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مدیران رسانه ای
 حامی اصلی خبرنگاران 

 در هفتــه ای که  نام خبرنــگار بر آن 
نهاده شــده اســت، برنامه های متنوعی از 
سوی خانه مطبوعات اســتان با همکاری 

دستگاه های مختلف به اجرا در آمد

خارجیان برای شکار ُگراز به همدان می آیند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان: 

70 درصد واحدهای تولیدی 
شهرک صنعتی

به سیستم  تصفیه مجهز شدند

مدیرکل کارورفاه اجتماعی خبرداد

سهم کبودراهنگ از
 تسهیالت روستایي 292 میلیارد 

6

3

گودبرداری غیر اصولی 
جان 4کارگر نهاوندی 

را گرفت

بازداشت 
پیمانکاروناظر

کاظمی؛ نماینده مالیردرمجلس تاکیدکرد

فساد حاصل پنهان کاری سازمان ها
2
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مدیرکل آموزش و پرورش همدان خبر داد
راه یابی 5 دانش آموز همدانی به مرحله سوم 

المپیادهای علمی
 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان از راه یابی پنج نفر 
از دانش آموزان استان به مرحله سوم المپیادهای علمی کشور خبر 
داد و گفت: دانش آموزان راه یافته به مرحله ســوم در کالس های 
تابستانی باشگاه دانش پژوهان جوان به مدت بیش از یکماه شرکت 

خواهند کرد.
محمد پــورداود در گفت وگو بــا فارس اظهار کرد: بر اســاس 
اعالم باشــگاه دانش پژوهان جوان وابســته به مرکز ملی پرورش 
استعدادهای درخشــان، پنج نفر از دانش آموزان استان به مرحله 

سوم المپیادهای علمی کشور راه یافتند.
وی افــزود: زهرا مالمیر از دبیرســتان نمونه دولتی حضرت آمنه 
ناحیه یک همدان در المپیاد ادبی، فاطمه پناه آبادی از دبیرســتان 
فرزانگان یک همدان، پویا قربانی دبیرستان عالمه حلی 2 همدان 
و محمد امین رضایی از دبیرســتان عالمه حلی 2 همدان در رشته 
ســلول های بنیادی و بازشناختی و ســید علیرضا جلیلی نهاد از 
دبیرستان عالمه حلی 2 همدان در رشته شیمی راهی مرحله سوم 

المپیاد کشوری شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان عنوان کرد: در مرحله 
اول المپیادهای علمی در اســتان همــدان  یک هزار و720 نفر از 
دانش آموزان دوره متوسطه دوم ثبت نام کردند که از این تعداد 134 

نفر توانستند به مرحله دوم راه یافتند.
وی با بیان اینکه دانش آموزان راه یافته به مرحله سوم در کالس های 
تابستانی باشگاه دانش پژوهان جوان به مدت 30 تا 45 روز شرکت 
خواهند کرد، خاطرنشــان کرد: از میان آنها اعضای تیم المپیادی 

کشور برای شرکت در مسابقات جهانی برگزیده می شوند.
پورداوود با بیان اینکه همه باید در کنار آموزش به تربیت دینی و 
اسالمی دانش آموزان کوشا باشند، عنوان کرد: مدرسه محل تعامل، 
تعادل، تکامل است و باید تالش کرد تا جوانان و نوجوانان دراین 

مسیررشد و تعالی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه خانــواده نقش مهمی در موفقیت فرزندان خود 
در آینده دارند، خاطرنشــان کرد: با برنامه ریزی درست و منطقی 
است که می توانیم آینده جوانان و نوجوانان را از آسیب ها نجات 
بخشیم لذا موفقیت این دانش آموزان نتیجه برنامه ریزی تالش خود 

و خانواده است.

هوای همدان ابری است نه آلوده

  مســئول کنترل کیفی آلودگی هوا در دانشگاه علوم پزشکی 
همــدان گفت: امروز هوای همدان اســتاندارد و بدون گردوغبار 

است.
رأفتی اظهار کرد: ســطح کیفی هوای همدان در سطح استاندارد 
است و خوشبختانه در حال حاضر در آب و هوای استان هیچ گونه 
مشــکلی وجود ندارد و گروه های خاص به راحتی می توانند در 
ســطح شــهر حضور پیدا کنند. به گزارش ایسنا وی ادامه داد: به 
علت ابری بودن هوا مردم فکر می کنند سطح هوا آلوده و گردوغبار 
است اما در صورت باال رفتن سطح آلودگی اطالع رسانی می شود 

به طوریکه امروز هوای همدان استاندارد و بدون گردوغبار بود.
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فعالیت 19 پایگاه اسکان موقت در همدان
 معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان 
همدان از فعالیت 19 پایگاه اسکان موقت در این استان خبر داد.

محمــد بداغی، معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی آموزش و 
پرورش استان همدان بیان کرد: با اشاره به اینکه  از ابتدای شروع 
تعطیالت تابســتان تاکنون در پایگاه های اسکان موقت فرهنگیان 
اســتان 146 هزار و 70 نفر پذیرش شدند، اظهار کرد: اسکان و 
پذیرش مســافران به ویژه میهمانان فرهنگــی از 25 خردادماه با 
6 مرکز رفاهی دائمی و 19 پایگاه اســکان موقت آغاز شــده و 

همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه هزار و 932 نفر در قالب 18 هزارو 594 خانوار 
میهمان فرهنگی در مدارس اســکان  پذیــر و اقامتی آموزش و 

پرورش استان اقامت داشتند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان 
افزود: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان 
همدان با بیان اینکه پذیرش از خانواده های فرهنگی در پایگاه های 
اسکان فرهنگیان تا 15 شــهریورماه ادامه دارد، گفت: هر ساله با 
اتمام امتحانات دانش آموزان و شروع فصل تابستان شاهد حضور 

مسافران و گردشگرانی از سراسر کشور به همدان هستیم.
بداغی با اشــاره به اینکه 162 مدرسه با یک هزار و 471 کالس و 
اتاق برای پذیرش میهمانان در نظر گرفته شــده است، افزود: این 
کالس ها شــامل 184 کالس ویژه، یک هــزار و 51 کالس گروه 

»الف« و 236 کالس گروه »ب« است.
وی با اشاره به اینکه همدان یکی از مکان های گردشگری به شمار 
مــی رود، تصریح کرد: باید از این فرصــت موجود برای معرفی 

یک هزار و 800 جاذبه گردشگری استان بهره مند شویم.
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی آموزش و پرورش استان 
همــدان با بیان اینکه امســال دو رویداد بزرگ گردشــگری در 
همدان شکل خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بین 
مسؤوالن اســتان یک وفاق و همدلی صورت گرفته که در کمتر 
نقطه ای از کشور چنین هم افزایی وجود دارد و باید از این فرصت 

بهره مند شد.

رئیس شورای شهر همدان:

طرح آرام سازی بلوار »ارم« همدان 
در دست اجرا است

 رئیس شورای شهر همدان گفت: طرح آرام سازی بلوار »ارم« 
همدان در دست اجرا است.

، ابراهیم مولوی با تبریک روز خبرنگار عنوان کرد: طی یک سال 
گذشــته شورای شــهر همدان کمترین چالش را با خبرنگاران و 
اصحاب رسانه شاهد بود و تعامل و همدلی قابل توجهی بین دو 

مجموعه وجود داشت.
وی به وضعیت اجرای پروژه های شــهری اشــاره کرد و بابیان 
اینکه برخی پروژه های عمرانی کالنشــهرها به دلیل کمبود منابع 
مالی تعطیل شده است، گفت: درست است کمی ها و کاستی هایی 
در اقدامات وجود دارد و شــهروندان به دنبال اجرای پروژه ها با 
مشکالتی از جمله ترافیک روبرو می شوند اما برای حرکت رو به 

جلوی شهر باید سختی ها را نیز تحمل کرد.
مولــوی اجرای پروژه پیاده راه همــدان را موضوع صحبت قرار 
داد و بــا اشــاره به بازدید وزیر راه از این پــروژه گفت: به دلیل 
عدم اطالع رسانی دقیق در خصوص اجرای پروژه پیاده راه سازی؛ 
اطالعات مســئوالن در این خصوص کم اســت و باید بیشــتر 

اطالع رسانی شود.
رئیس شورای شــهر همدان به اجرای طرح آرام سازی بلوار ارم 
همدان نیز اشــاره اشــاره کرد و افزود: با اجرای این طرح محور 

فرهنگی خوبی در همدان ایجاد خواهد شد.

رشد عضویت 50 درصدی همدانی ها
 در بانک خون بندناف رویان

 رئیس جهاددانشگاهی واحد همدان گفت: تعداد افراد ثبت نام کننده در بانک 
خون بندناف رویان استان نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشته است و تا 

امروز 2 هزار نفر از مردم همدان در این بانک عضو شده اند. 
اکبر اسدی در سی و هشتمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در استان همدان، 

خاطرنشان کرد: 
وی با اشــاره به اینکه تعداد افراد ثبت نام کننده در بانک خون بندناف رویان در 
استان نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشته است، گفت: تا امروز 2 هزار 

نفر از مردم همدان در این بانک عضو شده اند.
اســدی با بیان اینکه در ســال گذشــته 25 هزار نفر از مردم همدان از خدمات 
تخصصی آزمایشــگاه تشخیص طبی استفاده کردند، ادامه داد: مرکز طب کار نیز 
وظیفه صدور کارت سالمت شــغلی برای رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای، 

کارمندان، صنعت و ... را برعهده دارد.

 دانش شوراهای اسالمی روستاهای همدان ارتقا می یابد
  مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری همدان گفت: سطح دانش و 
بینش اعضای شوراهای اسالمی روستاها، دهیاران و کارکنان دهیاری ها به منظور 
ارایه خدمات بهتر و عملکرد دانش محور با برگزاری دوره آموزشی رتقا می یابد. 
ظاهر پور مجاهد افزود: این دوره آموزشی با هدف گذاری 10 عنوان دوره و پنج هزار 
و 760 نفر شرکت کننده در قالب 304کالس در سطح استان برگزار می شود. وی با 
بیان اینکه این دوره ها با همکاری فرمانداران شهرستانهای تابعه استان برگزار می  شود 
افزود: از این دوره ها 2 دوره آموزشی با هماهنگی اداره کل مدیریت بحران استانداری 
با موضوع های مدیریت بحران و منابع آب شامل هالل احمر، پلیس امنیت، شرکت 
توزیع برق، شرکت گاز، شرکت آب و فاضالب روستایی و شرکت آب منطقه  ای 
استان در 2 مرحله برگزار می شود. پورمجاهد اظهار داشت: مرحله اول دوره ها در 
شهرستانهای همدان، بهار، کبودرآهنگ و اسدآباد از 30 تیرماه تا هفتم شهریورماه در 
حال برگزاری است و مرحله دوم نیز شامل شهرستان های مالیر، نهاوند، تویسرکان، 

رزن و فامنین در دهه اول مهرماه برنامه ریزی شده است.

 دوره های آموزشی خبرنگاری در همدان برگزار می شود
  مدیرکل فنی و حرفه ای همدان گفت: در صورت اســتقبال خبرنگاران این 
استان دوره های آموزشی مرتبط با خبرنگاری در مراکز زیر پوشش این سازمان 

برگزار می شود.
وهب مختــاران بیان کرد: آماده انعقاد تفاهم نامه ای با محوریت برگزاری دوره 
های آموزشی و رشته های مورد نظر خبرنگاران هستیم. وی افزود: برگزاری این 
دوره هــا در مراکز دولتی فنی و حرفه ای بدون دریافت هزینه ای از خبرنگاران 
برگزار و در پایان این دوره پس از کسب آزمون، گواهینامه فنی و حرفه ای ارائه 
می شــود. مدیرکل فنی و حرفه ای همدان اظهار داشت: مربی و امکانات مورد 
نیــاز در اختیار خبرنگاران قرار می گیرد همچنین در صورت نیاز از خبرنگاران 

زبده و پیشکسوت می توان به عنوان مربی بهره گرفت.
مختاران درباره برگزاری دوره آموزشــی عکاسی نیز گفت: با توجه به برگزاری 
این دوره در مراکز خصوصی نمی توان طبق قانون همســو با بخش خصوصی 

دوره ای را در مراکز دولتی برگزار کرد.

1- سخنرانی استانداردرمراسم روزخبرنگار پخش زنده نداشته است. 
گفته می شــود علی رغم تاکیدبرای پخش کامل برنامه روزخبرنگار 
دراستانداری از سوی شبکه استانی زمانبندی جلسه ازسوی مسئوالن 

مربوطه برای پخش درساعت مشخص شده درست اجرانشده است.
گویا همزمانی پخش خبر و سخنرانی اســتاندار دلیل این اتفاق بوده 

است.
گفتنی است اختصاص آنتن وپخش ویژه برنامه های هفته خبرنگاربرای 

نخستین بار ازابتکارات امسال صداوسیمای مرکزهمدان بود.
2- نامشــخص بودن سودهای حاصل از نگهداری حق بیمه تکمیلی 

توسط صندوقهای مربوطه مورد اعتراض قرار گرفته است.
گفته می شود صندوق های بیمه تکمیلی که حق بیمه را کامل دریافت 
کرده انــد در زمان پرداخت ،خســارت با تاخیر3 ماهه به حســاب 
افرادواریزمی شــود که مورد نقد قرارگرفته است.گویا نگهداری این 
مبالغ که درمجموع به ارقام بزرگ تبدیل می شــود برای 3 ماه شائبه 

سواستفاده راتقویت کرده است.
3- اســتعفای چندباره رئیس اتاق اصناف مــورد پذیرش اعضا قرار 
نگرفته است.گفته می شــود اختالف نظردربین اعضای اتاق منجربه 
اســتعفاهای تکراری شده اســت این درحالی است که زمان کوتاهی 

ازانتخابات این اتاق میگذرد.

