

به دوستی های خیابانی برمی گردد.
اســداله ربانی مهر می گوید: حتی اگر چنیــن اتفاقی یک مورد 
در جامعه یک میلیون نفری وجود داشته باشد محسوس نیست و 

نمی توان گفت چنین معضلی وجود دارد.
او وعده می دهد که قرار بر این اســت معضل ازدواج ســفید در 
کمیته تخصص ازدواج همدان موردبررســی قرار بگیرد و تأکید 
دارد کــه برای جلوگیری از شــیوع این اتفــاق خاموش باید در 

خصوص ازدواج رسمی و قانونی فرهنگ سازی کرد.
ربانی مهر ازدواج را نوعی فرهنگ سازی می داند و معتقد است که 
تا زمانی که دســتگاه های فرهنگی ورود پیدا نکرده و جوانان را 
به ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار دعوت نکنند مشکالتی از قبیل 

ازدواج سفید و دوستی های خیابانی رفع نخواهد شد.
او معضالت اقتصادی را 4۰ درصــد علت عدم تمایل جوانان به 
ازدواج می داند و می گوید: 6۰ درصد از دالیل جوانان برای پرهیز 
از ازدواج به مباحث فرهنگی برمی گردد؛ ازدواج یعنی خانواده و 
اگر جامعه خانواده ای نداشــته باشد آرمانی نخواهد بود؛ بنابراین 
بــرای رواج ازدواج بایــد از بخش فرهنگ وارد شــد اما در کنار 
توجــه به ازدواج باید به تهدیدهایی همچون ازدواج ســفید نیز 

پرداخته شود.
ســخنان مســئوالن عرصه فرهنگی و اجتماعی اســتان در این 
خصوص نیز مطرح شد و با توجه به مباحث عنوان شده از سوی 
آن ها و رســمی نبودن معضل ازدواج سفید، نمی توان انتظار در 
نطفه خفه شــدن این پدیده را داشت؛ چه بسا پدیده های آشکار 
و ناهنجاری های اجتماعی که امروز باوجود برگزاری جلســات و 
ســردادن شعارهای مختلف و اقداماتی بی اثر یا کم اثر مسئوالن 
کشــور، به قوت خود پابرجاست و هرروز در قالب های جدید رخ 
نشان می دهد و وقتی برنامه مدون و اثرگذاری در این بخش های 
آشکار در جامعه وجود ندارد چگونه می توان انتظار چاره اندیشی 
در مورد معضلی را داشــت که خاموش، بی صدا و بی رنگ جای 
خود را به آرامی در سبک زندگی برخی افراد جامعه باز می کند؟

بااین وجود تنها می توان از طریق اطالع رســانی و آگاه ســازی از 
سرنوشت نامعلوم و تباهی زندگی به دوراز خانواده، جوانانی را که 
در معرض آسیب پذیری و تأثیرپذیری هستند، از چنین پدیده ای 
بر حذر داشت و این اقشار مختلف مردمی هستند که می توانند 

فرزندانشان را از این خطر دور کنند.
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برنامه هــای کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان در هفته ملی کودک امســال به دلیل تقارن با دهه اول محرم با رنگ و بوی 
عاشورایی و در راستای انتقال فرهنگ عاشورایی به نسل جدید برگزار شد تا بتواند در قالب 400 عنوان برنامه هفته کودک، نوجوانان 
و آینده سازان کشور را با حماسه عاشورا و قیام امام حسین )ع( بیشتر آشنا کند. با همکاری اداره ها و سازمان ها بیش از 12 هزار کودک 
و نوجوان همدانی از برنامه های مختلف برگزارشــده توســط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هفته کودک برخوردار می شــوند 
به طــور مثــال کودکان و نوجوانــان با دریافت کودک کارت می توانند تا پانزدهم آبان ماه از امکان تفریحی و گردشــگری، ســینما، عضویت 
کتابخانــه، امکانات شــهربازی رنگین کمان، غار علیصدر، بازدید از باغ مــوزه دفاع مقدس، تله کابین گنجنامه بــا تخفیف و رایگان بهره مند 

شوند. در این گزارش به برنامه های متنوع هفته کودک به عنوان فرصتی برای توجه به ضرورت های تربیتی، نگاهی گذرا داریم.
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خوانش دل نوشته های پاک کودکان همدانی
نشست ادبی شــعر و داستان با خوانش دل نوشته های پاک کودکان و 
نوجوانــان همدانی در اولین روز از هفته ملــی کودک با عنوان صبح 

عاشورایی برگزار شد.
ســید محمدرضا جــوادی مدیرکل کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان اســتان همدان اظهار داشت: به دلیل تقارن برنامه های هفته 
ملی کودک با ایام محرم، سعی شد برنامه ها باهدف ترویج فرهنگ ایثار 
و شــهادت در بین کودکان و نوجوانان و آشــنا کردن آن ها با اصول و 
عقایدی است که امام حسین)ع( در حقیقت به خاطر آن ها قیام کرد و 

حماسه عاشورا را تحقق بخشید، شکل گیرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: 
باتوجه به اهمیت پرداختن به موضوع کودکان در ایران به جای یک روز، 

یک هفته برای این امر اختصاص داده شده است.
وی با بیان اینکــه از 1۵ تا ۲1 مهرماه به عنوان هفته کودک در ایران 
نام گذاری شده است، هدف از برگزاری این نوع برنامه های فرهنگی در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانــان را به نوعی بیان موضوعات 
فرهنگی و دینی متناسب با ذهنیت کودکانه این قشر سنی عنوان کرد 
و افزود: سعی شده در فضای دینی و معنوی و درعین حال دل نشین و 
هنرمندانه، کودکان و نوجوانان را با مفهوم قیام عاشورایی امام حسین 
)ع( و آرمان و اعتقادی که آن حضرت و یاران باوفایش در راه آن جهاد 

نمودند، آشنا کرد.
طاهره دوروزی مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان استانداری همدان 
نیز با حضور در این مراسم خاطرنشان کرد: واقعه عاشورا در همه ابعاد 
زندگی ما نفوذ کرده و این مراســم های خاص که برگزار می شود برای 

یادآوری این واقعه و چگونگی صیانت از این واقعه مهم می باشد.
در این برنامه هدیه جلیوند، فاطمه مولوی از اعضا مرکز پنج همدان و 
راضیه آق کال از صالح آباد، فاطمه فاضلی، مریم رمضانی، بهار سهیلی، 
سیده مرضیه حسینی از اعضا مرکز چهار همدان و فاطمه پور ابراهیمی، 
مهدیــس خان بابایی از مریانج، نگار حاجی بابایی از مرکز یک همدان، 
گلسار چراغی از مرکز دو همدان و محمدمهدی پورمجاهد از مرکز سه 
همدان به خوانش شهر و بیان داستان با موضوع واقعه کربال پرداختند.

غالمرضا بکتاش، حامد محقق، مهین سماواتی، زهره بهنام خو، ریحانه 
نوری، مهدی طراوتی توانا، مریم زرافشان، مرضیه فعله گری، معصومه 
کریمی و بهناز ضرابی زاده نیز از شاعران و نویسندگان حوزه کودک و 
نوجوان در این مراسم آثاری از اشعار و داستان با موضوع محرم و قیام 

امام حسین )ع( بیان کردند.
برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی کودکان در محل 

اقامه نماز جمعه همدان
نمایشــگاه آثار برگزیده کودکان و نوجوانان عضو مراکز کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســتان همدان در زمینه هنرهای تجسمی 

شــامل نقاشی و خوشنویسی در حوزه های دینی و مذهبی در دومین 
روز هفته ملی کودک در محل اقامه نماز جمعه همدان برگزار شد.