مدیران رسانه ای، حامی اصلی خبرنگاران 
محمد سهرابی «

 در هفته ای که  نام خبرنگار بر آن نهاده شــده است، برنامه های 
متنوعی از سوی خانه مطبوعات استان با همکاری دستگاه های مختلف 
به اجرا در آمده که عمده آنها به منظور تکریم فعاالن عرصه رســانه و 

ارج نهادن به تالش های شبانه روزی خبرنگاران بوده است.
در برخی از دستگاه ها و نهادها نیز شاهد برگزاری آیین ها و مراسمی 
بــه منظور تجلیل از خبرنگاران بودیم کــه در جای خود قابل تقدیر 

است.
آنچه اما بایــد همواره  مورد توجه قرار گیــرد و هفته خبرنگار تنها 
فرصتی برای بازخوانی و یادآوری آن اســت، داشــتن نگاه رسانه ای 
و باور به این موضوع اســت که هیچ جامعه ای جز با داشتن توان و 

قدرت رسانه ای باال به توسعه و پیشرفت نمی رسد.
بر این اســاس درک درست از جایگاه خبرنگاران و تالش در جهت 
بهره گیری مناسب از ظرفیت رسانه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر برای 

تمام مدیران است.
امروز باید به اســتقبال از رسانه ها رفت و عالوه بر زمینه سازی برای 
اطالع رسانی آنها از رویدادهای مختلف، اصل پاسخگویی را به منصه 

ظهور و بروز رساند.
الزمه این کار داشتن تفکر انتقادی و پذیرش نقدهای سازنده از طرف 
اصحاب رسانه است تا ضعف هاو قوت ها بیشتر خود را نشان دهند 

و زمینه برای توسعه همه جانبه فراهم گردد.
برگزاری آیین های ویژه و برخی تشریفات دیگر در جای خود حائز 
اهمیت و شــایان توجه اســت، اما مهمتر از آن باور رسانه و تعامل با 

فعاالن رسانه ای است.
مدیران باید به این باور برســند که رســانه ها به عنوان رابط مردم و 
حاکمیت نقش مهمی در توسعه دارند و ظرفیت مهمی هستندکه باید 

همواره مورد توجه قرار گیرد.
به هرحال هفته دیگری به نام خبرنگار در حال سپری شدن است؛ هفته 
ای که فراتر از برخی تشــریفات و تعارفات معمول، بهترین فرصت 
برای بازخوانی این مفهوم اســت که رسانه را باید باور کرد و به اصل 

تعامل با آن که الزمه رشد هر دستگاهی است،  پایبند بود.

 نهاوند-کمالوند-خبرنــگار همــدان 
پیام: روز گذشــته آوار شــدن ساختمان 
فرســوده در حال گود بــرداری جان 4 

گارکر نهاوندی را گرفت.
پیش از ظهر دیروز چهارشــنبه 17 مرداد 
برداری ساختمانی  ناگوار در گود  حادثه 

در نهاوند رخ داد.
مســئول  مولــوی   اکبــر  گفتــه  بــه 
ــس از  ــت: پ ــد گف ــانی نهاون ــش نش آت
ــانی  ــش نش ــوران آت ــه مام ــالم  حادث اع
بالفاصلــه مامــوران آتــش نشــانی بــرای 
ــه  ــده  ب ــار ش ــراد گرفت ــه اف ــک ب کم

ــدند. ــل ش ــزام و وارد عم ــل اع مح
محل حادثه کوچه دکتــر صالح و تقریبا 
300متر به مرکز شهر بود برای همین هم 
مردم بســیاری در این محل جمع شــده 

بودند.
پلیس هم  از مردم درخواســت کرد تا به 
محل حادثه واقــع در کوچه دکتر صالح 
حاضر نشــوند تا عملیات امداد رســانی 

سریعتر انجام شود.
 اعزام ۱۵ نیروی هالل احمر به 

محل
رئیس هــالل احمر نهاونــد در باره این 
حادثه گفــت: ســاعت 11 و 50 دقیقه  
چهارشــنبه 17 مرداد گزارشــی از آتش 
نشــانی نهاوند مبنی بر ریــزش آوار در 
خیابان دکتــر صالح و گرفتاری 4 نفر در 
آوار و درخواست همکاری دریافت شد. 
به گفته محمد تقی شــهبازی  بر اساس 
این گزارش تیم پایگاه امدادونجات جاده 
ای موقت قلعه قباد و همچنین دو تیم از 
مرکــز اداری در مجموع  15 نفر به محل 

اعزام شداند.
 تحویــل  ۴ کشــته آوار به باغ 

بهشت
 در ایــن حادثــه به علت نــوع آوار هر 
چهار نفــر در دم فوت کــرده بودند که 
با همکاری آتش نشــانی ،جمعیت هالل 
احمر و نیروهای مردمی اجســاد از زیر 

آوار خارج و پس از معاینه بالینی توسط 
نیروهــای اورژانس و هــالل احمر  که  
اجســاد فاقد عالئم حیاتی بودند  تحویل 
آمبوالنس حمل جسد شــهرداری و باغ 

بهشت شد. 
 دستور دادســتان به دستگیری 

پیمانکار و ناظر
دادســتان نهاوند با حضــور در محل از 
بازداشت عوامل حادثه امروز فرو ریختن 

ساختمان در نهاوند خبر داد.
ســید هادی مصطفوی گفــت: به نیروی 
انتظامی اعالم شــده که مهنــدس ناظر، 
پیمانــکار و عوامل دیگــر  مرتبط با این 

حادثه سریعا بازداشت شوند.
 ضربه به سرعلت مرگ

علی احسان صالح به ایرنا گفته است که 
علت فوت کارگران ضربه به ســر بوده و 
اضافه کرد: ســن جانباختگان این حادثه 

بین 30 تا 35 سال گزارش شده است.
این مقام قضایی ادامه داد: هشت مرد در 
سه ماهه نخست امســال بر اثر حوادث 
کار جان خود را از دســت دادند که این 
امار در مدت مشابه ســال گذشته هفت 

تن بود.
ایمنی  نشــانی و خدمــات  رئیس آتش 
شــهرداری نهاوند نیز در این باره به ایرنا 
گفت: گــزارش یک مــورد ریزش آوار 
ساعت 11 و 40 دقیقه صبح امروز به این 

مرکز اطالع رسانی شد.
اکبر مولوی افزود: 10 نیروی آتش نشانی 
در قالب ســه تیم امداد و نجات در کمتر 
از چهــار دقیقه در محــل حادثه حضور 

یافته و کار آوار برداری آغاز شد.
وی توضیــح داد: طبــق بررســی های 
صورت گرفته چند کارگــر صبّح امروز 
اقدام به گودبرداری غیر اصولی خانه ای 

یک طبقه کردند.
ایمنی  نشــانی و خدمــات  رئیس آتش 
شــهرداری نهاونــد اضافه کــرد: دیوار 
این خانه نیمه کاره هنگام اســتراحت و 

خوردن صبحانه کارگران، ریزش کرده و 
تمامی آنها زیــر یک متر خاک و مصالح 

ساختمانی دفن شدند.
مولوی ادامــه داد: جنس خاک این زمین 
نرم و مرطوب بــوده و آنها بدون توجه 
به این موضــوع اقدام به گــود برداری 

غیراصولی کرده بودند.
وی گفت: تمامی افراد دفن شده در زیر 
خاک توســط عوامل امداد و نجات آتش 

نشانی نهاوند از زیر آوار خارج شدند.
 اول ایمنی بعد کار

هرچند عوامل پروژه به دســتور دادستان 

بالفاصله بازداشــت شدند اما بی اهمیتی 
به ایمنی و رعایت اصــول گود برداری 
در این پروژه جان 4 شــهروند نهاوندی 
را گرفت ، و خســارت جبران ناپذیری 

وارد کرد.
علت حادثه آوار برداری غیر اصولی بوده 
است که توسط مهندس ناظر و پیمانکار 
و عوامل پروژه از ســاختمان انجام شده 

است.
یک ســوال مطرح اســت اینکه آیا پیش 
از اجرای گود بــرداری ایمنی کار مورد 

تاکید قرار گرفته است؟

گودبرداری غیر اصولی جان 4کارگر نهاوندی را گرفت

بازداشت پیمانکار و ناظر

   نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی بیان نظرهای احزاب 
پیرامون مسائل مختلف در قالب مطبوعات 
را یک امتیاز برای رسانه ها دانست و گفت: 
رســانه ها نمی توانند خالء احزاب سیاسی 

را پر کنند.
محمــد کاظمی در گفت گو بــا ایرنا اظهار 
داشــت: همواره احزاب تالش می کنند در 
قالب نشریات و روزنامه ها نظرهای خود را 
بیان کنند که این موضوع را برای رســانه ها 

مثبت می دانم.
وی با بیان اینکه احــزاب باید خود دارای 
روزنامه، نشریه و یا هفته نامه باشند، افزود: 
این در حالیســت که ما احزاب شاخص و 
ســازمان یافته در کشور نداریم و حزبی هم 
که فعالیــت حداقلی دارد، در تهران متمرکز 

است.
نماینده مــردم مالیر در مجلس دهم با بیان 
اینکه احزابی با یک کار تشکیالتی منسجم 
و زنجیروار از باال به پایین از ابتدای پیروزی 
انقالب تاکنون نداشــتیم، بیان کرد: با وجود 
خالء احزاب سیاســی، نیروهای سیاسی و 
مبارزان قبل از انقالب در قالب تشــکل ها 
و ســازمان هایی سعی کردند فعالیت هایی 

را داشته باشند.
کاظمــی در عین حال ظهــور و افول یک 
حــزب در قبل و بعــد از انتخابــات را از 
جمله معایب احزاب برشمرد و گفت: اینکه 
مطبوعات و رسانه ها به صورت غیر رسمی 
ارگان برخی احزاب شوند، بد نیست و می 
توانند افکار و ایده های احزاب را به بخشی 

از جامعه منتقل کنند.
به گفته وی آزادی مطبوعات و رســانه یک 
ضرورت اســت و تا زمانیکــه گردش آزاد 

اطالعات را در جامعه نداشته باشیم، سازمان 
هــا و ارگان های دولتی مردم و رســانه ها 
را نامحــرم بدانند، اخبار را در اختیار آنها را 
نگذارند و تــا زمانیکه مطبوعات را محدود 
کنیم، نمی توانیم مبارزه با فساد را از رسانه 

ها انتظار داشته باشیم.
کاظمی اطالع از الیه های مختلف اطالعات 
در یک ســازمان یــا وزارتخانــه را الزمه 
اظهارنظر و مقابله یک رسانه با فساد دانست 
و گفت: تا زمانیکــه محدویت ها در زمینه 
مبارزه با فساد وجود دارد، نمی توانیم رسانه 

ها را موفق بدانیم.
عضو ارشــد فراکســیون امیــد در مجلس 
دهم خاطرنشــان کرد: این در حالیست که 
وزارتخانه ها و سازمان های دولتی اصحاب 
رسانه، مطبوعات و خبرنگاران را محرم نمی 
دانند و می بینیم که در این الیه های پر پیچ 

و خم و محرمانه فساد رخنه می کند.
کاظمی وجود پرونده های ریز و درشــت 
فساد را حاصل مخفی کاری و پنهان کاری 
های ســازمان ها و نهادها دانست و گفت: 
چنانچه هر اقدام و رفتار ما در منظر مردم و 
خبرنگاران باشد، این اتفاق های مساله ساز 

و تاسف بار در جامعه رخ نمی دهد.
وی تاکیــد کرد: مطبوعات و رســانه ها را 
به عنوان رکن چهارم دموکراســی باید آزاد 
بگذاریم تا بتوانند در مسیر کسب اطالعات 

در جامعه و فضاهای مختلف فعالیت کنند.
او بــا بیان اینکه محرمانه دانســتن اســناد 
و مــدارک عــادی در دنیای امــروز خیلی 
جایگاهی ندارد، بیان کرد: امروز شــاهدیم 
برخی از فســادها را رسانه ها و خبرنگاران 
شــجاع فاش کردند و همانند ســایر اقشار 
مردم نســبت به مسائل فساد بسیار حساس 

هستند.
نائــب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس دهم در عین حال آگاهی و شجاعت 
را 2 رکن و ویژگی بارز خبرنگاران برشمرد 
و گفت: خبرنگار باید نســبت به مســائل 
جامعه آگاهی داشــته باشــد و هــر اندازه 
اطالعاتش از الیه های جامعه، آســیب ها، 
مشــکالت، خواســت ها و تمایالت مردم 
بیشــتر باشــد، بهتر می تواند نقش خود را 

ایفا کند.
کاظمی همچنین شجاعت بیان، اظهار نظر، 
درج افکار واقعی و هراس نداشــتن از بیان 
واقعیت هــا را از دیگــر ویژگی های یک 
خبرنگار خوب عنوان و بیان کرد: متاسفانه 
یک انســجام و تشــکل خاصی در حوزه 

مطبوعات و رسانه ها نمی بینم.

کاظمی؛ نماینده مالیردرمجلس تاکیدکرد

فساد حاصل پنهان کاری  سازمان ها
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مسئوالن باید روحیه نقدپذیري داشته باشند 
 کبودراهنگ- حمیدي- خبرنگار همدان پیام: خبرنگاران پل ارتباطي مردم و مسئوالن 

هستند و با تعامل و همکاري آنها بسیاري از مسائل و مشکالت جامعه مرتفع مي شود.
امام جمعه کبودراهنگ در مراسم تجلیل از خبرنگاران این شهرستان با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید محمد صارمي افزود: شهید صارمي خبرنگار شجاع ایراني با دادن خون خود 

مظلومیت مردم ایران را به گوش جهانیان رساند.
حجت االســالم و المســلمین نقي باقري افزود: پیروزي، اقتدار و عظمت نظام ما و اگر 
امروزه ما حرفي براي گفتن داریم مدیون کار و تالش خبرنگاران است چرا که خبرنگاران 
پل ارتباطي مردم و مسئوالن هستند و با همکاري این قشر زحمتکش بسیاري از مسائل 

و مشکالت جامعه ما مرتفع مي شد.
معاون فرماندار کبودراهنگ نیز در این نشست ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: 
مدیران باید روحیه تعامل پذیري و نقدپذیري باالیي داشــته باشــند و مدیري که نتواند 
انتقادهاي واقعي و اثرگذار و سازنده را محمل شود و پاسخگو باشد مدیر ضعیفي است 

و نمي تواند پیشرفت کند.
عمران ذیغمي افزود: خبرنگاران باید امانتداري را به عنوان کار اخالقي رعایت کند و در 
اخبار امین مسئوالن باشــند و اخباري که منتقل مي کنند باید اخبار واقعي باشد و اخبار 

دقیق را اطالع رساني کنند.
وي در ادامه به چهلمین ســالگرد پیروزي انقالب اســالمي اشــاره کرد و افزود: تمامي 

مســئوالن باید براي اطالع رساني برنامه هاي چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي با 
خبرنگاران ارتباط داشــته باشند تا این برنامه ها به نحو احسن در شهرستان اطالع رساني 

شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نیز در این نشست ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: 
حمایت خبرنگاران باید در اولویت کار قرار گیرد چرا که خبرنگاران چشم و گوش مردم 

هستند و مردم نیز حق دارند که از عملکرد مسئوالن مطلع شوند.
ناصر قره باغي افزود: خبرنگاران با نقدهاي منصفانه و به چالش کشیدن مسئوالن مي توانند 
در توسعه و پیشرفت شهستان بسیار مثمرثمر باشند و مدیران نیز باید روحیه انتقادپذیري 

را داشته باشند.

خبـر

تحقق شعار دولت برتوجه به رشد و اعتالی 
بانوان از فرمانداری بهار استارد خورد  

 در شورای اداری شهرستان بهار که با حضور معاون سیاسی امنیتی 
اســتانداری برگزار شــد، معصومه باقری به عنوان  معاون فرماندار ، 

درشهرستان بهار معرفی شد.
  معاون سیاسی امنیتی استاندار در مراسم معارفه معاون فرماندار بهار 
گفت: امروز شاهد این هستیم که امریکایی ها با بی منطقی و با رویکرد 
اعمال و تشدید تحریم ها وارد صحنه شده اند و دشمنان ما در پی این 

هستند که در سه سطح به کشور ما فشار وارد کنند .
محمدشاهرخی ادامه داد: نخستین کاری که دشمن در برنامه خود دارد 
تهدید نظامی است و ســعی دارند روحیه مردم مارا تضعیف کننداما 

نتیجه ای از آن نخواهند گرفت.
وی اظهار داشت: فشارهای اقتصادی  دومین برنامه دشمن برای مقابله 
با ملت ایران اســت. که با توجه به مبادی ورودی کشور و دیپلماسی 

دولتمردان ما، این کار نیز نتیجه چندانی در پی نخواهد داشت. 
شــاهرخی افزود: امروز دشمن آحاد مردم را هدف قرار داده و تالش 
می کند که در جامعه نارضایتی عمومی را افزایش دهد و همه اقشــار 
باید هوشــیار باشند که دشــمن به این وســیله در پی ایجاد بحران 
اجتماعی اســت و با بیش از 250 شبکه به صورت مستمر تالش می 

کند که مردم را مایوس کند.
وی در ادامه به انتخاب معصومه باقری به عنوان معاونت برنامه ریزی 

و عمرانی فرمانداری بهار اشاره کرد 
و گفت: یکی از شــعارهای دولت تدبیر و امید توجه به سرمایه های 
انسانی وجوانان و بانوان بوده است و در این راستا تصمیم بر این شده  
که برای رسیدگی به امور بانوان و توجه به رشد و اعتالی بانوان یکی 

از معاونت های فرمانداری را به بانوان اختصاص دهیم.
شــاهرخی، معصومه باقری را به عنوان معاون برنامه ریزی و عمرانی 
فرماندار شهرستان بهار معرفی کرد و گفت: وی از همکاران استانداری 
بوده و هم اکنون دانشــجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی است و 

سابقه 21 سال خدمت در حوزه فرهنگی علمی را داراست.
در ادامه جلســه حکم معصومه باقری به عنوان معاون فرماندار قرائت 
شده و همچنین از یکی از کارمندان فرمانداری که به درجه بازنشستگی 

نائل آمده بود تقدیر شد.

بدهی شهرداری رزن به 29 میلیارد ریال 
کاهش یافت

 شــهردار رزن با بیان اینکه سال گذشــته بدهی شهرداری رزن به 
50 میلیارد ریال رســیده بود گفت: در مدت یک سال گذشته بدهی 

شهرداری به 29 میلیارد ریال کاهش یافت.
به گزارش فــارس، مجید عطاری از آغاز ســاخت مجتمع اقامتی ـ 
خدماتیـ  رفاهی و تفریحی در پارک ملت شهر رزن خبر داد و افزود: 
عملیات اجرایی این مجتمع با 55 میلیارد ریال در سه فاز  آغاز خواهد 
شــد.وی با بیان اینکه در این مجتمع خدماتی ـ تفریحی 21 سوئیت 
اقامتی، دو تاالر پذیرایی، رســتوران سنتی و یک کافی شاپ پیش بینی 

شده است، گفت: این پروژه تا پایان سال 99 به اتمام می رسد.
شهردار رزن با بیان اینکه فاز دوم شهر بازی پارک ملت رزن در زمینی 
به مســاحت 3 هزار متر مربع احداث خواهد شد، گفت: در این شهر 

بازی تجهیزات جدیدی نصب خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این شهربازی که با مشارکت بخش 
خصوصی احداث خواهد شــد پیش بینی می شــود 11 میلیارد ریال 
اعتبار هزینه شــود. عطاری احداث اولین بازارچه شهر رزن در محلی 
ثابت را از دیگر اقدامات شهرداری در سال جاری عنوان کرد و گفت: 

این اقدام در راستای توسعه کسب کار در شهر اجرا خواهد شد.
وی اعتبارات بودجه امســال شــهر رزن را 78 میلیارد ریال دانست و 
افزود: پیش بینی می شــود این میزان اعتبار تا 80 میلیارد ریال افزایش 
داشته باشد.شهردار رزن خاطرنشان کرد: از این میزان اعتبار پیش بینی 
شــده 45 درصد در حوزه عمرانی و 55 درصــد در حوزه اعتبارات 
جاری هزینه خواهد شد.وی با بیان اینکه سال گذشته بدهی شهرداری 
رزن به 50 میلیارد ریال رســیده بود گفت: در مدت یک سال گذشته 

بدهی شهرداری به 29 میلیارد ریال کاهش یافت.
عطاری با بیان اینکه ســاماندهی اراضی دور میدان شــهدا عالوه بر 
زیباســازی فضای ورودی شــهر رزن درآمد 100 میلیارد ریالی را در 
اختیار شــهرداری قرار خواهد داد خاطرنشان کرد: این قسمت یکی 
از بهترین قسمت های شهر رزن است که از زمان شکل گیری شهر به 
صورت بایر مانده است.وی ادامه داد: تمام فرایند تفکیک و واگذاری 
اراضی دور میدان شــهدای رزن رفع شده است اما به علت مخالفت 
6 نفر از زمین داران این بخش در تفکیک آنها با مشــکل مواجه شدیم 
که دنبال رفع آن هستیم.شــهردار رزن خاطرنشــان کرد: اگر مشکل 
معارضین زمین های دور میدان شــهدا حل شود تا یک ماه آینده این 

زمین ها واگذار و آماده ساخت خواهد شد.
وی از برگزاری نمایشــگاه صنایع دستی اقوام مختلف به ویژه صنایع 
دســتی رزن در پــارک ملت خبر داد و گفت: این نمایشــگاه از فردا 

گشایش خواهد یافت و فعالیت آن تا 15 روز ادامه خواهد داشت.

 فامنین تنها شهرســتانی که هیچ کدام 
از روزنامه های استانی وکشوری در آن 

نمایندگی ندارد 
شهرستان فامنین آخرین شهرستان استان 
است و امکانات در این شهرستان بسیار 
محدود طوری که در امر رسانه ها نیز تنها 
خبرگزاري صداوسیما در این شهر فعال 
است و هیچ رسانه یا خبرنگار دیگری در 

این شهرستان فعالیت ندارد
 معاون فرماندار فامنین با اشاره به اینکه 
برای اطالع رســانی کارهــای دولت به 
مــردم، خبرهــا در ســایت های اداری 
قرار می گیرنــد تا روزنامه هــا اخبار را 
از این طریق انعــکاس دهند افزود: تنها 

روزنامه همدان پیام با پیگیري های زیاد و 
مصاحبه هایی که انجام می دهد در فامنین 

فعال است .
معــاون فرماندار فامنین هدف روزنامه و 
خبرنگار تنویرافکار عمومي دانســت که 
با آگاه ســازي کمک مي کننــد تا از یک 
طرف مشکالت مردم به گوش مسئوالن 
برســد، از طرفي دیگر مسئوالن به نحو 
مطلــوب دســتورالعمل ها را اجرا کنند 
و نواقــص دولت نیز اصالح شــود.  در 
حقیقت رســانه فرصتی اســت که باید 
مدیران مربوطه و دستگاه هاي دولتي قدر 
آنرا بدانند و از آن براي پیشبرد اهداف و 

خدماتشان استفاده کنند.

احمد حیدري در گفت وگو با همدان پیام 
از وظیفه دســتگاه هاي دولتــي در قبال 
رســانه ها و خبرنگاران گفــت و افزود:  
هــدف خبرنگار ارتقاي دانش بشــریت 
اســت و تعامل با این قشــر مي تواند در 
باال رفتن فرهنگ جامعه مؤثر باشــد که 
در استان ما این امر محقق شده و وجود 
موفقیت  نشان دهنده  استاني  روزنامه هاي 
همدان بین استان هاي غربي در امر رسانه 

است.
وي همدان پیام را روزنامه مردمي استاني 
دانســت که با همه طبقات جامعه ارتباط 
برقرار کرده اســت و انعکاس خبرهایش 
از پایین ترین قشر جامعه شروع مي شود 

تا باالترین مقام اســتاني کــه منصب و 
انعکاس خبرهایش مهم  افراد در  قدرت 

نیست.
حیدري افزود: شهرستان فامنین آخرین 
شهرســتان استان اســت و امکانات در 
این شهرســتان بســیار محدود اســت 
طــوری که در امــر رســانه ها نیز تنها 
خبرگزاري صداوســیما در این شــهر 
فعال اســت و هیچ رســانه دیگري در 

ندارد. دفتر  شهرستان 
وي از اســتاندار به دلیل تأکیدش براي 
دســتگاه ها که عملکرد و گزارشاتشــان 
را به نشــریات اســتاني بدهند و از آنها 

حمایت کنند، قدرداني کرد.

 رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: 
جاده آورزمان حدفاصل نهاوند - دم سیاه 
به طول 35 کیلومتــر حادثه خیز و ناایمن 

ترین راه ارتباطی این استان است.
رضــا عزیزی در گفت و گو بــا ایرنا بیان 
کرد: به طور متوســط ســاالنه در هر 1.5 
کیلومتر از این مســیر یک نفر جان خود را 

از دست می دهد.
وی اضافــه کرد: هشــت تــن از ابتدای 
سالجاری تا پایان تیرماه در این جاده جان 
خود را از دســت دادند که این آمار بسیار 

باال و نگران کننده است.
رئیس پلیس راه اســتان همــدان ادامه داد: 
فراوانی روستاهای مجاور این مسیر و باال 
بــودن میزان تردد در کنار کم توجهی افراد 
به قوانین راهنمایی و رانندگی در باال بودن 

آمار مرگ و میر تاثیر داشته است.
عزیــزی بیان کرد: آســفالت کردن جاده و 
شــانه های خاکی محــور آورزمان، میزان 

ســرعت خودروها در این مسیر کارگاهی 
را افزایــش داد در حالیکــه این جاده فاقد 

دوربین های ثبت تخلف سرعت است.
وی پیشــنهاد داد: بــرای کاهــش آمار 
تلفات  پر  این مسیر  سوانح جاده ای در 
بزرگراه  به  نهاوند  آورزمــان  باید جاده 

شود. تبدیل 
رئیس پلیس راه استان همدان اظهار داشت: 
بــا توجه به هزینــه بر بودن اجــرای این 

رود  می  انتظار  طرح 
سرعت  کاهش  برای 
خودروهــا حداقــل 
کاه  ســرعت  چنــد 

نصب شود.
کرد:  بیــان  عزیزی 
بــا وجــود تاکیــد 
پلیس  کارشناســان 
ضــرورت  بــر  راه 
کاه  ســرعت  نصب 
اما این مصوبه به دلیل مخالفت مســئوالن 
شهرســتانی رد شــد. وی اظهار داشت: 
تیم های گشــتی برای پیشگیری از بروز 
سانحه فوتی به این جاده اعزام شدند اما 
با توجه به اینکه نمی توان 24 ساعته این 
جاده را کنترل کرد همچنان شــاهد جان 
باختن افراد در این محور هســتیم. رئیس 
پلیــس راه همــدان با ذکر ایــن مثال که 
شب گذشته یک دســتگاه موتورسیکلت 

بــدون رعایت حق تقــدم، اقدام به تردد 
عرضی جاده آورزمان کرد گفت: سواری 
پراید با سرعت باال به این موتورسیکلت 
برخورد کــرد که در این ســانحه راکب 

موتورسیکلت در دم جان باخت.
گفتنی اســت؛ 114 تن در سوانح رانندگی 
همدان در ســه ماهه نخست سال 96 جان 
باختند که این آمار در فصل بهار امسال به 

93 تن کاهش یافت.
همچنین یک هــزار و 884 تن از ابتدای 
ســالجاری تا پایان خردادماه در ســوانح 
رانندگی این اســتان مجروح شــدند که 
یــک هزار و 290 تن از آنها مرد و مابقی 
زن بودند. در مجموع در سال 96، حدود 
505 تن در سوانح رانندگی درون و برون  
شهری این اســتان جان خود را از دست 
دادند که نسبت به سال 95 با جان باختن 
509 تن ، کاهش یک درصدی را نشــان 

می دهد.