لیال السادات خوانساری کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان همدان در حاشیه برپایی این نمایشگاه گفت: در این 
نمایشگاه 3۰ اثر برگزیده از میان آثار کودکان عضو مراکز کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان همدان در حوزه های مذهبی و دینی 

در قالب خوشنویسی، نقاشی و عکس به نمایش گذاشته شد.
استقبال بی نظیر کودکان و خانواده ها از غرفه کانون 

پرورش فکری
مراســم بزرگداشت هفته ملی کودک و روز جهانی کودک با استقبال 
بی نظیرکودکان و خانواده ها از غرفه کانون با محوریت تبیین فرهنگ 
عاشورا به کودکان و نوجوانان در پارک مردم استان همدان روبرو شد.

به گفته زیبا عبدی کارشــناس مســئول هنری کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اســتان همدان در غرفه این کانون ســه فعالیت 
قصه گویی، ســفال و نقاشــی با موضوع کودکان عاشــورایی باهدف 
گرامیداشــت هفته ملی کودک و آشنا ســازی کودکان و نوجوانان با 

فرهنگ ایثار و شهادت عاشورایی دایر شد.
 سوگواری کودکان روستایی 
عصمت خلیل کرد و پیر انبار

همزمان با هفته ملی کودک توسط کتابخانه سیار روستایی شهرستان 

بهار کودکان و نوجوانان روستای عصمت خلیل کرد این شهرستان در 
سوگواری حضرت قاسم بن الحسن )ع( شرکت کردند.

به گفته محمدحسین عرفی مسئول این مرکز در این برنامه بیش از 3۰ 
دانش آموز مقطع ابتدایی حضور داشتند و آثاری در قالب نقاشی روی 

پارچه، سفالگری و قصه گویی را به تصویر کشیدند.
دیدار با خانواده شهید ابراهیم عبداللهی و حضور در مرقد مطهر آیت اله 
بهاری از دیگر فعالیت های مرکز فرهنگی و هنری بهار و مرکز ســیار 

روستایی شهرستان بهار در هفته ملی کودک بود.
در همین راستا برنامه معرفی وقایع و ایام محرم و عاشورا برای اعضای 
روستای پیرانبار دبستان پرتو توسط فرهاد مینایی مربی کتابخانه سیار 

روستایی کبودرآهنگ انجام شد.
کانون اصالح و تربیت محل بازگشت به خویش است

در ســومین روز از هفتــه ملــی کــودک کــه مختص بــه حضرت 
قاسم بن الحسن)ع( بود سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســتان همدان بــا حضور در کانون اصالح 

تربیت با کودکان و نوجوانان این مرکز دیدار کرد.
ســیدمحمدرضا جوادی مدیــرکل کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان اســتان همدان در این دیدار با حضور در مراســم عزاداری 
سید و ساالر شهیدان آقا اباعبداله الحسین )ع( خاطرنشان کرد: کانون 
اصالح و تربیت محل بازگشت به خویشتن است و کودکان و نوجوانان 
ضمن آشنایی بیشتر با فرهنگ عاشورایی به خودسازی و الگو برداری 
از فرهنگ عاشــورا و فلسفه حماســی بر نکات تربیتی و ماندگار این 
حماسه همچون صبر، اصالح پذیر بودن و توجه به شخصیت های خاص 

نوجوانان تمرکز داشته باشند.
در ادامــه این بازدیــد حجت االسالم والمســلمین احمدوند رئیس 
دادگســتری شهرســتان همدان به همراه مدیرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســتان همدان و تنــی چند از مدیران 
و مســئوالن داخلی کانون اصــالح و تربیــت و محمدتقی توکلی 

کارشــناس فرهنگی و رابط فرهنگی کانــون از بخش های مختلف 
به ویــژه اماکن فرهنگی، ورزشــی، هنــری و کارگاه تولیدی بازید 

کردند.
 سوگواره 'خورشید برای همه می تابد' 

در همدان برگزار شد
ســوگواره 'خورشــید برای همه می تابد' با حضور مهرداد نادری فر 
مدیرکل امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری همــدان، طاهره 
دوروزی مشاور اســتاندار و مدیرکل امور بانوان استانداری، مهدی 
اخــوان معاون مدیرکل امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری و 
جمعــی از دانش آموزان دختر عضو مراکــز کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان همدان با پرده خوانی قیام امام حسین 

)ع( در سینما کانون برگزار شد.
مدیرکل پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان همدان عنوان 
کرد: برنامه هــای کانون در هفته ملی کودک با شــعار 'کودکان 
تشــنه اند' با محوریت موضوع های ادبی، هنری، علمی و مذهبی 

برای کودکان 6 تا 16 سال در 39 مرکز ثابت و سیار و پستی 
استان همدان اجرا می شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز در 
این مراســم گفت: شــخصیت افراد نتیجه 
آموزش های دوران کودکی و نوجوانی است 

بنابراین اگر کودکان را با فرهنگ عاشورا و آموزه های دینی آشنا کنیم 
به طور یقین در آینده از آسیب های اجتماعی حفظ می شوند.

مهرداد نادری فر افزود: آشــنایی کودکان با آموزه های دینی پایه های 
شخصیتی آن ها را در بزرگ سالی محکم و در برابر آسیب های احتمالی 

در سنین بزرگ سالی حفظ می کند.
وی بــه تقارن هفته ملی کودک با ایام محرم اشــاره کــرد و با بیان 
اینکه هفته کودک امسال نشــان داد که هیچ تناقضی برای برگزاری 
برنامه های کودک با ســوگواری ایام محرم وجود ندارد گفت: کودکان 
ایرانی پرورش یافته مکتب عاشورا هستند و هفته ملی کودک فرصتی 
برای انتقال فرهنگ عاشورایی به نسل جدید است تا بتوان آینده سازان 

کشور را به این فرهنگ نزدیک تر کرد.
اجرای ســرود، قرائــت بیانیه، قصه گویی، مداحی، برپایی نمایشــگاه 
تجسمی نقاشی و خوشنویسی در درب ورودی سالن، پخش کلیپ و 
تجلیل از خانواده شهید سیدرضا حسینی درافشان از سایر برنامه های 

این سوگواره بود.
فرزند شهید حسینی در این مراسم با قرائت بخش هایی از وصیت نامه 

و شــهید، خاطرنشــان کرد: مقام شــهدا واالست 
زبان در بیان مقــام منزلت آن قاصر 

است. وی به ارادت و عالقه پدر 
شــهیدش به مقام حضرت 

زینــب )س( اشــاره کرد 
و افــزود: بــرای ذکــر 
مصائب به منابع رجوع 
چراکــه  می کردنــد 
اهل  است  بسیار مهم 
را خوب بشناســیم و 
شــناخت صحیــح از 

طریــق مطالعــه منابع 
درست و متقابل به دست 

می آید.
دوســتی  و  حلقــه صلح 

کودکان همدانی
بــا  همزمــان 

پنجمین 
روز 

از 

هفتــه ملی کودک، کودکان و نوجوانان مــدارس ابتدایی عضو مراکز 
کانون با حضور در باغ موزه دفاع مقدس "حلقه صلح و دوستی" بسته و 
با قرائت بیانیه و کشیدن نقاشی بر روی پارچه با موضوع عاشورایی پیام 

صلح و دوستی را به جهانیان مخابره کردند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان همدان در 
حاشیه برگزاری این مراسم خاطرنشان کرد: تربیت کودکان و نوجوانان 
نوعی سرمایه گذاری برای آینده کشور است و باید برای این گروه سنی 
با برگزاری برنامه های امیدوارکننده حامی خوبی باشیم و الگویی از یک 

زندگی سالم پیش روی آنان ترسیم کنیم.
سیدمحمدرضا جوادی ادامه داد: کودکان جامعه اسالمی مرگ کودکان 
مناطق جنگی کشورهای اسالمی را فراموش نکرده اند و به همین دلیل 
در یک اقدام زیبا ۵۰۰ دانش آموز دختر و پســر دوره ابتدایی با ایجاد 
"حلقه صلح و دوستی" پیام داشتن آرامش و صلح را به جهانیان مخابره 