جاده آورزمان نهاوند حادثه خیزترین راه ارتباطی همدان است

فامنین نمایندگی نشریات ندارد

مدیرکل کارورفاه اجتماعی خبرداد

سهم کبودراهنگ از تسهيالت روستايي 
292 ميليارد 

احتراما ضمن تبریک هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار برشما تالشگران 
عرصه خبر

به استحضار میرساند:
درصفحه سوم روزنامه همدان پیام مورخه 17/05/97 به نقل از اینجانب 
محمد بیگی سخنگو ونایب رییس شورای اسالمی شهر جورقان مطلبی 

چاپ شده که درقسمتی از مطلب منتشره اشتباه چاپی رخ داده است
وبه جای درج قانون بودجه مصوب 1362عبارت قانون بودجه 92 درج 
شده که موجبات تشــویش اذهان مقامات محترم دولتی گردیده است 
.لهذا امکانا اصالح بفرمایید آنچه بنده عنوان داشــته ام استناد به بند ب 

تبصره 52قانون بودجه مصوب 1362میباشد
از شما بی نهایت سپاسگزارم.

محمد بیگی- نائب رئیس وسخنگوی شورای اسالمی شهر جورقان

تشدید جمع آوری متکدیان در مالیر
 معــاون سیاســی، اجتماعــی فرمانــداری مالیر به تشــدید 
گشــت های بازرســی شــهرداری و نیــروی انتظامی بــه همراه 
کارشناسان بهزیســتی از سطح شهر در زمینه جمع آوری متکدیان 
اشــاره کرد و گفت: براساس قانون تکدی گری جرم است و باید 

با آن برخورد کرد.
ســعید کتابی با بیــان اینکه برای مبارزه با ایــن معضل اجتماعی 
نیازمند یک کار فرهنگی عظیم هســتیم، اظهــار کرد: تا زمانی که 
افراد ناآگاهانه و بر اســاس احســاس به متکدیان کمک می کنند 
و منبع درآمــدی خوبی برای متکدیان وجــود دارد، این معضل 

پابرجاست. همچنان 
وی خواســتار اطالع رســانی و آگاه ســازی ائمه جمعه و ســایر 
متولیــان فرهنگی به مردم شــد تا در فصل حضور گردشــگران 

تابســتانی در مالیر شاهد این معضل در سطح شهر نباشیم.
کتابی با اشــاره بــه اینکه طرح جمــع آوری متکدیان با همکاری 
شــهرداری درحال انجام اســت و تا کنون 90 طرح در سالجاری 
انجام شــده و طــی آن 240 متکدی جمع آوری شــده اند، گفت: 
برخــی از این افراد در میادین شــهر اقدام به فــروش و توزیع 
موادمخــدر می کنند که با همکاری دادســتان و نیــروی انتظامی 

تعدادی از این افراد شناســایی و دستگیر شده اند.
امــام جمعه مالیر با تأکید بر اینکه نیازمند نهادینه شــدن و اصالح 
فرهنگ عمومی در جامعه هستیم، گفت: وضعیت و آمار تکدی گری 

در مالیر خدشه ای بر چهره فرهنگی این شهرستان است.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم والمسلمین محمدباقر برقراری ، 
خواستار شناسایی و ساماندهی متکدیان و ارائه تسهیالت و شغل 

برای افراد نیازمندی شــد که به این کار دست می زنند.
وی با بیان اینکه شــهرداری، بهزیســتی، کمیته امــداد و نیروی 
انتظامی در این راســتا باید پای کار باشــند، اظهار کرد: مشاهده 
شــده تعدادی از متکدیــان که اکثــرا هم غیربومی هســتند در 
ســاعتی مشــخص صبح ها با ســرویس وارد شهر شــده و آخر 
شــب جمع آوری می شــوند، گویا توســط افرادی برای این کار 

سازماندهی شده اند و درآمد خوبی هم دارند.
امام جمعه مالیر با اشاره به اینکه تکدی گری جرم است، تصریح 
کــرد: مبارزه با این معضل اجتماعی بــا انجام کارهای تکراری و 
بیهــوده، راه به جایی نمی برد و نیازمند انجام یک کار گســترده و 

است. عمومی  فرهنگسازی 
وی نســبت به وضیعت اعتیاد در مالیر هشدار داد و افزود: یکی 
از عوال اصلی فروپاشــی نظام خانواده ها و افزایش آمار طالق در 
جامعه، مســأله اعتیاد است که همانند آتشی خانمانسوز همه چیز 

را در خود می بلعد.
برقــراری با بیــان اینکه همه باید در این زمینه احســاس تکلیف 
کنــد، گفت: اگر شــورای فرهنگ عمومی مالیــر در چند گزینه 
اساســی چون اعتیاد، معتــادان متجاهر، طــالق و بدحجابی کار 
کارشناســی و راهبردی انجام دهد و این معضالت را ریشه یابی و 

رفع کند، به وظیفه خطیر خود عمل کرده اســت. 
وی با تأکید بر اینکه باید در این راســتا از سیاست های تشویقی 
در هر صنفی اســتفاده کنیم، به تأثیرات ماندگار تشــویق و دیده 
شــدن در قشر جوان اشاره کرد و ادامه داد: نباید در گذشته خود 
بمانیم بلکه باید آینده را درنظر بگیریم و برای ریشــه کنی اعتیاد و 

بدحجابی به صورت حیثیتی وارد میدان عمل شــویم.
این شهرســتان گذشــته خوبی داشــته  برقراری اضافه کرد: 
اســت اما نباید فقط به این گذشــته دلخوش باشیم بلکه باید 
حرکتــی روبه جلو داشــته و افق کاری را برای رســیدن به 
اهداف و تحقق آن ترســیم کنیم و مصوبات شورای فرهنگ 
عمومــی بایــد در جامعه بــه مرحله اجرا رســیده و نمود و 

باشد.  داشته  بروز 
وی با بیان اینکه باید نیازهای فرهنگی جامعه را شناســایی و در 
جهت رفع آنها بکوشــیم، ادامه داد: جامعه به برخی بیماری های 
فرهنگــی مبتالســت که باید در شــورای فرهنــگ عمومی این 

بیماری ها درمان و برایشــان نسخه شفابخش تجویز کنیم.
امام جمعه مالیر با اشــاره به اینکه در حال حاضر از خأل فرهنگ 
عمومی در کشــور رنج می بریم، گفت: اگــر فرهنگ عمومی در 
جامعــه، اصالح و نهادینه شــده و اعتال یابــد، بخش عظیمی از 

مرتفع می شود. مشکالت کشور 

خرید تضمینی ۶۷ هزار تن گندم 
در کبودرآهنگ

 رئیس تعاون روســتایی کبودرآهنــگ از خرید تضمینی67هزار 
تن گندم دراین شهرســتان خبرداد و افزود: شــبکه تعاون روستایی 
کبودرآهنگ به مباشــرت از شرکت بازرگانی دولت خرید تضمینی 

گندم را انجام می دهد.
علــی دلیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براســاس پیش 
بینی ها امســال بیش از 80 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان 
توسط  شــبکه تعاون روستایی شهرســتان کبودرآهنگ خریداری 

می شود.
رئیس تعاون روســتایی شهرســتان کبودرآهنگ با اشــاره به خرید 
بیــش از 67 هزار تــن گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان شهرســتان 
کبودرآهنگ توســط شبکه تعاون روستایی این شهرستان افزود: این 
میزان گندم در 8 مرکزی که توســط شــرکت بازرگانی دولتی پیش 

بینی شده، خریداری شده است.    
وی با انتقــاد از روند حمل گندم خریداری شــده گفت: پیمانکار 
حمــل توانایــی الزم را در تــدارک کامیون ها بــرای انتقال گندم 
خریداری شــده به ســیلوهای دولتی ندارد و تا کنون تنها 8 هزار 
و 200 تن از گندم خریداری شــده توسط شــبکه تعاون روستایی 

شهرستان حمل شده است.

عظیمي مجــذوب-  کبودراهنــگ-   
خبرنگار همدان پیام: شهرستان کبودراهنگ 
بیــش از 292 میلیارد ریال از تســهیالت 
اشتغال روستایي، فراگیر و توسعه روستایي 

سهم دارد.
رئیس تعاون کار و رفاه اجتماعي استان در 
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري شهرستان 
کبودراهنگ با بیان این مطلب گفت: سهم 
شهرستان از تســهیالت روستایي بیش از 
292 میلیارد ریال اســت کــه تاکنون بیش 
از 20 درصد آن عقد قــرارداد و پرداخت 

شده است.
توصیفیــان ادامــه داد: بعــد از پیــروزي 
انقالب اسالمي پرداخت تسهیالت اشتغال 
روستایي به این شکل بي سابقه بوده است 
و اقتصاد و معیشــت و استقبال جوانان از 
مهمترین محوریت هاي پرداخت تسهیالت 

روستایي است.
وي گفــت: کبودراهنگ بیش از 126 هزار 
نفر جمعیــت دارد که از ایــن تعداد 101 
هزار نفر جمعیت روستایي و 25 هزار نفر 
جمعیت شهري است که 80 درصد جمعیت 
کبودراهنگ را جمعیت روستایي است که 
توجــه به اشــتغال و اقتصاد این وســعت 
جمعیتي را اولویت هاي کاري دولت است 
که پرداخت تسهیالت اشتغال زا و فراگیر و 
توســعه روستایي بخشي از عملکرد دولت 

در این زمینه بوده است.
توصیفیــان با اشــاره به میــزان پرداختي 
تســهیالت روســتایي در شهرستان گفت: 
جمعیــت کبودراهنگ 7 درصد از جمعیت 
کل اســتان اســت که پرداخت تسهیالت 
بیش از 12 درصد تســهیالت کل استان به 
کبودراهنگ اختصاص یافته اســت و سهم 
تســهیالت و طرح ها و مشــاغل خانگي 
شهرستان یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
بوده اســت که کبودراهنــگ تاکنون براي 

طرح هاي مشاغل خانگي باالي دو میلیارد 
تومان پرداخت شــده اســت که باالتر از 

میزان سهمیه شهرستاني بوده است.
توصیفیان همچنین خاطرنشــان ساخت: از 
مجموع 80 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
فراگیر اســتان بیش از 11 میلیارد تومان به 
پرداخت  شهرســتان  اشتغالزاي  طرح هاي 

شده است.
رئیــس صندوق بیمه روســتاي نیز در این 
کارگروه با اشــاره به وضعیت بیمه شدگان 
روســتاي شهرســتان گفت: بیــش از 10 
هزار و 100 خانوار از جمعیت شهرســتان 
کبودراهنگ تحت پوشش بیمه روستایي و 
عشــایر قرار دارند که این رقم باید به 30 

هزار نفر برسد.
ســماواتي ادامــه داد از مجموعــه 1100 
خانوار در استان 70 خانوار در کبودراهنگ 
از مزایاي بیمه روســتایي بهره مند مي شوند 
و از بیمه بارزشستگي روستایي و عشایري 

بهره مند مي شود.
وي ادامه داد: بیش از 31 هزار نفر از جامعه 
شهرستان مشمول بیمه روستایي و عشایري 
مي شوند که از این تعداد 11 هزار نفر تحت 
پوشــش این بیمه قرار دانرد که 33 درصد 
بخش مرکزي 12 درصد از بخش شــیرین 
سو و 33/2 درصد از بخش گل تپه را شامل 

مي شود.
رئیــس تعــاون کار و رفــاه اجتماعــي 
کبودراهنگ نیز در این کارگروه با اشــاره 
به اشــتغال شهرســتان گفــت: از مجموع 
تســهیالت روســتایي ســهم شهرســتان 
کبودراهنگ 292 میلیارد ریال بیش از 148 
طرح با 296 میلیارد ریــال اعتبار مصوب 
شــده اســت که از این تعداد 28 طر ح با 
50/70 میلیارد ریال اعتبار موفق به دریافت 

این تسهیالت شده اند.
عاشــوري ادامه داد: در حوزه تســهیالت 
اشتغال فراگیر نیز از سهم 62 میلیارد ریالي 

شهرســتان به 48 طرح با مبلغ 204 میلیارد 
ریال در کمیته مصوب شــده و توانســته 
113/88 میلیــارد آن عقد قرارداد پرداخت 

شده است.
عاشــوري ادامه داد: بیــش از 13 میلیارد 
ریال نیز براي 172 طرح مشــاغل خانگي 
پرداختي این تســهیالت در شهرستان در 
سال 96 بوده است و در سال جاري )97( 
نیــز 20/4 میلیارد ریال ابــالغ جدید این 

تسهیالت براي شهرستان است.
عاشــوري تعداد اشتغال ایجاد شده و ثبت 
در ســامانه رصد را 2025 نفر عنوان کرد: 
فرماندار شهرستان نیز در کارگروه با اشاره 
به وضعیت اقتصادي کشور گفت: هدف از 
تالش دولت و مســئولین خدمت خالصانه 
براي مردم و تالش براي رضایتمندي مردم 
با ایجاد ثروت و کار و اشتغال که پرداخت 
تسهیالت با این وسعت در کشور بخشي از 

این مشکالت را مرتفع خواهد کرد.
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دغدغه های مردم در رسانه ها دیده نمی شود
 عــکاس دفاع مقدس گفــت: عکس ها در مطبوعــات و خبرگزاری ها محدود به 
مســئولین دولتی و جناح های سیاسی شــده و دغدغه های مبتنی بر واقعیت زندگی 

مردم مغفول مانده است.
به گزارش ایرنا، امیرعلی جوادیان عکاس دفاع مقدس گفت: خبرنگاران در طول تاریخ 
در خط مقدم وقایع حضور داشــتند و با اطالع رسانی افکار عمومی نقش بسزایی در 

شکل گیری نظام فکری جامعه ایفا کردند.
وی با اشاره به انقالب ایران به عنوان یکی از مهمترین وقایع تاریخی و تاثیر رسانه ها، 
گفت: تصاویر صفحات روزنامه ها نقشه راهی برای مردم در طول انقالب بود و به طور 
قاطع پیروزی انقالب ایران با عکسی از حسن پرتوی بود؛ عکسی شاپور بختیار آن را 

ساختگی خواند اما امام بر واقعیت آن تاکید کرد.
این عکس تصویری از همافران را نشــان می داد که مقابل امام ایستاده و احترام نظامی 
می گذارند، همین عکس مهر تاییدی بر مشــروعیت جمهوری اسالمی در نزد افکار 
عمومی شــد و چند روز بعد مردم پیروزی انقالب را جشن گرفتند. این عکس که به 

نمادی از انقالب ایران تبدیل شــد، هرساله با حضور مقام معظم رهبری بازسازی می 
شود.دارنده درجه یک هنری گفت: امروز اگر با دقت به اطرافمان نگاه کنیم متوجه زبان 
تصویر می شویم و می بینیم که چگونه کشورهای پیشرفته با شناخت این رسانه اهداف 
خود را مدیریت می کنند. متاســفانه مسئولین در جمهوری اسالمی با وجود شعارهای 

زیبا، باور به ضرورت زبان تصویر و اعجاز چندان نیست.
وی با اشــاره به واکنش هایی که انتشــار کاریکاتور پیامبر اکرم )ص( در کشــورهای 
مختلف به همراه داشت، گفت: یک تصویر نظم زندگی روزمره تعداد زیادی از مردم 
را در سراسر جهان برهم می زند. در گوشه دیگری از جهان فیلم سیصد ساخته می شود 

و تالش مذبوحانه ای برای تحریف تاریخ یک کشور شکل می گیرد.
جوادیــان موفقیت تصاویر کودکان غزه در انتقال مظلومیت آنها گفت: زبان تصویر 
بسیار اثر گذار است؛ ســالها پیش تصاویر کودکان غزه را از سوی چندین عکاس 
جمع آوری کردهو در چند کشــور به نمایش گذاشــتیم؛ به این ترتیب توانســتیم 
صــدای مظلومیت مردم فلســطین را بــا زبان تصویر به گــوش مردمی با هزاران 

کیلومتر فاصله برسانیم.

هنرمند پیشکسوت با انتقاد از شیوه برخورد مسئولین با هنرمندان انقالب از بی توجهی 
این هنرمندان مانند کاالیی که تاریخ مصرف آن پایان یافته باشد، ابراز تاسف کرد.

وی افزود: ما هنرمندان انقالب در پی حضور فیزیکی نیستیم بلکه تالش می کنیم اگر 
دانشی در این حوزه بدست آورده ایم در مسیر درست به کار گرفته شود.

وی با انتقاد از نگاه هیجانی اهل رســانه به عکاسان دفاع مقدس گفت: عکاسان جنگ 
جز خاطره گفتن، توانایی های دیگری نیز دارند؛ این افراد در مناســبت ها مورد توجه 
قرار می گیرند و دوباره فراموش می شــوند تا هفته دفاع مقدس و روز خبرنگار ســال 
دیگــر. عکاس دفاع مقدس با انتقاد از نبود برنامــه دراز مدت در برنامه های فرهنگی 
کشــور، گفت: رویکرد مدیران فرهنگی کولی وار اســت، به این معنــی که به دنبال 
برنامه های بلند مدت و ساخت زیربنا نیستند و تنها به دنبال گذران روزمره خود هستند.
وی با اشاره به دشواری های عکاسی در دوره دفاع مقدس گفت: دوربین های آن دوره 
آنالوگ بودند و به غیر از مشکالت نورسنجی، حساسیت فیلم و تعداد محدود نگاتیوها 
بزرگترین مشــکل مربوط به ارسال فیلم ها از مناطق جنگی برای دفاتر مطبوعات در 

پایتخت بود.

 مــِن خبرنگار از آنهایی گله دارم که نقد 
دلســوزانه و اعالم خطر مــرا اعالن جنگ 
می داننــد و من را با یک »پارتیزان« اشــتباه 
می گیرنــد و از من می خواهند نســبت به 

کاستی ها بی تفاوت باشم.
آن میانه های تقویم رسمی و البه الی انبوهی 
از وقایع و اتفاقات گوناگون یک روزش مال 
من است؛ مِن خبرنگار. همانی که کوتاه تر 
از دیوارش دیواری نیست؛ 364 روز از سال 
مال شما بود و گفتید و من شنیدم، شنیدم و 
ثبت کردم میان برگ هــای تاریخ، امروز اما 
من می گویم شما بشنوید؛ باالخره نوبتی هم 

که باشد، نوبت ماست...
هرچند حدیث هزار من کاغذ می شــود اگر 
درددل هایم را بگویم، اما می گویم گوشه ای 
از ایــن حدیث عشــق و رنج نامــه دنیای 

خبرنگاریم  را ...
اول می خواهم از تیترهــای بزرگی بگویم 
کــه گاهی کار دســتم داده و گاهی هم کار 

دستشان داده!
از آنهایی که گاهی در خبرشــان یک واو از 
قلــم بیفتد واویال می کننــد و ما را محکوم 
به عدم ســواد رســانه ای، ولی هیچگاه به 

بــرای کارهای  خودشــان اجــازه ندادند 
ارزشــمند یک تشکر خشک و خالی داشته 
باشــند تا خستگی کار به جان مِن خبرنگار 
نماند.از باندبازی رسانه ای برخی از مدیران  
که رســانه های همســو را مورد تفقد قرار 
می دهنــد هم می گویم که هربار گزارشــی 
باب میلشــان نبوده با کمک این رسانه ها به 

خبرنگار حمله می کنند.
یا از آنهایی گله کنم که نقد دلسوزانه و اعالم 
خطر مــِن خبرنگار را اعالن جنگ می دانند 

و من را با یک »پارتیزان« اشتباه می گیرند!
درد مــن، درد مردم اســت؛ نقادی من هم 
طبیعی است چون نمی توانم بی تفاوت باشم، 
مــن به قلمم کنار آمدن را یــاد نداده ام، من 

صدای فریادهای شنیده نشده این شهرم ...
من دیگر کنار آمده ام با اینکه ســر آخر همه 
دعواها، مسئوالن محترم کاسه کوزه ها را سر 

من بشکنند.
بارها به تهیه گزارش های سفارشی هم متهم 
شده ام اما به قداست قلمم سوگند می خورم 
که هیچگاه در این عرصه قلم فروشی نکردم.

از نابلدهای تــازه وارد هم صنف خودم هم 
می گویم که با کپی پیس های غیرحرفه ایشان 

زحمت های چنــد روزه و چندهفته ای من 
را بــه یغما می برنــد؛ از آنهایی که دو خط 
نمی تواننــد درســت و درمان بنویســند و 

مالبنویس بقیه می شوند.
از خبربیارهــا و میرزابنویس ها هم گله مندم 
که شــان مِن نماینده و ناظر افکار عمومی 
در محافل و جلســات خــواص را تا این 
حد پایین آورده اند؛ همان هایی به خودشان 
جرئت و جســارت نمی دهنــد چند خطی 

عملکرد مسئوالن ناکارآمد را نقد کنند.
درد دارد وقتی سایت خبرگزاری های رسمی 
و سایت های خبری را می بینم که از بین هر 
20 مطلبشــان شــاید یک یا نهایتا دو مورد 
گزارش دردهای مردم به چشم می خورد و 
انگار از نماینده ملــت به نماینده و تریبون 

دولت تغییر کاربری داده اند!
مســئوالنی هم که می خواهند من بلندگوی 
سخنگو باشم باید درک کنند که دیگر دوران 
»وی گفت« و »وی افزود« گذشــته است و 
در َکِت مِن خبرنگار جسور نمی رود که به به 
و چه چه بنویســم. از لحظه های گرانقیمت 
تلف شده ام پشت ثانیه ها و دقیقه های معطل 
مانــده به خاطــر بدقولی آقــای رییس در 

جلسات که دیگر چیزی نگویم بهتر است.
ذهن پرسشــگر و جستجوگرم هم که دیگر 
بالی جانم شــده و گاهی اوقات به خاطر 
ســرک هایی که برخــی جاها کشــیدم و 
نمی خواستند بکشم حســابی برایم دردسر 

ایجاد کرده اند.
اما آقای مســئول! من دنبال مچ گیری نیستم 
و برعکس دوســت دارم هر چه در کارتان 
سرک کشیدم، چیز پشت پرده ای پیدا نکنم 
پس با من مثل یک موجود مرموز زیرآب زن 

برخورد نکنید.
راستی مسئوالن محترم! از من و دغدغه هایم 
خبر دارید؛ تا حاال شــده از بیمه درمانی و 
تکمیلی ام و فیش حقوق نداشــته ام بپرسید؛ 
اصــال به امنیت کاریم که هیچ معنایی ندارد 
فکر کرده اید؟با این همه دغدغه برایتان سوال 
پیش نیامده که چطور من هنوز هم پای کارم 
مانده ام؛ بله این همان عشــق و ایمانی است 

که من به قلمم دارم و به آن زنده ام.
من خطر را به جان می خرم تا مردم را مطلع 
و آگاه کنم، پــس لطفا با مِن خبرنگار کمی 

مهربان تر باشید، تشکرتان پیشکش!
*زهرا آقایی

 همزمان با تصویب حرفه خبرنگاری و 
روزنامه نگاری در ردیف شغل های سخت 
و زیان آور، برداشــت هــای متفاوتی نزد 
مدیران رســانه ها ، سازمان تأمین اجتماعی 
و دولــت برای بهــره منــدی خبرنگاران 
خبرگزاری ها ، مطبوعــات و حتی صدا و 

سیما دیده شده است.
هیأت وزیران 22 اســفند ســال 1380 به 
کار،  وزارتخانه هــای  مشــترک  پیشــنهاد 
بهداشــت و ســازمان تأمین اجتماعی آیین  
نامه اجرایــی قانون بازنشســتگی پیش از 
موعد کارگران مشاغل سخت و زیان آور را 

تصویب کرد. 
بر اســاس این قانون ، مشــاغل سخت و 
زیــا ن آور به شــغل هایی گفته می شــود 
که متصدی آن ، در معرض آســیب  های 
جســمی و روحی و زود مستهلک شدن 

قرار دارد. 
به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از 
آسیب زودرس انسان، قانون بازنشستگی در 
کارهای سخت و زیان آور را وضع کرد، اگر 
کسی 20 ســال متوالی یا 25 سال متناوب 
در اینگونه مشاغل کار کرده باشد، می تواند 

بدون شرط سنی بازنشسته شود. 
نماینــدگان وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی؛ وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشکی؛ سازمان تأمین اجتماعی و 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان،  همچنین 
اعضای کمیته های اســتانی هســتند که به 
تقاضــای کارگران و کارفرمایان نســبت به 
تطبیق و تشخیص مشــاغل سخت و زیان 

آور اقدام می کنند. 
در آیین نامه مشــاغل ســخت و زیان آور 
عالوه بر تعیین نحــوه فعالیت کمیته های 
استانی و جایگاه شورای عالی حفاظت فنی، 
از سه گروه شغلی شامل شاغالن در زندانها 
و ندامتگاه ها که مســتقیما بــا زندانیان در 
ارتباط هستند، شاغالن مراکز روان درمانی 
که مســتقیما با بیماران روانــی در ارتباط 
هستند و خبرنگاران به عنوان مشاغل سخت 

و زیان آور نام برده شد. 
یکی از مشــاغلی که از ابتدا در این ردیف 
قرار داشــت خبرنگاری بوده ولی به گفته 
وزیر تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعی، همه 
مشــاغل و گروه های شغلی در صدا و سیما 
و ســایر خبرگزاری ها و مطبوعات مشمول 
مشاغل سخت و زیان آور نمی شوند؛ چرا که 
برخی افراد در بخش اداری مشــغول به کار 
هســتند و برخی مستقیما به کار خبرنگاری 

مشغول می باشند. 
علی ربیعی سال 96 همزمان با روز خبرنگار 

گفته بود که کمیته ای تشــکیل شده است تا 
بر اساس آن مشاغل خبرنگاری را تشخیص 
دهد و بر اســاس آن مزیت های مربوط به 
سخت و زیان آور به آنها تخصیص داده شود 
تا با تقویت تشــکل های صنفی خبرنگاری، 
اقدامات مهمی را برای افزایش امنیت شغلی 

و تسهیل روند بیمه آنها سامان داده شود. 
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی 
هم می گوید: هم اکنون این ســازمان 130 
هزار شــغل را برای نخستین بار کددار کرد 
تا برای همیشه مشکل شغل هایی که در یک 