کردند.
در ادامــه این برنامه نوحه خوانی توســط مربی فرهنگی کانون احمد 
عســگری انجام شــد که کودکان و نوجوانان حاضر در مراسم در یک 

فضای صمیمی به عزاداری و سینه زنی پرداختند.
نقاشــی بر روی پارچه و به تصویر کشــیدن آثار خلق شده کودکان و 
نوجوانان با موضوع واقعه عاشورا از دیگر برنامه هایی بود که با شرکت 
حداکثری کودکان و نوجوانان در فضای بیرونی باغ موزه دفاع مقدس 

اجرا شد.
 دیدار و دلجویی مدیرکل و کارکنان کانون 
از کودکان سرطانی بیمارستان بعثت همدان

ســیدمحمدرضا جوادی مدیرکل و جمعی از کارکنان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان همدان به مناسبت هفته ملی کودک 
باهدف ابراز همدردی از کودکان سرطانی مرکز آموزشی درمانی بعثت 

همدان دلجویی کردند.
جوادی با گفتگو و دلجویی از این کودکان با اهدا کتاب، سرگرمی های 
سازنده، بازی فکری به تمامی کودکان در بخش سرطانی لبخند شادی 

و خوشحالی را بر لبان این قشر از کودکان جاری کرد.
تجلیل از کودکان شهدای مدافع حرم همدان

سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل و جمعی از کارشناسان 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان 
همزمان با هفته ملی کودک با حضور در منزل شهید 
مدافع حرم محسن فانوســی از فرزندان و خانواده 

شهید تجلیل کردند.
شهید محسن فانوسی در سال 13۵9 متولدشده و 
در تاریخ 1394/8/9 در جنوب شهر حلب به درجه 
رفیع شــهادت نائل آمد. شــهید واالمقام به عنوان 
تخریبچی در سپاه به عنوان گروه مهندسی 43 امام 

علی )ع( خدمت می کرد.
شهید محسن فانوسی دارای دو فرزند به نام های 
محمدمهــدی کالس چهارم ابتدایی و یک 

دختر دوساله به نام فاطمه است.

هفته ای برای انتقال فرهنگ عاشورایی به کودکان
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 خودتان را بیشتر معرفی کنید
آرزو حکیمی مقدم، متولد ۲9 فروردین 13۷4 هستم. در خانواده ای 
کاماًل ورزشی به دنیا آمدم و از سال 1388 عضو تیم ملی قایقرانی 
هستم. رشته کایاک رشته تخصصی من است و در مواد ۲۰۰ متر، 
۵۰۰ متــر و 1۰۰۰ متر پــارو می زنم و در حال حاضر در رشــته 

تربیت بدنی مشغول تحصیل می باشم.
 رابطه خانواده شما با ورزش چگونه است؟

پدر، مادر، خواهرم و عموهایم ورزشکار هستند. پدرم فوتبال بازی 
می کند. در ســن 19 سالگی عضو تیم فوتبال استقالل تهران بوده 
و حاال هم عضو تیم فوتبال پیشکســوتان همدان اســت. خواهرم 
بســکتبال کار می کند البته پیشــنهاد دادم که به سمت قایقرانی 
بیاید اما به دلیل بدن سازی های سنگین ترجیح داد در همان رشته 

بسکتبال بماند.
 ورزش را از چه زمانی آغاز کردید و چه شد که به سمت 

قایقرانی آمدید؟
از دوران کودکی ورزش می کردم؛ در هشت سالگی شنا را آغاز کردم 
و تا 13 ســالگی این رشــته را ادامه دادم. عدم فراهم بودن شرایط 
برای حضور در مسابقات بین المللی شنای بانوان و همچنین تنوع 
مدالی رشــته قایقرانی باعث شد تا در ســن 13 سالگی به سمت 
قایقرانی بروم. در سال 8۷ بود که اولین تمرینات قایقرانی را انجام 
دادم. آن زمــان همدان قایقرانی نداشــت، تا اینکه خانم نســرین 
عابدین فیروز از شــمال به همدان آمدند و به عنوان مربی، قایقرانی 
را در همدان راه اندازی کردند. به اســتخر آمدند و از بچه های شنا 
چنــد نفر را برای قایقرانی انتخاب کردند و من هم از روی عالقه و 
آینده نگری شــنا را کنار گذاشتم و قایقرانی را آغاز کردم. یک سال 

بعد هم به عضویت تیم ملی درآمدم.
 با برنامه ریزی به سمت قایقرانی آمدید؟

زیاد با قایقرانی آشنا نبودم، مسابقاتش را ندیده بودم، اما می دانستم 
در این رشــته بیشتر از شنا می توانم موفق باشم البته پدر و مادرم 
مرا بســیار در این زمینه کمک کردند. روزهایی که تمرین داشتم 
من را به سد می بردند؛ روزهایی که سد همدان سانس تمرین بانوان 

نداشت مادرم مرا برای تمرین به مالیر می برد.
 رشته دیگری هم کار می کنید؟

بله. در دوومیدانی هم فعالیت دارم. عضو تیم دوومیدانی دانشــگاه 
هستم. در مســابقات المپیاد دانشجویان کشور هم چند ماه پیش 

مدال طالی دو 8۰۰ متر بانوان را کسب کردم.

 همان روزهای اولی که قایقرانی را شــروع کردید فکر 
می کردید روزی نخســتین مدال آور بانوان در رشته کایاک 

بازی های آسیایی باشید؟
از بچگــی که ورزش را آغاز کردم همیشــه بــا ذهنیت پیروزی و 
موفقیت روبه جلو حرکت کردم. همیشه هدفم موفقیت بوده و آرزو 
داشتم بدرخشم و مدال های آسیایی، جهانی و المپیک کسب کنم. 
ســال 1388 که بــه اردوی تیم ملی دعوت شــدم 3۰ نفر حضور 
داشــتند کــه 1۵ نفر از آن ها اهــل بندر انزلی بودنــد، 14 نفر از 
هرمزگان و تنها من از همدان در اردو حضور داشــتم. همه باتجربه 
بودند و من در ســن 14 سالگی تقریباً نفر آخر اردو بودم؛ روزهای 
ســختی بود اما باهدفی که داشتم در عرض یک سال به عنوان نفر 

اول اردو انتخاب شدم.
 چه شد که از راه یابی به المپیک 2016 ریو بازماندید؟

متأســفانه 1۲ روز قبل از برگزاری مســابقات سهمیه المپیک در 
لهســتان از ناحیه کتف دچار مصدومیت شدم و همین باعث شد 

المپیک ۲۰16 را از دست بدهم.
 مصدومیتتان چقدر در ورزش شما تأثیر گذاشت؟

من در تمرینات بدن سازی از ناحیه کتف دچار دررفتگی شدم. در 
این یک ســال و نیم خیلی اذیت شدم. برخی پزشکان گفتند باید 
عمل جراحی کنم البته با مشــورت با چند نفر ترجیح دادم عمل 

نکنم و با فیزیوتراپی خودم را به مرز آمادگی برسانم.
 در حال حاضر تمرینات ت شما چگونه پیگیری می شود؟

بعد از آســیب دیدگی در مســابقات انتخابی المپیک، در لهستان، 
حدود یازده ماه تمریناتم قطع شــد. یک ســال در هیچ مسابقه ای 
شــرکت نکردم. شرایطم خوب نبود. پس از پایان دوره مصدومیتم 
از خردادماه امســال تمریناتم را در تهران آغاز کردم. البته چون در 
تهران دانشجوی رشته تربیت بدنی هستم تمریناتم را اینجا پیگیری 
می کنم. روزهای 13 و 14 و 1۵ آبان ماه مسابقات قایقرانی قهرمانی 
کشور برگزار می شود که در حال حاضر خودم را برای شرکت در آن 

مسابقات آماده می کنم.
 مهم ترین مسابقات پیش روی شما چه هست؟

تا پایان سال مسابقه مهمی نداریم. تمرینات خودم را برای شرکت 
در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 96 انجام می دهم؛ پس ازآن در 
مســابقات زیر ۲3 سال جهان شرکت می کنم. انگیزه فراوانی دارم، 
چون از المپیک ۲۰16 ریو بازماندم می خواهم با کسب مدال جهانی 

آن را جبران کنم.

 بــا توجه به اینکه همدان دریا و ســاحل ندارد وضعیت 
کنونی قایقرانی همدان را چگونه می بینید؟

در چند ســال اخیر قایقرانی همدان پیشرفت زیادی داشته است؛ 
مستعدان خوبی در همدان حضور دارند. اخیراً در رشته رویینگ هم 
موفقیت های خوبی داشتیم. خدا را شکر وضعیت سد آبشینه برای 
تمرین خوب است اما در امکانات قایق مشکل داریم. اگر تجهیزات 
جدید فراهم شود، وضعیت بهتر می شود. البته فعالیت بانوان بهتر 
از آقایان است. رئیس هیأت و مدیرکل ورزش و جوانان همدان نیز 

حمایت خوبی از این رشته دارند.
 اختالفات انتخابات فدراسیون چقدر در ورزش شما تأثیر 

گذاشت؟
اختالفات در تمام فدراسیون ها و هیأت های ورزشی وجود دارد اما 
در قایقرانی زیاد بود. آن زمان تغییرات گســترده ای در فدراسیون 
داشتیم. مربیان عوض شــدند، برنامه ها تغییر کرد، اردوها تعطیل 
شــد و همین روی بدن ما خیلی تأثیر گذاشــت. بعــد برکناری 
آقای دنیا مالی، مســئوالن وقت مربی من آقای یولداشــوف را به 
کشورش فرستادند و شرایط سختی فراهم بود تا اینکه سه ماه قبل 
از بازی های آســیایی دوباره آقای یولداشوف مربی ما شد؛ هرچند 

دوری ایشان روی عدم رسیدن به نتیجه مطلوب تأثیرگذار بود.
 خیلی ها معتقدند وقتی آرزو حکیمی در سن 17 سالگی به 
المپیک رفت اوج مسابقات ورزشی را تجربه کرد و پس ازآن 
انگیزه اش برای ادامه ورزش کمتر شد. نظر خودتان چیست؟

نه اصاًل این طور نیســت؛ اتفاقاً بعد از المپیک انگیزه من دوچندان 
شد. وقتی آن شور و هیجان و جو المپیک را دیدم، برای بازی های 
آســیایی تمرین کردم و خدا را شکر در کایاک ۲۰۰ متر مدال برنز 
کســب کردم، البته در کایاک ۵۰۰ متر هم تا اواخر مسیر مسابقه 

سوم بودم، اما درنهایت با اختالف ناچیزی چهارم شدم.
 چه عناوین مهمی تاکنون کسب کردید؟

در ســال 139۰ در مسابقات قهرمانی آسیا سه مدال طال در رشته 
کایــاک تک نفره در مواد ۲۰۰ متــر، ۵۰۰ متر و 1۰۰۰ متر و یک 

مدال برنز در کایاک چهارنفره به دست آوردم.
سال 139۲ نیز سه مدال طال و یک مدال نقره آسیا را در مواد ۲۰۰ 

متر و ۵۰۰ متر تک نفره و دونفره کسب کردم.
حضور در المپیــک ۲۰1۲ لندن به عنوان جوان ترین ورزشــکار و 
همچنین کسب نخســتین مدال کایاک بانوان در تاریخ بازی های 
آســیایی از عناوین مهم دوران ورزشی ام محســوب می شوند. در 

مسابقات جهانی تاکنون قسمت نشده مدال بیاورم، اما چندین مقام 
چهارمی و پنجمی و ششمی در مسابقات قهرمانی جهان دارم.

 مهم ترین برنامه پیش روی شما چیست؟
هدف اصلی ام المپیک ۲۰۲۰ توکیو و کسب مدال طالی بازی های 
آسیایی ۲۰18 اســت و در کنار آن ها در کاپ های بین المللی هم 
شرکت می کنم. کسب طالی المپیک آرزوی من است. فکر می کنم 

دور از دسترسم نیست و تمام تالشم را برای آن انجام می دهم.
 مهم ترین حریفان شــما در مســابقات پیش رو از چه 

کشورهایی هستند؟
حریف قزاق رقیب اصلی ام اســت بــا حریف چینی فاصله چندانی 

ندارم. البته نیوزلند هم در این رشته بسیار موفق است.
 بهترین خاطره ورزشی شما کدام است؟

خاطرات قشنگی در دوران ورزشی ام داشتم، اما قشنگ ترین آن ها 
روز برگزاری مسابقه انتخابی المپیک ۲۰1۲ لندن بود. من در رده 
جوانان بودم و ســهمیه المپیک را خانم آرزو معتمدی در مهرماه و 
در مســابقات آسیایی به دست آورده بود. با توجه به اینکه سهمیه 
المپیک متعلق به قایق هست نه خود ورزشکار، فدراسیون تصمیم 
گرفت طبق آیین نامه، مسابقات انتخابی بگذارد. مسابقه انتخابی روز 
۲۵ فروردین 91 در دو مرحله برگزار شد، که من در هر دو مرحله 
در مــاده ۲۰۰ متر و ۵۰۰ متر رکورد بهتری داشــتم و همزمان با 
تولدم جواز حضور در المپیک را در سن 1۷ سالگی به دست آوردم 
و این شیرین ترین خاطره دوران ورزشی ام بود البته کسب مدال برنز 

بازی های آسیایی نیز از بهترین خاطراتم است.
 خاطره تلخ ورزشی هم داشته اید؟

جدایی آقای یولداشــوف مربی تیم ملی بعد از بازی های آســیایی 
و همچنیــن دررفتن کتفم پیش از مســابقات انتخابی المپیک و 
جاماندن از المپیک ریو جزء تلخ ترین خاطرات ورزشی ام به حساب 

می آید.
 رکورد شما چقدر است؟

در ۲۰۰ متر تک نفره با رکورد 4۰ ثانیه و 8 صدم ثانیه و ۵۰۰ متر 
هم با یک دقیقه و ۵4 ثانیه رکورددار ایران هستم.

 و صحبت های پایانی شما
تشکر می کنم از مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیئت قایقرانی 
اســتان که از این رشته حمایت می کنند؛ همچنین پدر مادرم که 
همیشــه حامی من در این رشته بودند. امیدوارم که دوباره به سکو 

برگردم و برای کشور و استانم افتخارآفرینی کنم.

کسب طالی المپیک آرزوی من است
آرزو حکیمی: مصدومیت مانع از حضورم در المپیک ریو شد

در المپیک و بازی های آســیایی رشــته هایی هستند که مدال آورند. 
در کنــار دوومیدانــی، قایقرانــی را می تــوان یکــی از پرمدال ترین 
رشــته های المپیک دانست. این رشــته در دو بخش آب های آرام و 
آب های آزاد در رشــته ها و مواد مختلف برگزار می شــود به طوری که 
در المپیــک 2016 ریــو 120 مــدال طــال، نقره و برنز برای رشــته 
قایقرانی در نظر گرفته شــده بود. هرچند ما تاکنون نتوانســتیم در 
المپیک در این رشته مدال کسب کنیم اما بازی های آسیایی 2014 

اینچئون شروع خوبی برای مدال آوری از این رشته بود.

اســتان همدان باوجود نداشتن ساحل در چند سال اخیر درخشش 
خوبی در این رشــته داشته اســت. به طوری که همواره در اردوهای 
تیم ملی نام قایقرانان اســتان نیز دیده می شــود. رشته ای که تنوع 
زیادی دارد. در حال حاضر رشته های کایاک، کانو و روئینگ در استان 
فعال هســتند. هرچند هرکدام از آن ها در مــواد مختلف به صورت 
انفــرادی و تیمی )دونفره و چهارنفره، روئینگ هشــت نفره( برگزار 
می شود. رشــته ای که می توان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری، روی 

مدال هایش حساب باز کرد.