رتبه قرار دارند، حل شود. 
محمدحســن زاد، می افزاید : پس از چند 
سال از گذشــت قانون سخت و زیان آور ، 
پایگاه داده متمرکز سخت و زیان آور ایجاد 
شد، تا دسترسی به مشاغل سخت و زیا ن آور 

راحت تر شود. 
اما نکته اساســی این اســت، عالوه بر این 
استثنا ، اســتثنائات دیگری نیز وجود دارد 
و اینکه چرا خبرنــگاران برخی خبرگزاری 
هــا به بهانه کارمند دولت بودن و اشــتغال 
در این سیســتم با وجود شغل خبرنگاری، 
نمی توانند از مزایای سخت و زیان آور بهره 

مند شوند. 
یک روزنامه نگار و مدرس روزنامه نگاری 
در تعریــف خبرنگاری در خبرگزاری گفته 
است: کار اصلی خبرگزاری ها این است که 
با نگاه فرا سیستمی به تولید خبر، گزارش، 
عکس و گفت و گو بپردازند تا مطبوعات و 

رادیو و تلویزیون از آنها استفاده کنند. 
فریدون صدیقی افزود: در واقع خبرگزاری 
ها به کسب اطالعات می پردازند، تجزیه و 

تحلیل و تفسیر آنها به عهده جراید است. 
یک استاد ارتباطات در این خصوص گفته 

است: خبرگزاری به مفهوم کالسیک آن یک 
سازمان تخصصی محلی، ملی و بین المللی 
بــرای گــردآوری و توزیع خبر اســت که 
ماموریت تولید و توزیع خبر برای روزنامه 
ها ، مجالت و ســازمان هــای رادیویی و 

تلویزیونی را بر عهده دارد. 
دکتــر یونــس شــکرخواه تصریــح کرد: 
خبرگــزاری ها منابع اولیه هســتند و برای 
منابع ثانویه )روزنامه ها ، مجالت و ...( خبر 
تولید می کننــد و در واقع آنها تولید کننده 
مواد خام خبری هســتند و پردازشگر اخبار 

دیگران محسوب نمی شوند. 
همچنین بر اساس دایره المعارف بریتانیکا، 
خبرگزاری سازمانی است که گزارش های 
خبری را برای روزنامه ها، نشریات، ایستگاه 
های رادیو و تلویزیونی و کاربران دیگر تهیه 
می کند اما نمی تواند اخبار را برای مشترکان 

خود چاپ و منتشر کند. 
خبرگزاری هــا منبع اولیه تولید خبر برای 
روزنامــه ها ، نشــریه و حتــی رادیو و 
تلویزیون محسوب می شوند و این امر را 
می توان در ســفرهای مسئوالن رده باالی 
کشور به اســتان ها و همراهی خبرنگاران 
خبرگزاری ها با آنها به وضوح مشــاهده 
کــرد در حالی کــه عمدتــا خبرنگاران 
روزنامه ها و رســانه های مکتوب در این 

سفرها حاضر نمی شوند. 
همین امر موجب شــده تــا خبرنگار یک 
خبرگزاری – حتی اگر از نظر اداری حقوق 
بگیر دولت اســت و در سیســتم و ساختار 
دولتی شاغل باشد - مجبور است شبانه روز 
و آنالین ، کار خبرنگاری را انجام دهد ولی 
از مزایای مشاغل سخت و زیان آور آن بی 

بهره است. 

هــم اکنون از 9 هزار و 300 رســانه دارای 
مجوز کشــور 2 هــزار و 300 رســانه را 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و هفت 
هزار را رسانه های مکتوب تشکیل می دهد. 
البتــه از میان 2 هــزار و 300 خبرگزاری و 
پایگاه های خبری یکهزار ســایت غیرفعال 
است و یکهزار و 300 رسانه فعال که از این 
تعداد 30 خبرگزاری و بقیه آنها پایگاه های 

اطالع  رسانی است. 
از میان هفت هزار رســانه مکتوب در ایران 
ســه هزار و 800 رسانه فعال است و بقیه یا 

غیرفعال هستند یا نامنظم منتشر می شوند. 
از ســه هزار و 800 رســانه مکتوب 300 
روزنامــه، یکهزار و 800 هفتــه  نامه و دو 
هفته  نامه و یکهــزار و 900 مورد ، ماهنامه 

و فصلنامه است. 
همچنین 350 نشریه ورزشــی، 75 نشریه 
کودک و نوجوان و 10 عنوان رســانه برای 
معلــوالن و 100 عنــوان نشــریه هنری ـ 
ســینمایی و ادبی، 90 عنوان نشریه خانواده 
و ســرگرمی و 12 عنوان نشریه اقلیت  های 

مذهبی در کشور فعال است. 
در واقع از مجموع رسانه های دارای مجوز 
کشور حدود 54 درصد فعال است که از این 
تعداد رسانه فعال، 39 درصد را سایت ها و 
خبرگزاری ها تشکیل می دهند و از بین آنها 
تنها تعداد محدودی خبرگزاری ها هســتند 
که شــماری از آنها وابستگی مستقیم یا غیر 
مســتقیم به دولت ، دستگاه های دولتی و یا 

نظامی و غیرنظامی دارند . 
اگر قانون مشاغل سخت و زیان آور درباره 
خبرنــگاران خبرگزاری ها رعایت شــود 
خدمتی ماندگاری خواهد بود که به جامعه 

خبری خواهد شد. 

جام جهان نمای جمشید 
مروری بر تاثیر رسانه 
بر امیدبخشی به جامعه 

آیدا شاکر «

 در عصر حاضر و گســترش روزافزون شــبکه های اجتماعی و 
گستردگی انواع رسانه، به سختی میتوان از نقش مهم انواع رسانه ها 
در جهت دهی به زندگی افراد چشم پوشید. روزانه افراد زیادی برای 
کسب خبر به یک یا چند رسانه مراجعه می-کنند تا از احوال جهان 
پیرامونشــان با خبر شوند. به جرات میتوان گفت که در عصر حاضر 
اتفاقی نیســت که در گوشه ای از جهان بشری رخ دهد و کسی بی 
خبر بماند. دسترسی آسان به اینترنت برای افراد در سالهای اخیر نیز 
به این وضع کمک شایانی کرده و اصطالح "دهکده جهانی" را بیش 

از پیش ملموس کرده است.
نقش اساسی رسانه در بازتاب خبرها، بخش مهمی از ابزار بشر برای 

برقراری ارتباط را پررنگ کرده است: "زبان".  
زبان که مهمترین راه برای برقراری ارتباط میان جوامع بشری است، 
رکن اساسی هر رســانه به شمار می آید. رســانه ها بوسیله زبان با 
مخاطبانشــان ارتباط برقرار میکنند، زبانی که پیچیدگی های خودش 

را دارد. 
مهمترین وظیفه هر رســانه انتقال اخبار و رویدادهای جهان پیرامون 
به مخاطبان اســت. اغلب  افراد روز خود را با خبرها آغاز می کنند 
و همین اخبار نقش مهمــی در تعیین کیفیت روز هر فرد دارد. باید 
بپذیریــم در عضر حاضر هیچ راهی برای محدود کردن دسترســی 

مخاطبان به هرگونه رسانه وجود ندارد. 
جنگ در کشورهای همسایه،مهاجرت، قیمت باالی نرخ ارز، نوسان 
قیمت طال، خشکسالی و قطعی آب و برق، گرانی، تحریم و...اغلب 
سرخط خبرهایی هستند که افراد با مراجعه به انواع رسانه ها کسب 
میکنند. با وجود این رویدادها کار رسانه ها در امیدبخشی به جامعه 
بســیار دشوار به نظر میرسد اما نباید از نظر دور داشت که هر رسانه 
مجهز به زبانی اســت که میتواند نقش بزرگی در چگونگی و کیفیت 

کالم در ذهن و روح شنونده، بیننده و خواننده اش ایفا کند.
 گاهی بیان نکردن بخشــی از حقایق توسط رسانه های پرمخاطب 
ســبب میشود افراد این اخبار را به شکلی دور از واقعیت و نادرست 
و بســیار بدتر از آنچه واقعا هســت از راه های دیگری کسب کنند. 
همین مســاله باعث میشــود جامعه بیش از آنچه که باید در مقابل 

اتفاقات واکنش نشان دهد. 
عموما یکی از مشــکالتی که باعث می-شــود افراد هر چالش در 
پیرامون خود را حســاس تر و بزرگتــر از آنچه حقیقت دارد ببینند، 
ناآگاهی از حقایق مســائل است. نقش خطیر رسانه در آگاه ساختن 
اشــخاص با  زبان صریح و به دور از پیچیدگی، برای روشن شدن 

اذهان عمومی این جاست که رنگ می گیرد. 
در عصر کنونی که انواع رســانه در دســترس ترین ابزار بشر برای 
اطالع از خبرهاســت، رســانه می تواند با قدرت سخن صریح و به 
دور از حاشــیه ذهن تاریک افراد در خصوص مشکالت پیرامون را 
روشــن ســاخته و نقش مهمی در جلوگیری از عکس العمل های 

التهابی در افراد ایفا کند.
 این موضوع به ویژه در مســائل و مشکالت اقتصادی اهمیت دارد. 
ســکوت و یا کلی گویی رســانه های مطمئن و مرجع در خصوص 
مشــکالت موجود در جامعه افراد را وادار میکند ازهر طریق ممکن 
از اتفاقات آگاه شــوند. همین جاســت که خبرهای کوچک، بزرگ 

میشوند و به هراس و نا امیدی در جامعه دامن میزنند. 
اگر هر فرد به درســتی از طریق رســانه ها در خصوص مشکالت 
پیرامون آگاه شــود هرگز دســت به عکس العمل های احساسی و 
التهابی نمیزند، آگاهانه و به دور از احساسات اشتباه تصمیم می گیردو 
بدون شــک  آگاهانه تصمیم گرفتن منجر به  درســت ترین تصمیم 

هر فرد میشود.
 این امر از موج ناامیدی نیز بین افراد جامعه می کاهد.

شهردار صالح آباد :
یکي از ناراحتي هاي قلبي من

مشکالت معیشتي خبرنگاران است
زبان  رســانه ها  و  خبرنگاران   
گویاي مسئوالن و مردم هستند که 
این قشر زحمتکش  باید زحمات 
از ســوي مســئوالن مربوطــه و 
مدیران ادارات جبران شودو برای 
ای  آنهاچاره  معیشــتی  مشکالت 

بیندیشند  .
شــهردار صالح آباد گفت: مدیري 
که با خبرنــگاران ارتباط و تعامل 

خوبي داشــته باشــد، موفق خواهد بود و من خودم را از این قاعده 
مســتثني نمي دانم؛ زیــرا که در دوران دبیرســتان همچنین در دوره 
روابــط عمومي اســتانداري کار انعکاس خبر را انجــام مي دادم و 

سختي هاي این کار را مي دانم. 
علیرضا فعله گــري در گفت وگو با همدان پیــام ضمن تبریک هفته 
خبرنگار گفت: حضور خبرنگاران در کنار مدیران نعمتي است و ما 
مدیران باید از این ظرفیت براي خدمت بیشتر و بهتر استفاده کنیم.

وي افزود: انتظار من از خبرنگاران این اســت که زبان گویا و سریع 
جامعه باشــند و مدیران مربوطه همچنین دستگاه ها باید این قشر از 
جامعه را حمایت کنند تا رســانه ها و روزنامه ها همچنین خبرنگاران 
مشکل معیشتي نداشته باشند تا بتوانند وظیفه خود را به نحو مطلوب 

انجام دهند.
فعله گري نیاز به صداقت و صراحت در جامعه امروزي را ضروري 
دانســت و گفت: خبرنــگاران مي توانند نقش پررنگــي در اجراي 

وحدت و صداقت در جامعه را ایفا کنند.

قانون سخت و زيان آور 
از اين رسانه تا آن رسانه

به بهانه روز خبرنگار؛

نقد »مِن خبرنگار« را اعالن جنگ ندانید
■  من »پارتیزان« نیستم!

نقش رسانه های نوین 
در توسعه استراتژی های گردشگری

 گردشــگری و نگرش علمی و همه جانبه به آن در همدان ، 
چند صباحی است از اولویت های توسعه پایدار در حوزه رسانه 

محسوب می شود.
امروزه ارتباطات در شــکل دادن به زندگی و خواسته های افراد 
نقش اساسی بازی می کند. طراحی، تدوین و اجرای برنامه های 
منسجم اطالع رسانی همگانی از سوی رسانه ها، مشارکت عموم 
مردم و افزایش درک و برداشــت آنها از گردشگری را در استان 

همدان  به دنبال دارد. 
گردشــگری و نگرش علمــی و همه جانبه بــه آن در ایران، از 
اولویت هایی اســت که توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت. 
جاذبه های طبیعی و فرهنگی خاص اســتان همدان  این استعداد 
را دارد تا با رویکردی جامع تر و همه جانبه تر به آن نگریســت 
و از تمامی امکانات و توانمندی های موجود در این راســتا بهره 
بــرد؛ یکی از این فرصت ها قوانین و مقرراتی اســت که در این 

راستا تنظیم شده است. 
ــی  ــوده و بخش ــورت کالن ب ــه ص ــررات ب ــن مق ــی از ای بخش
ــق  ــگری از طری ــعه گردش ــه توس ــاص ب ــور خ ــه ط ــر ب دیگ
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــد دارد. همچنی ــا تاکی ــانه ه رس
اهــداف کمــی ســند چشــم انــداز 20 ســاله گردشــگری، 
ــه صــورت کلــی عنــوان  جــذب 20 میلیــون نفــر گردشــگر، ب
ــای  ــه راهبرده ــن ب ــد پرداخت ــه آن نیازمن شــده، و دسترســی ب
ــی اســت کــه  ــه هــا و اســتراتژی های ــن برنام ــی و تدوی اجرای

ــازد.  ــق س ــوق را محق ــدف ف ه
ــانه ای  ــای رس ــتراتژی ه ــا و اس ــه، راهبرده ــن رابط در همی
ــن  ــه چنی ــن ارائ ــوند، بنابرای ــخص ش ــن و مش ــد معی ــز بای نی
ــورد  ــب سیســتم علمــی کشــور م ــی از جان الگوهــا و تحقیقات
انتظــار بــوده و دسترســی بــه اهــداف را عملــی تــر مــی ســازد. 
ضمــن اینکــه بــه لحــاظ جدیــد بــودن، زمینــه هایــی را بــرای 
تحقیقــات بیشــتر، عمیــق تــر و گســترده تــر فراهــم مــی ســازد.