آرزو حکیمــی سرشــناس ترین قایقران اســتان همدان نشــان داد 
در اســتانی که به دریا نزدیک نیســت و ســاحل ندارد هم می توان 
از قایقرانی مدال کســب کرد. حکیمی در بازی های آســیایی 2014 
اینچئون به عنوان نخستین بانوی ایران در رشته کایاک مدال آورد. 
وی کــه بــه دلیــل مصدومیت المپیــک 2016 را از دســت داد، در 
المپیک 2012 لندن جوان ترین ورزشکار کاروان ایران لقب گرفت. 

گفت وگوی اکباتان با این قایقران جوان کشورمان را بخوانید.
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اولین نشست تخصصی اعضای اتاق بازرگانی، کارآفرینان و مدیران صنایع برتر استان همدان با دان
حضور رضا قیاسی معاون اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان، علی اصغر 
زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان و مدیران عامل واحدهای تولیدی 

و صنعتی به میزبانی دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.
رئیس دانشــگاه صنعتی همدان در این نشست گفت: در همایش موردنظر تعامل بین صنعت و 

دانشگاه موردتوجه قرار گرفته و از متخصصان در آن استفاده شده است.
محمود نیلی ضمن انتقاد از رسانه ها و صداوسیما در ارتباط با دانشگاه صنعتی، یادآور شد: برخی 
حتی نمی دانند که محل دانشگاه صنعتی همدان کجاست در حالیکه خانواده فرشچیان از اصفهان 

هزینه چند میلیارد تومانی برای دانشگاه خرج کرده است.
نیلی با بیان اینکه تصمیم بر این است که دانشگاه از برج عاج پایین بیاید و صنعتگران نیز متوجه 
وظایف خود شوند، خاطرنشان کرد: صنعتگران موظف به انتقال تجربیات هستند؛ چراکه از صفر 
وارد صنعت شده و از هزینه دولت و مردم تجربه کسب کردند باید تجربیات خود را منتقل کنند.

وی ادامه داد: برای انتقال این تجربیات کجا بهتر از دانشگاه صنعتی است که رتبه های علمی کمتر 
از هزار داشته است.

نگوییم فارغ التحصیالن چیزی بلد نیستند
رئیس دانشگاه صنعتی همدان با اشاره به تورم دانشجویان در دانشگاه ها، یادآور شد: اگر تعداد نیرو 
در دانشگاه های غیرتخصصی افزایش یافته و تحویل جامعه داده می شود که شاید چندان مهارتی 
نداشته باشند و این آگاهی نیز وجود دارد که آن دانشگاه ها ضعیف هستند نباید فضا را آنچنان 

مغشوش جلوه داد که فارغ التحصیالن چیزی بلد نیستند.
نیلی افزود: رئیس بخش صنعت نیز فارغ التحصیل دانشگاه است بنابراین می توان گفت صنعت از 

دل دانشگاه بیرون آمده و نمی توان آن را حذف و یا ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که در بخش های مختلف تبلیغاتی عمل می شود، اظهار داشت: 
برای مقابله با بیکاری باید زحمت کشید و واکاوی کرد که امروز این واکاوی آغاز شده و ممکن 
است این اقدام مشکل ایجاد کند چون عده ای عالقه مند به بررسی مسائل نیستند چون سؤاالتی 
از این قبیل مطرح می شــود که با این میزان صنعت پراکنده چرا باید بیکار وجود داشته باشد و 

فارغ التحصیالن از همدان بروند.
رئیس دانشــگاه صنعتی همدان با اشــاره به آغاز ارتباط صنعت و دانشگاه در استان، بیان کرد: 
خوشــحالیم که صنعتگران دانشگاه را صریح، تیز و نیش دار متوجه می کنند که در چه مسیری 

پیش می رود و دانشگاه نیز باید به ارزیابی این مسائل بپردازد.

بازیابی سند توسعه دانشگاه صنعتی همدان
وی همچنین تصریح کرد: در این راستا سند توسعه دانشگاه برای اولین بار در حال بازیابی است و 

به نوعی تنظیم می شود که صنعتگران نقش اول آن باشند.
نیلی در ادامه سخنان خود گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که همه به نظام بدهکاریم و اگر دیگران 
را بدهکار جلوه دهیم باید از فعالیت خداحافظی کنیم؛ همچون آلمان، ژاپن و کره جنوبی باید روح 

تعامل و صبوری در صنعت و روح پیروی دانشگاه از نیازهای جامعه را رواج داد.
وی با بیان اینکه مشکل این است که نمی دانیم چرا باید تعداد دانشگاه ها را افزایش دهیم، اظهار 
داشت: قرار بر این بوده که در برنامه ششم توسعه برخی دانشگاه ها منحل شوند که این کار باید 
صورت بگیرد؛ نه اینکه منحل شدن افتخار است اما باید دانشگاهی خوب و موردنیاز جامعه بسازیم 
چراکه با افزایش تعداد دانشگاه ها و دانشجویان و افزایش رده مدرکی با جامعه بی مهرانه برخورد 

می کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دانشگاه در تمام دنیا معبد است و همه با احترام از مقابل آن عبور می کنند، 
گفت: دانشــگاه تنها جایی اســت که تمام فکر خود را متمرکز آینده جوانان کرده است؛ درآمد 
مشروع در اسالم اهمیت فوق العاده ای دارد اما دانشگاه فراتر از این عمل می کند و به دنبال تربیت 
نیرو است و شاید ارزش این کار دیر ثمر دهد اما اگر اراده ها ثمربخش باشد، نتیجه ای فوق العاده 

خواهد داشت.
همدان نباید با 977 بخش صنعتی، بیکار داشته باشد

وی با اشاره به وجود 9۷۷ بخش صنعتی در همدان، خاطرنشان کرد: با وجود این بخش ها نباید 
فرد بیکاری داشته باشیم که طرحی در این راستا برای خروج از رکود فارغ التحصیالن در دانشگاه 

صنعتی طراحی شده که اجرای آن از تابستان سال آینده آغاز خواهد شد.
محمود نیلی افزود: باید بتوان همدان را که می تواند مهد علم، دانش و تخصص و اشــتغال باشد 

همچون زمانی که در صدر بازار چرم و کفش غرب بود، به وضعیت خوبی رساند.
وی با بیان اینکه مقابله با خودسانسوری را باید از رسانه ها آغاز کرد، اظهار داشت: وقتی اطالعی به 
جامعه داده نمی شود، مردم ناامید می شوند و حتی نمی دانند دانشگاهی همچون دانشگاه صنعتی 
کجاست. نیلی ادامه داد: ۵۲ درصد از دانشجویان غیربومی هستند و دانشجوی دارای رتبه هزار از 
استانی دیگر به همدان می آید اما دانشجویان رتبه هزار همدان به اصفهان رفته اند چون ما تبلیغ 
دانشگاه را نمی کنیم؛ باید به خانواده ها بگوییم که دانشگاه صنعتی همدان فرزندانشان را در کمال 

آرامش آموزش خواهد داد.

 برخورد سرد مسئولین 
به مهاجرت فارغ التحصیالن کمک می کند

وی دانشگاه را همچون معدنی دانست که باید کشف شود و در این خصوص تصریح کرد: با برخورد 

سرد مسئولین در استان تنها به مهاجرت فارغ التحصیالن کمک می کنیم. باید این ظرفیت ها را 
حفظ کرد که در این راستا صنعت و مقامات استان باید به کمک ما بیایند چراکه دانشگاه رأس 

ضلعی است که نه دولتی و نه خصوصی بوده و به مردم وابسته است.
نیلی با بیان اینکه کار ســختی برای واکاوی مسائل شروع شده و ممکن است بعضی خوشحال 
نشوند از این کار چون شفاف است، یادآور شد: دانشگاه به این موضوع می پردازد که چرا صنعت 
نیرو جذب نمی کند، فقط رکود پیدا می کند و بدهی به بار می آورد؟ آیا بدهی به این دلیل نیست 

که جذب نیرو ندارد؟
وی افزود: باید بانک ها را رها کرده و تنها در مرحله آخر از آن ها کمک بگیریم و بیشتر از منابع 

انسانی استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان در ادامه یادآور شد: دانشگاه ام.آی.تی ۲99 میلیون دالر از ارتباطات 
صنعت درآمد داشته اما در آمریکا یک نفر به دانشگاه هاروارد 4۰۰ میلیون دالر کمک مالی کرده 
چون دانش را کلیدواژه پیشرفت می دانند و تا مسئولین متوجه نشوند که کلیدواژه توسعه، آموزش 

است به رشد نخواهیم رسید.
وی با اشاره به اینکه فرصت های ما بسیار عالی است و فرهنگ و جغرافیا مناسب است اما فرصت ها 
از دست می رود، اظهار داشت: نظر ما این است که آینه ای مقابل دانشگاه و صنعت قرار داده شود 

و ظواهر را با هم هماهنگ کند و اقدام بعدی با مسئولین استان است.

 تحصیل هزار و 500 دانشجو 
در دانشگاه صنعتی همدان

نیلی با اشاره به تحصیل یک هزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی همدان، خاطرنشان کرد: تنها 

اشتغال فارغ التحصیالن یکی از رشته های دانشگاه بررسی شده که ۷3 درصد اشتغال را به دنبال 
داشته اما در بقیه رشته ها اقدامی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه آغوش صنعت باید باز باشد، یادآور شد: زیرساخت و فکر دانشجویان آماده شده 
تا یاد بگیرد؛ صنعتگران بدانند که این ها فرزندان ایران هستند که ذهن آن ها بکر و آماده فراگیری 

است و آماده اند تا یاد بگیرند.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان گفت: مشکل ارتباط پایان نامه ها با بخش صنعت بیشتر از سوی 
دانشگاه است اما هماهنگی و سازگاری موضوع پایان نامه ها با صنعت اجباری و الزامی شده که بر 
این اساس 3۰ درصد پروژه ها باید در ارتباط با صنعت باشد و البته باید آغوش خود را باز کند تا 

دانشجویان به در بسته نخورند.
وی در پایان یادآور شد: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی با یک میلیارد تومان اعتبار راه اندازی و 

با اختصاص 6۰۰ میلیون تومان تجهیزات آن خریداری شده است.

درآمد کم در همدان با وجود نرخ بیکاری پایین
معاون اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان نیز گفت: نرخ مشارکت استان 
یک درصد از کشور باالتر و نرخ بیکاری دو درصد از میانگین کشور کمتر است که نشان می دهد 

افراد شاغل استان بیشتر بوده اما بااین حال درآمد از میانگین کشوری کمتر است.
رضا قیاسی با اشاره به اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در کشور، اظهار داشت: مقدمه هر 
برنامه ریزی، آمار است و با آمار می توان برنامه ها را تدوین کرد که طرح سرشماری نفوس و مسکن 

سال جاری با برنامه ششم توسعه همگام شده و این اتفاق فرصت خوبی برای برنامه ششم است.
وی با اشاره به جمیعت یک میلیون و ۷۵۰ هزارنفری همدان بر اساس سرشماری سال 9۰، یادآور 

شد: یک میلیون نفر در ۲9 شهر و ۷۵۰ هزار نفر در روستاهای استان ساکن هستند.

قیاسی ۷1 درصد جمعیت کشور را شهری و ۲9 درصد را روستایی عنوان کرد و افزود: در همدان 
۵9 درصد جمعیت در شهرها و 49 درصد در روستاها زندگی می کنند که درصد باالی جمعیت 

روستایی در استان نیاز به نگاهی متفاوت دارد.
وی ادامه داد: همدان ۲.۵ درصد از جمعیت کشــور را به خود اختصاص داده و درآمد و ســرانه 
ناخالص همدان نسبت به کشور پایین تر است در شرایطی که نرخ مشارکت استان یک درصد از 
کشور باالتر و نرخ بیکاری دو درصد از میانگین کشور کمتر است که نشان می دهد افراد شاغل 

استان بیشتر بوده اما بااین حال درآمد از میانگین کشوری کمتر است.
قیاسی همچنین تصریح کرد: از سال ۵۵ تا 6۵ متوسط نرخ رشد جمعیت 3.3 درصد بوده که در 
بازه 6۵ تا ۷۰ نرخ رشد جمعیت استان ۰.93 درصد رسیده و نشان از مهاجر فرستی استان دارد.

وی با اشــاره به کاهش نرخ رشــد به ۰.16 درصد در دهه ۷۰، یادآور شد: از سال 8۵ تا 9۰ نرخ 
رشد به ۰.63 درصد افزایش می یابد و مهاجرفرستی کمتر می شود که امید می رود در سرشماری 

امسال، استان به 1.۲9 درصد میانگین نرخ رشد جمعیت کشوری نزدیک تر شود.
معاون اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان گفت: هرچه از توان آموزشی 
در استان استفاده شود و نیروی متخصص تربیت و به سایر نقاط کشور اعزام شود، به نفع استان 

خواهد بود.
رضا قیاسی با بیان اینکه از یک میلیون و 9۵۰ هزار هکتار مساحت استان 9۵۰ هزار هکتار به بخش 
کشاورزی اختصاص دارد، یادآور شد: همدان پس از اردبیل دومین استان است که نهایت استفاده 

از اراضی را دارد و استفاده از آب وخاک در استان در سطح باالیی است.

صدور بی حساب وکتاب موافقت اصولی در کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان همدان با اشاره به اینکه در طول بیش 
از 3۷ ســال از پیروزی انقالب نقاط مثبت و منفی قابل مشاهده بوده است، گفت: وزارت صنایع 
بی حســاب وکتاب موافقت اصولی در کشــور صادر می کند بدون اینکه از ظرفیت صنعت کشور 

برآوردی صورت بگیرد تا سرمایه گذاری که هزینه می کند به نتیجه برسد.
علی اصغر زبردست با تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، اظهار داشت: در این راستا نشست هایی 
با مراکز علمی استان برگزار شده و پیشنهادات موردنظر اتاق بازرگانی مورد تأیید دانشگاه ها قرار 

گرفته است.
وی همچنین تصریح کرد: اطالعاتی به سرمایه گذاران در خصوص تولیدات کشور و نیاز آن داده 

نمی شود.
زبردســت با بیان اینکه باید تولید کارخانجات به ظرفیت برســد، یادآور شــد: در حال حاضر 
کارخانجــات آرد با ظرفیت ۲8 درصد تولید می کنند و بعــد می گوییم چرا واحدها نمی توانند 

مشکالت مالی را مدیریت کنند.
وی گفت: با توجه به وضعیت موجود کشور که فضایی سنگین و رقابتی است، کارخانجات باید به 

دانش روز و تکنولوژی مسلط شوند تا بتوانند خود را سرپا نگه دارند.