 نتیجه یک تحقیق
مطابق نظریه رســانه های قدرتمند، رســانه ها باید از مرزهای 
ســازمانی عبور کرده و با حرفه ای گــری و تخصص مدیران و 
کارکنان، سازمان های گردشــگری را از فواید حضور گردشگر 
در جامعه آگاه سازند و شــیوه های برخورد با آنان را بیاموزند؛ 
چراکه رســانه ها در تمامی مراحل از زمان شروع سفر و بعد از 
آن همراه گردشگر بوده و جامعه میزبان نیز تحت تاثیر رسانه ها 

پذیرای ایده آل گردشگران است. 
در این میان، فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان نیرویی بسیار 
قوی عمل می کند و به صنعت گردشگری شکلی جدید می دهد 
و می تواند شــرکت ها را در صحنه رقابت نگه دارد. طبق نتایج 
یک تحقیق داخلی، رســانه های نوین بر توسعه استراتژی های 
گردشــگری اثر مثبت داشته و براســاس اینکه رسانه های نوین 
کارکردهای خود را به درستی ایفا کنند می توانند از نقش واسط 
بودن گامی فراتر نهاده و در تمامی فرآیندهای توســعه استراتژی 

های گردشگری نقش داشته باشند.
در این صورت، رسانه ها تنها به عنوان ابزار به کار نمی روند، بلکه 
به لحاظ اهمیت جزو یکی از ارکان مهم توســعه استراتژی های 
گردشــگری به حســاب می آیند. این تحقیق همچنین نشان می 
دهد از میان کارکردهای رســانه ها، کارکرد بسیج کنندگی و پس 
از آن کارکرد همبســتگی رســانه های نوین بیشترین تاثیر را از 
بین کارکردهای رســانه های نوین در توســعه اســتراتژی های 

گردشگری مبتنی بر فناوری اطالعات داشته است.
 از ســوی دیگر، نتایج تخمین اســتاندارد توســعه استراتژی 
های گردشــگری مبتنی بر فناوری اطالعات نشــان می دهد 
استراتژی توســعه محصوالت و خدمات گردشگری و عناصر 
هماهنگی بین صنعتی در ســطوح مختلف گردشــگری، کانال 
های توزیع جهانی خدمات گردشــگری، برون سپاری فعالیت 
های خدمات گردشگری، همکاری های استراتژیک منطقه ای 
برای استفاده مشــترک از منابع موجود و نیز استراتژی توسعه 
زیرســاخت های عمومی فناوری اطالعــات، عناصر، قوانین 
گردشــگری در حوزه الکترونیکی، امنیت الکترونیکی کاربران 
گردشــگری، تبادالت مالی الکترونیکی در بخش گردشــگری 
و نــام های تجاری در بخش گردشــگری بیشــتر تحت تاثیر 
رســانه های نوین قرار دارند اما استراتژی توسعه سیستم های 
اطالعاتی و اطالع رســانی نیز نشان می دهد رسانه های نوین 
در بخش های نظــارت بر عملکرد برنامه های گردشــگری، 
هماهنگی طرح های گردشــگری، جمــع آوری و طبقه بندی 
آمــار گردشــگری، تورهای مجــازی مقاصد گردشــگری و 
اشــتراک گذاری تجربیات سفر در فضای مجازی دارای نقش 

هستند. موثرتری 
در همین حــال نتایج کارکردهای رســانه های نوین نشــانگر 
آن اســت که این رســانه ها در بخش گردشــگری نتوانسته اند 
کارکردهــای خود را به خوبی ایفا کننــد و در این بین، کارکرد 
اطالع رسانی رســانه های نوین که شامل اطالع رسانی منسجم، 
تخصصی بودن، نوآورانه بودن، تعامل و اعتماد اســت در پایین 
ترین حالت قرار داشــته و بسیار ضعیف عمل کرده است. اما از 
سوی دیگر، مثبت بودن کارکرد فراهم کنندگی تفریح و سرگرمی 
رسانه ها شامل ایجاد شوق و عالقه به تفریح و سرگرمی، کاهش 
دهنده تنش هــای اجتماعی، افزایش بهره منــدی از جاذبه های 
گردشــگری و غنی سازی اوقات فراغت نشــانگر آن است که 
رسانه های نوین توانسته اند شوق و عالقه به تفریح و سرگرمی 
ایجاد کنند و باعث افزایش بهره مندی از جاذبه های گردشگری 

شوند.
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نیش و نوش

حوادث

نکتهدانشگاه

مرگ در کمین مصرف کنندگان قرص های الغری
 مصرف دارو های چربی سوز عوارض هولناکی دارد و تهدیدکننده جان افراد است.

به گزارش سالمت نیوز، کارشناسان به طور کلی استفاده از دارو های الغری برای کاهش 
وزن را توصیه نمی کنند و هشدار می دهند که عارضه های جانبی مصرف این گونه دارو ها 

دربرخی موارد غیرقابل جبران است.
ازجمله عارضه های دارو های چربی سوز می توان مواردی، چون استفراغ )گاهی اوقات با 
تخلیه( درد شکم، اجابت مزاج فوری و نیاز به رفتن به دستشویی به میزان زیاد، دگرگون 
شدن نوع خروجی مدفوع، اسهال، احساس درد در روده ها، سردرد، اختالل در چرخه 

قاعدگی، قند خون پایین، خستگی و آسیب دندان و لثه ها را می توان نام برد.
از دیگر عارضه های جانبی مصرف این دســته دارو ها می توان ایجاد ســنگ در کیســه 
صفرا، خونریزی از حلق و گلو، دگرگون شــدن آنزیم های کبدی، بیش فعالی، احساس 
لرز، بدخوابی و بی خوابی، نوســان های خلقی، خشک شــدن دهان، تپش قلب و بروز 

واکنش های آلرژیک شدید را نام برد.

پذیرش بدون آزمون دانشجو در 9 رشته کارشناسی 
واحد علوم و تحقیقات

 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97 
در 9 رشــته تحصیلی نسبت به پذیرش دانشــجو بدون آزمون و صرفا براساس سوابق 

تحصیلی اقدام می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اســالمی، پذیرش دانشــجو بر اساس سوابق 
تحصیلی در نیمســال اول ســال تحصیلی 98 - 97 واحد علوم و تحقیقات در مقطع 
کارشناسی پیوسته 9 رشته فیزیک مهندسی، فیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی، 
زیست شناسی گیاهی، مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون، مدیریت امور گمرکی، زبان 

و ادبیات فرانسه، مترجمی زبان فرانسه و علوم قرآن و حدیث صورت می گیرد.
متقاضیان پذیرش بدون آزمون در واحد علوم و تحقیقات باید با مراجعه به سامانه ثبت نام 
 www.azmoon.org اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی

نسبت به دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای این دوره اقدام کنند.

بهداشت
هرگونه عمل ساکشن در مطب ها غیرقانونی است

 انجام لیپوساکشن در مطب ها و حتی کلینیک های پوست ممنوع و غیرقانونی است.
دبیر انجمن جراحان پالســتیک و زیبایی در مورد عمل ساکشن اظهارداشت: زمانی که 
عملی همچون لیپوساکشــن در مطب انجام شــود به دلیل اینکه نمی توان در این مراکز 
تغییــرات آب و الکترولیت بدن را ســنجید و احتمال کم خونی شــدید و یا خونریزی 
داخلی وجود دارد، بسیار خطرناک بوده و عواقبی را همچون مرگ می تواند برای فرد به 
همراه داشته باشد.به گزارش فارس، بابک نیکومرام با تأکید بر اینکه طبق اعالم وزارت 
بهداشــت انجام لیپوساکشن در مطب ها و حتی کلینیک های پوست ممنوع و غیرقانونی 
اســت، گفت: این عمل تنها در مراکز جراحی محدود و بیمارســتان ها می تواند انجام 
شــود و عمل نیز تنها باید توسط گروه جراحان فوق تخصص پالستیک و یا پزشکانی 
که دوره های مصوب وزارت بهداشــت را گذرانده اند انجام شود.وی گفت: استفاده از 
لیپوساکشن بعنوان یک روش کاهش وزن و همینطور بعنوان پیشگیری از خطرات چاقی 

را به هیچ عنوان تأیید نمی کنیم.

تعیین تکلیف درمان معتادان خیابانی در بیمارستان ها
 رئیس مرکز مدیریــت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشــت در توضیح 
چگونگــی پذیرش معتادان متجاهر در مراکز درمانی، گفت: پذیرش و درمان معتادان 
متجاهــر در مراکز درمانی این وزارتخانه انجام می شــود و پــس از درمان به مراکز 
نگهداری از معتادان فرســتاده می شــوند. به گزارش ایســنا، مهدی شادنوش درباره 
چگونگــی پذیرش معتــادان متجاهر در مراکز درمانی توضیــح داد و گفت: اگر فرد 
معتادی نیاز به جراحی یا اقدامات درمانی دیگری داشــته باشد، مراکز درمانی وزارت 
بهداشت آن را انجام می دهند. این افراد پذیرش و درمان می شوند، اما کسی نیست که 
آنها را تحویل گیرد. در این شرایط از بیمارستان با اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 

تماس گرفته می شود.

معلولیت شدید، علت 12۴۸ »سقط جنین« 
 معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور از انجام 1248 سقط جنین ناشی 

از معلولیت شدید در سال 96 خبر داد. 
فاطمه عباسی با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی در پیشگیری از معلول زایی گفت: 
هزینه نگهداری هر معلول به شکل ماهیانه دو میلیون تومان است که این رقم در طول 

یک سال برای دولت نزدیک به 24 میلیون تومان هزینه در بردارد.
به گزارش ایســنا، وی با بیان اینکه میانگین عمر هر معلول شدید نزدیک به 17 سال 
اســت، اظهار کرد: به این ترتیب با تولد هر کودک معلول هزینه زیادی به دولت وارد 
می شود. این در حالیست که با انجام غربالگری ژنتیک و با هزینه بسیار کمتر می توان 

از تولد کودکان معلول پیشگیری کرد.

نقش و کارکردهای تولیت در نظام سالمت
 کارکرد تولیت سه وجه کلیدی شامل تنظیم، پیاده سازی و پایش مقررات برای نظام 
ســالمت  را دارد. عضو هیئت مدیره ســازمان بیمه سالمت در تعریف تولیت در نظام 
سالمت گفت: تولیت کارکرد فراموش شــده اکثر نظام های  سالمت است و در واقع 
تعریفی بسیار فراتر از باور عمومی دارد. در باور عمومی گمان می شود تولیت فقط به 
معنی تنظیم مقررات  اســت.  به گزارش مهر، علی حسن زاده افزود: کارکرد تولیت سه 
وجه کلیدی شــامل تنظیم، پیاده سازی و پایش مقررات برای نظام سالمت را دارد. در 
واقع اطمینان از  این که تمامی نقش آفرینان نظام ســالمت از جمله خریداران خدمت، 
ارائه دهندگان و بیماران به وظیفه خود عمل می کنند و تعریف سمت  و سوی راهبردی 

نظام سالمت از وظایف تولیت است. 

جوان: آب سرد بازار روی آتش تحریم
 با آب خاموش نمیشه باید از خاک هم کمک بگیریم

جام جم: اعتماد به نفس نفتی
 به نفت هم دیگه نمیشه اعتماد کرد

ابرار: ریاکاری آمریکا حد و مرز ندارد
 بدون شرح 

خراسان: چفت و بست چک محکم شد
 یعنی دیگه چک برگشتی نخواهیم داشت؟

کیهان: مهر تایید روحانی بر خیانت کار بودن سران فتنه
 بدون شرح

جام جم: خطرنگارها
 خطرنگارها یا همان خبرنگاران با جرأت

ایران: ظریف: تضمین های حفظ برجام را می گیریم
 چه جوری؟

تسنیم: افشانی: نقد آزاد باعث کاهش فساد در جامعه می شود
 پس ظرفیت نقدپذیری را باال ببریم

اطالعات: اروپا دیکته های آمریکا در مقابل ایران را نمی بیند
 حتما خواندن بلد نیست!!

شهروند: علیرضا خمسه: من کمدین هستم
 مگه ما گفتیم خبرنگاری!