 دانشگاه در آموزش نیروی انسانی 
به نیاز استانی توجه کند

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه اگر قرار باشد به صنعت سامانی داده شود این امر 
جز آمیخته شدن با دانش روز محقق نخواهد شد، خاطرنشان کرد: در کشور و یا حتی در استان 
همدان، دانشگاه اطالعی از بخش صنعت ندارد و رشته هایی را بدون توجه به نیازها تعریف کرده 

است؛ دانشگاه باوجوداینکه دید ملی دارد باید به نیاز استانی نگاه کند.
وی با بیان اینکه هنوز فنی و حرفه ای نتوانســته افرادی مسلط به دستگاه و ابزارهای جدید 
را آموزش دهد، اظهار داشــت: اگر قرار باشــد ارتباطی بین صنعت و دانشگاه صورت بگیرد 
باید بخش آموزش فعال شده و این تصور که آموزش هزینه است باید از اذهان دانشگاهیان 

خارج شود.
زبردســت افزود: در بیش از یک سال گذشــته نزدیک به هشت هزار نفر آموزش کوتاه مدت در 
بخش های مختلف دیده اند و اگر اســتان به دنبال این است که از وضعیت فعلی خارج شود باید 
آمــوزش را مدنظر قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی اســتان همدان با بیان اینکه فعاالن اقتصادی 
نیازمندی ها را به دانشگاه ها اعالم کنند، خاطرنشان کرد: در این صورت دانشگاه رشته های موردنیاز 

را تعریف و دانشجویانی در این زمینه آموزش خواهد داد.
وی در ادامه یادآور شد: مدیران کارخانجات سابقه طوالنی و تجربه کافی را برای مدیریت واحدهای 
تولیدی دارند و باید از این تجربیات استفاده کرد و اجازه نداد که افراد مجرب در عرصه صنعت از 

استان خارج شوند و تجربه خود را به دانشجویان انتقال دهند.
زبردست با بیان اینکه امکان وجود آزمایشگاه و مرکز تحقیقات برای تمام رشته های دانشگاهی 
وجود ندارد، اظهار داشت: این ظرفیت در واحدهای تولیدی وجود دارد و باید دانشگاه ها از چنین 
ظرفیتی اســتفاده کنند و از طرفی واحدها نیز توانمندی دانشــجویان را رصد کرده و در واحد 
تولیدی خود بورسیه کنند. وی همچنین خاطرنشان کرد: فعاالن صنعت نباید نسبت به دانشگاه ها 

بی تفاوت باشند و همه باید در توسعه نقش داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی اســتان همدان با اشاره به عقب ماندگی های موجود در مسیر توسعه، گفت: 
در کشور از بسیاری مسائل عقب هستیم و اگر بخواهیم به توسعه برسیم باید دانش به روز را در 

نظر داشته باشیم.
زبردســت در پایان بر فراهم شدن زمینه های رشد و توسعه در کشور با کمک بخش دانشگاه و 

صنعت تأکید کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان:

دانشگاه صنعتی همدان به 
دنبال تحول در صنعت همدان

دانشگاه صنعتی همدان محلی برای بازگشت نخبگان همدانی است
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زن و مــرد و کــودک و پیر فرقی ندارد؛ همه بســاط 
کرده اند. یکی تســبیح می فروشــد یکی گوشی کارکرده، 

اســت  اکباتان  اینجــا خیابان  لباس های کهنــه.  دیگــری 
همــان خیابانی که به هگمتانه ختم می شــود و البته در ضلع 

روبه رویی آن خیابان بوعلی قرار دارد که به آرامگاه شیخ الرئیس 
بوعلی ســینا می رســد و اتفاقاً ایــن خیابان نیــز از معضلی به نام 

دست فروشــی در امان نیســت و تنها نوع اجناس عرضه شــده در این 
خیابان هــا کمی باهم فرق دارد و این دو خیابان با زنجیره به هم پیوســته 

دست فروشــانی که در پیاده روی دور میدان مرکزی شــهر اجناسشــان را 
می فروشــند، باهم ارتباط پیدا می کنند.

ازقضا این دو خیابان گردشــگری شــهر در دســتور کار پیاده راه سازی شهرداری 
همدان قرارگرفته اند و چند ماهی می شــود که طــرح به عنوان پایلوت در خیابان 
بوعلی که متمول خیزتر است آغازشده و به گفته مدیران شهرداری، با پایان کار در 

این خیابان، عملیات پیاده راه سازی خیابان اکباتان نیز آغاز خواهد شد.
با توجه به اینکه تصمیم موقت و چکش کاری نشــده شــهرداری در چند ســال 
پیش مبنی بر پیاده راه ســازی در این دو معبر بی نتیجه ماند، به نظر می رســید 
کــه مطالعات و پیش بینی های کافی در خصوص معضالت موجود و برنامه ریزی ها 
برای رفع آن ها انجام شــده باشد و طرح با کمترین مشکالتی اجرایی شود اما حاال 
مدتی است که سخن از ساماندهی دست فروشان شهر به ویژه در خیابان بوعلی به 
گوش می رســد و به احتمال زیاد با شروع پیاده راه سازی خیابان دیگر، مباحث در 

خصوص آن نیز مطرح خواهد شد.
دست فروشــی یکی از مهم ترین مشکالتی است که این روزها سر از مجلس 
شورای اســالمی درآورده و نمایندگان بر سر موضوع دست فروشی به عنوان 
»اقتصاد خاکســتری« بحث می کنند و همدان نیز از این داســتان مســتثنا 
نیســت و دست فروشی به مشکلی تبدیل شده که امروز طرح پیاده راه سازی 
با آن روبه رو اســت و این معضل، به موضوع جلسات مدیران شهری همدان 
تبدیل شــده و هر بار دم از ساماندهی دست فروشــان شهر زده می شود اما 
اینکه در این مدت کوتاه تا پایان اجرای طرح، چگونه می توان ســاماندهی 
را بــه نتیجه رســاند، نیاز به توضیح بیشــتر مدیــران دارد و باید دید که 
آیــا در طرحی ضربتی، شــاغالن در این عرصه حذف می شــوند و یا برنامه 

شد. خواهد  اجرا  دیگری 
اجتماع دست فروشــان در معابر جز ازدحام و در مواقعی ایجاد ناهنجاری های 
اجتماعــی تصویر دیگری را در ذهن متبــادر نمی کند؛ البته در کنار تمام این 
موارد و در صدر آن »فقر« بیشتر از هر چیزی خود را نشان می دهد و باوجود 
مطرح شــدن مباحثی همچون وجود مافیای دست فروشی که در همدان کمتر 
مصــداق دارد، نمی توان حکم داد که این دست فروشــان بایــد جمع آوری یا 
حذف شــوند چراکه با این اقــدام تعداد زیادی از افراد نیز بــه جمع بیکاران 
شــهر اضافه خواهند شــد. هرچند دست فروشــی کم از بیکاری نیست اما نان 
شــب خانواده هایشان را فراهم می کند و شاید با فروختن یک قلم از کاالیی که 
بســاط شده، از گرسنه به خواب رفتن کودکی در خانه که هر شب منتظر پدر 

و یا مادرش می ماند، جلوگیری می شود.
باوجوداینکه در مواردی نیز برخی دست فروشــان نیازمندان واقعی نیستند اما 
دیدن پیرمردانی که در سرمای هوا و یخبندان و یا گرمای داغ تابستان، گوشه 
خیابانی ایســتاده و نان ســنتی، جارو و یا سیگار می فروشــند و کودکانی که 
بســته های دستمال کاغذی و گل های یخ زده بر دست دارند، بیش از هر چیزی 
فقر و البته احساس تکلیف و مسئولیت پذیری عده ای را نشان می دهد که اغلب 

نیازمنــدی  از 
تن به دست فروشــی 
داده اند. هرچند پیرمردان و 
نیستند  اشتغال  سن  در  کودکان 
و امنیت شــغلی برای شاغلین در این 
ســنین مصداق چندانی ندارد اما پرسه زدن 
آن ها در خیابان ها نوعی ناامنی محســوب می شود 
که هم خودشــان را آزار می دهد و هم خراشی بر چهره 
شــهر می اندازد. حال چگونه می توان بســاط این افراد را که 
ازقضا، بیشــتر در این دو خیابان به عنوان دو مسیر منتهی به اماکن 
گردشــگری، با دست فروشــی کســب روزی می کنند، برچیــد و اقتصاد 

اندکشان را فلج کرد؟
آیا نباید شهرداری پیش از اجرای طرح هایی که به ظاهر زیبا هستند و برای اینکه 
به شــهر همدان، میدان مرکزی و خیابان هایی که بوی تمدن می دهند، روح تازه 
ببخشــند مسائل اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و بعدازآن چکش برقی را به جان 

آسفالت خیابان های بوعلی و اکباتان بیندازد؟
در همدان شــاهد بودیم که حتی وقتی شــهرداری در خیابان بوعلی شــروع به 
عملیات پیاده راه ســازی و کندن آســفالت خیابان و ســنگ های پیــاده رو کرد، 
دست فروشــان در خاک بساطشان را پهن می کردند و کاری به کار طرح موردنظر 
شــهرداری نداشتند. حاال پس از گذشت چند ماه اعضای شورای شهر و عده ای از 
کارشناســان به فکر افتاده اند که اگر دست فروشان ساماندهی نشوند اجرای طرح 
هشت میلیارد تومانی پیاده راه سازی خیابان بوعلی بی ثمر خواهد بود. حتی شاید 
با ســنگ فرش شدن تمام عرض خیابان، عرصه برای دست فروشان فراخ تر شود و 
راحت تر بتوانند کارشــان را انجام دهند و کسب روزی کنند. چه بسا اجرای طرح 
رو به پایان اســت و پیشــرفت فیزیکی آن فرقی به حال عده ای که تنها به کسب 

روزی خود می اندیشند، ندارد.
شــهرداری پس از پایان طرح چگونه می تواند دست فروشان که اتفاقاً تعداد 
آن ها کم هم نیســت، به قول کارشناسان ساماندهی کند و آیا با قوه قهریه 
باید بســاط آن ها را از خیابــان بوعلی برچیند تا طرح پیاده راه ســازی به 
بهترین شــکل اجرا شــود؟ یکی از مشکالت همین جاســت که در همدان 
طرحی آغاز می شــود و پــس از آغاز، مشــکالت یکی یکی خود را نشــان 
می دهنــد و موانــع یکی یکی نمایان می شــوند و تازه در میانه مســیر باید 
به رفع و یا الپوشــانی مشــکالت به هر طریقی اندیشــید. شاید در ابتدای 
اجــرای طرح، همــه ذوق پایان کار و قدم زدن در ســنگ فرش دو خیابان 
تاریخی و البته گردشگری شــهر را داشتند و معضالت آن چندان به چشم 
نمی آمــد ولی امروز دست فروشــی به عنوان یک توده ای گســترده و البته 
کهنه و قدیمی به عنوان ســد اصلی طرح به شمار می رود. هرچند در اینجا، 
موضوع اصلی دست فروشــی اســت و هدف زیر ســؤال بردن طرحی نیست 
کــه روزهای پایانی خود را ســپری می کند و به عقیده مدیران شــهرداری 
و عــده ای از صاحب نظران پروژه خوب و قابل توجهی اســت و در توســعه 
گردشگری و شــأن و جایگاه بخشیدن به دو خیابان بوعلی و اکباتان نقشی 
بســزا دارد اما همان طور که پیش ازاین نیز گفته شــد دست فروشــی بیش 
از هرجای دیگری به میدان مرکزی شــهر و این دو خیابان رســوخ کرده و 
جای خود را در بین رهگذران بازکرده اســت. اشــتغالی که کاری با نازیبا 
شــدن چهره شهر و ساختن جلوه ای نامتناســب مقابل دیدگان گردشگران 

ندارد.

در مدتــی پیش این موضوع مطرح شــده بود کــه با به پایان رســیدن پیاده 
راه سازی خیابان بوعلی، دست فروشــان به خیابان تختی منتقل و بدین شکل 
ساماندهی انجام می شــود و به همین راحتی سنگ فرش پیاده راه بوعلی خالی 
از دست فروش خواهد شــد که این تصمیم شاید به ساماندهی پیاده راه کمک 
کنــد اما انتقال آن بــه یک خیابان دیگر در میدان مرکزی شــهر را نمی توان 

ساماندهی به شمار آورد.
البته این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که در تمام ایام، شــهرداری هم بیکار 
نمانــده و وظیفه خود را همواره انجام می دهد به طوری که مأموران شــهرداری به 
همــراه مأمورین نیروی انتظامی هرروز به محل تجمع دست فروشــان می روند و 
عده ای از دست فروشــان تا از این موضوع باخبر می شــوند به دیگر همکاران خود 
خبــر می دهند. دست فروشــان هم گونی ها را جمع کــرده و می گریزند و چندی 
نفری هم که با مشتریان شــان بر سر تخفیف چانه می زنند، وقت را ازدست داده و 
با مأمورین شــهرداری روبه می شــوند. هرچه هم التماس می کنند کاری از پیش 
نمی برند و باید با ناامیدی نظاره گر ضبط اندک اموالشان از سوی مأمورین باشند. 
این گونه نان عده ای که اغلب از سر فقر و ناچاری رو به سوی دست فروشی آورده اند، 
بریده می شود و اتفاقاً معضل دست فروشی نیز ساماندهی نشده و افراد فردا دوباره 

در محلی که باید، حاضر می شوند و فعالیت روزمره خود را ادامه می دهند.
بااین وجود چگونه می توان از ســدمعبر، نارضایتی برخی مردم و ناهنجاری بصری 
و چهره نازیبای معابر و خیابان ها جلوگیری کرد و درعین حال مانع کســب روزی 
عده ای که چوب نبود اشــتغال در کشــور را می خورند، نشــد؟ تــا کجا می توان 
جلســه برگزار کرد و شــعار داد که دست فروشان باید ســاماندهی شوند، باید در 
این خصوص چاره اندیشــی صورت بگیرد، باید مطالعه و برنامه ریزی شود، باید هم 

مسائل اقتصادی را در نظر گرفت و هم توسعه گردشگری را؟
بــه قول مدیران و مســئوالن و برخی رهگذران، دست فروشــی و البته بی نظمی 
در شــأن خیابان هایی همچون بوعلی و اکباتان نیســت و اینکه کودکان و زنان و 
پیرمردان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در این خیابان ها بساط می کنند، ذهنیتی 
منفی در ذهن گردشگران باقی می گذارد اما به اجبار، قهر و زور و بدون برنامه ریزی 
و پیش بینی مسائل اجتماعی و اقتصادی، نمی توان معابر را از دست فروشان خالی 
کــرد و پیاده راه های اکباتان و بوعلی را هم ســطح و هم طراز با دیگر پیاده راه های 

مشابه در دنیا دانست.
باوجود بازارهای روز در نقاط مختلف شــهر همدان و اســتقبال مردم مناطق از 
بازارها، چرا نباید دست فروشــان را به ســمت بازارهای روز هدایت کرد و یا تعداد 
این بازارها را افزایش داد تا هم گذر مردم کمتر به میدان مرکزی شــهر بیفتد و 
هم ســطح معابر اصلی شهر را از بساط دست فروشان پاک کرد. هرچند در مناطق 
حاشــیه ای نیز دست فروشان در کنار خیابان ها بساط می کنند و به نوعی سدمعبر 
در مناطــق نیز اتفــاق می افتد اما می توان با ایجاد بازارچه های یکدســت در این 
اماکن، از بی نظمی جلوگیری کرد و یا طرح های دیگری را با نظر کارشناسان برای 

کنترل این مشکل اجرایی کرد.
حاال که مدت زیادی به پایان کار پیاده راه ســازی خیابان بوعلی به عنوان مســیر 
گردشــگر خیز و البته دســت فروش خیز )!( باقی نمانده و این روزها مسئوالن و 
اعضای شورای شــهر همدان، به تدبیر و چاره اندیشی برای به هدر نرفتن بودجه 
چندمیلیاردی همت کرده اند باید منتظر نشست و دید که ساماندهی دست فروشان 
که تعریف مشــخص و واضحــی ندارد و تنها به همان کلمه »ســاماندهی« ختم 
می شود، چگونه رخ نشان خواهد داد و آیا دست فروشان تنها از خیابانی به خیابان 
دیگر منتقل شده و با استقرار مأمورین در ساعتی از روز، بساط ها جمع می شود یا 

ساماندهی شکل و نمود دیگری خواهد یافت؟

گرد 
»اقتصاد خاکستری« 

بر خیابان های شهر
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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.
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