تجارت: اندیشیدن به فقرا به جای حفظ پول ثروتمندان
 بعیده این دوره زمونه

جمهوری اسالمی: صرافی ها فعالیت خود را از سر گرفتند
  خوبه بیکار نشدند

خراسان: ردپای ارز مسافرتی در فاجعه گرجستان
 این ارز همه جا فاجعه به پا می کنه

شرق: باید معترضان را دید
 کجا ببینیمشون؟؟

ایســنا: افزایش اختالفات و تعارضــات خانوادگی با ازدواج 
م زودهنگا

 پس دیر ازدواج کنیم؟؟

راننده عجول موجب مرگ عابر میانسال شد
 بر اثر برخورد سواری پژو با عابر پیاده در خیابان مهدیه این شهر، 

یک زن میانسال در دم جان باخت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســتان همدان اظهار داشــت:  
راننده یک دســتگاه پژو از سمت میدان پژوهش به چهار راه شریعتی 

در حال تردد بود که در 100 متری شرکت توزیع برق حادثه آفرید.
به گزارش ایرنا، علیرضا زنگنه اضافه کرد: راننده مسن این وسیله نقلیه 
با ســرعت باال در یک مسیر درون شهری تردد می کرد که با عابر 45 

ساله برخورد کرد.
وی ادامه داد: ســرعت باالی خودرو و شدت جراحت وارده منجر به 

مرگ این عابر میانسال شد.
زنگنه ادامه داد: با نزدیک شــدن به آخرین روزهای فصل تابســتان 
شمار سوانح درون شهری به علت رشد مسافرت ها افزایش می یابد 
بنابراین انتظار می رود رانندگان بیش از گذشته توصیه ها و هشدارهای 

پلیس را توجه کنند.

 دســتورالعمل صدور پروانه شکار گراز 
)خوک وحشی( برای اتباع خارجی و ایرانی 

در سال 1397 منتشر شد.
استان همدان دارای 6 منطقه حفاظت شده و 
11منطقه شکار ممنوع است و طبق مطالعات 
صورت گرفته در ســه دهه اخیر، 40 گونه 
پستاندار، 181گونه پرنده، 43 گونه خزنده، 
24 گونه ماهی و چهارگونه 2 زیست در این 

استان شناسایی شده است.
یکی از این گونه ها گراز وحشــی اســت، 
گراز از حیوانات پر زاد و ولدی اســت که 
در صورت تعدیل نشدن جمعیت آن، سبب 
نابودی زمین های کشــاورزی و گونه های 

گیاهی بویژه در مناطق باالدست می شود.
دوره زاد و ولــد گرازها چهار ماه اســت و 
هــر گراز مــاده در هر دوره هشــت تا 12 
بچــه می زاید. بچه های ماده گراز نیز در 18 
ماهگی و نرها کمی زودتر آماده جفت گیری 

می شوند.
چند روزی است که خبرهایی مبنی بر ابالغ 
دستورالعمل شکار گراز توسط شکارچیان 
خارجی و ایرانی در اســتان همدان شنیده 
می شــود. به همین منظور مصاحبه هایی با 
مسئوالن محیط زیست استان انجام دادیم که 

در ادامه می خوانید.
رئیــس حفاظت محیط زیســت اســتان 
همدان در این باره گفت: فصل شــکار از 
تا بیستم  تاریخ صدور این دســتورالعمل 
بهمن ماه ســال جــاری و مــدت اعتبار 
پروانه پنج روز از تاریخ صدور برای اتباع 
خارجی و ســه روز از تاریخ صدور برای 
اتباع داخلی اســت که هر شــکارچی در 
طول فصل شــکار می تواند حداکثر چهار 

پروانه دریافت نماید.
عــادل عربی اضافــه کرد: شــکار هرگونه 
حیــوان دیگر به جز گراز و یا شــکار بیش 
از تعداد مجاز مندرج در پروانه ممنوع است 
و شــکارچی خارجی با هر پروانه، مجاز به 

شــکار حداکثر دو راس گراز و شکارچی 
داخلی با هر پروانه، مجاز به شکار یک راس 

گراز است.
عربی با بیان اینکه بر اســاس دستور العمل، 
استفاده از مهمات چهارپاره برای شکار گراز 
ممنوع است اظهار کرد: تیراندازی و شکار 
بدون حضور محیط بان راهنما ممنوع است و 
محدوده اعتبار پروانه فقط شکارگاه های آزاد 

استان صادر کننده پروانه می باشد .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
ادامه داد: مجوز بــرای اتباع ایرانی صرفا به 
منظــور اقلیت های مذهبی اســت و پروانه 
شکار گراز جهت اتباع خارجی پس از ارائه 
درخواست از سوی موسسات برگزار کننده 
تورهای شــکار اتباع خارجی که صالحیت 
آنها در این خصوص به تایید ســازمان نیز 

رسیده باشد صادر می گردد.
وی اظهار کرد: همراهان شــکارچی به هیچ 
عنوان اجــازه تیراندازی و شــکار ندارند 
و متقاضیان برای کســب اطالعات بیشــتر 
می توانند به ادارات حفاظت محیط زیست 

در استان مراجعه نمایند.
وی خاطرنشان کرد: صدور پروانه شکار به 
منظور تعدیل جمعیت گراز در زیستگاه های 
آزاد حیات وحش با هدف کاهش فشــار بر 
ســایر زیســتمندان و کمک به حفظ تعادل 
اکولوژیک و در کنار آن کاهش خســارات 
وارده بر جوامع محلــی به منظور مدیریت 

مستقیم زیستگاه ها است.
عربی اضافه کرد: افزایش بی رویه جمعیت 
گراز در بسیاری از زیستگاه ها، سبب برهم 
خوردن تعــادل اکولوژیــک و تنگ کردن 
عرصه بر ســایر گونه هــای حیات وحش 
شده اســت و با ورود این جانوران زیانکار 
خســارات فراوانی به مزارع وارد می شــود 
که نارضایتی جوامع محلی را موجب شده 

است.
معاون فنــی اداره کل حفاظــت از محیط 
زیســت همدان نیز در این باره گفت: گراز 
حیوانی اســت که مقاومت خاصی در برابر 
طبیعت دارد در واقع دشمن طبیعی در استان 

برای این حیوان وجود ندارد .

مهدی صفی خانی ادامــه داد: گراز توانایی 
تولید مثل باالیــی دارد و چون این حیوان 
در بعضی از قسمت ها تبدیل به آفت شده و 
خسارات فراوانی را به مزارع وارد می کند لذا 
جمعیت آنها را از طریق میرشــکاری کنترل 

می کنیم.
وی درباره شکار وحوش افزود: این پروانه 
برای وحوش بالغ صادر شــده اســت ولی 
چون گراز یکســاله بالغ می شود پس منعی 

هم برای شکار آن وجود ندارد. 
معــاون فنــی اداره کل حفاظت از محیط 
زیســت همدان با بیان این که این ابالغیه 
هر ســاله صادر می شود و تکرار آن نشان 
از موفقیــت آن دارد، گفــت: در همدان 
تنوع زیســت گاهی وجــود دارد و و در 
بخش هایی از اســتان جمعیــت این گونه 
زیان کار مشــکل ســاز اســت که با این 
دســتورالعمل ها کنترلــی در جمعیت آنها 

صورت می گیرد.
صفی خانی در آخر اضافه کرد: قیمت پروانه 

شکار برای ایرانیان 100 هزار تومان است.

 اگر ازدواج در زمان مناسب انجام نگیرد 
می توانــد نتایج و تبعات منفی بــرای افراد 

خانواده ها و نظام اجتماعی ایجاد کند.
یک مدرس دانشــگاه در نهاوند گفت: اگر 
ازدواج و تشکیل خانواده در شرایط و زمان 
مناســب خود انجام گیرد و فرزندان از نظر 
جســمی، روحی، روانی، فکــری و عاطفی 
به بلوغ کافی رســیده باشند این امر نتایج و 
پیامدهای مطلوبی در سالمت و تعادل روانی 
و عاطفی افراد خواهد داشــت و می تواند به 
آرامش و ســالمت آنها کمک کند اما اگر در 
زمان مناسب انجام نگیرد همین ازدواج های 
زودهنگام می تواند نتایج و تبعات منفی برای 

افراد خانواده ها و نظام اجتماعی ایجاد کند.
به گارش ایسنا، مهرداد هوشمند اظهار کرد: 
ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان مرحله ای 
مهم و سرنوشت ساز در زندگی انسان اگر در 
سنین پایین و زودهنگام انجام گیرد می تواند 
مشــکالت و پیامدهای زیانباری برای افراد 
ایجاد کند بنابراین باید خانواده ها تالش کنند 
تا بســتر و زمینه ازدواج و شــرایط آن برای 
فرزندان فراهم شــود یعنی فرزندان از نظر 
روحی، فکری و جســمی به بلوغ و پختگی 

رســیده باشــند تا زمینه آرامش و سالمت 
روحی آنها فراهم شود.

وی افزود: متأســفانه امروز در بســیاری از 
مناطق کشور ازدواج معموال خارج از شرایط 
و چارچوب زمانی مناسب و در سنین پایین 
و زودرس انجــام می گیرد یعنی قبل از اینکه 
بچه ها به ویــژه دختران به بلوغ جســمی، 
روحی، فکری و اجتماعی رســیده باشند و 
از پختگی و ثبات شخصیت برخوردار باشند 
که این امر به ســالمت و تعــادل روحی و 
شــخصیت آنها آسیب وارد می کند و تبعات 
منفــی در زمینه فــردی و اجتماعی به دنبال 
خواهد داشت که طبیعی است در این راستا 

دختران بیشترین آسیب را خواهد داشت.
هوشــمند بیان کرد: الزم اســت که بدانید 
ازدواج هم در ســنین پایین و هم در سنین 
باال عــوارض و تبعات منفــی خاص خود 
را دارد و اگــر به بررســی پیامدهای ازدواج 
زودهنگام پرداخته ایم به معنای آن نیست که 
ازدواج در ســنین باال بهتر است و با تأخیر 
صورت گیرد بلکه ازدواج و تشکیل خانواده 
باید متناسب با شرایط و چارچوب مناسب و 
متعادل خود و با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون 

بلوغ فرد و شرایط اقتصادی و امکانات مادی 
خانواده ها صــورت گیرد و اگــر ازدواج ها 
متناسب با مراحل رشــد و ثبات شخصیت 
و شکل گیری هویت فردی و اجتماعی آنها 
انجام نگیرد عوارض و پشیمانی هایی را برای 
آنها در روابط خانوادگی و تصمیم گیری ایجاد 

خواهد کرد.
وی اظهــار کــرد: معمــوال در ازدواج های 
زودهنگام افراد هنوز به بلوغ فکری و روانی 
و عاطفی نرســیده اند و از ثبات و پختگی و 
تعادل شخصیت برخوردار نیستند و هویت 
واقعی آنها به خوبی شــکل نگرفته اســت 
بنابراین این ازدواج ها بیشتر براساس اصرار 
و فشــارهای خانواده و تأثیرپذیری و تبعیت 
از ســنت ها و باورهــا و خرده فرهنگ های 
حاکــم بر مناطــق خود و فقــر فرهنگی و 
اقتصادی خانواده ها صورت می گیرد که این 
ازدواج ها معموال بعد از مدتی و رسیدن آنها 
به بلوغ فکری، اجتماعی و ثبات شــخصیت 
به پشیمانی از تصمیم گیری خود در ازدواج 
می انجامــد و باعث ســردی روابط زوجین 
می شــود که در نهایت باعث عدم رضایت 
از زندگــی و افزایش اختالفات و تعارضات 

خانوادگی خواهد شد.
هوشمند گفت: باید توجه داشت که ازدواج 
موضوع بســیار پیچیده ای است و با عوامل 
و شــرایط مختلفی رابطه دارد و نمی توان با 
یک شــاخص عددی برای ســن ازدواج آن 
را بررســی و تحلیل کرد بلکه باید شــرایط 
و موقعیت هــای خانواده، پختگــی و بلوغ 
کافی از جنبه های مختلف جسمی، روحی، 
عاطفی و اجتماعی هیجانی را درنظر گرفت 
و داشــتن بلوغ در ابعاد مختلف و پختگی و 
ثبات شخصیت از مؤلفه های زندگی موفق و 

پایدار است.
وی درباره دالیل ازدواج زودهنگام نیز اظهار 
کــرد: ازدواج های در ســنین پایین معموال 
از عواملــی نظیــر عدم آگاهی و شــناخت 
خانواده ها، پایبندی بر ســنت ها و باورها و 
ارزش ها و خرده فرهنگ های حاکم بر خانواده 
و منطقه، عدم آموزش های الزم به خانواده ها، 
فقر فرهنگی، شرایط نامســاعد مالی و فقر 
اقتصادی، نگاه سنتی خانواده ها به فرزندان و 
ازدواج، کم توجهی به خصوصیات و شرایط 
جسمی، روحی و فکری فرزندان و اجبار و 

اصرار والدین به ازدواج تأثیرگذار است.

پرستار نماها در منازل مردم 
 هم اکنون 80 درصد خدمات پرستاری در منزل توسط غیر پرستار 
صورت می پذیرد و خدمات پرستاری در منزل توسط باجی - آباجی 

انجام می شود. 
رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری با گالیه از پرستارنماها در زمینه 
خدمات پرســتاری در منازل عنوان کرد: باید بیمــه ها در این زمینه 
ورود کنند تا پولی که االن در بیمارســتانها هزینه میشود برای خدمت 
پرســتاری در منازل هزینه شــود زیرا هزینه خدمات پرســتاری در 
بیمارســتانها بسیار گران اســت بطوریکه هزینه نگهداری یک تخت 

بیمارستانی یک میلیارد تومان است.
به گزارش تســنیم،  اصغر دالوندی با گالیه از پرســتارنماها در زمینه 
خدمات پرستاری در منازل عنوان کرد: هم اکنون 80 درصد خدمات 
پرســتاری در منزل توسط غیر پرســتار صورت می پذیرد و  خدمات 
پرستاری در منزل توســط باجی - آباجی انجام می شود و باید مردم 
بدانند که خدمات پرســتاری در منزل هم اکنون در کنترل پرســتارها 

نیست.
وی توضیح داد: هم اکنون تعرفه پرستاری در منازل آنقدر پایین است 
که پرســتاران می توانند از کار و شــیفت خود بزنند و به این خدمات 
بپردازند مثال هزینه یک تزریق در منزل 8 هزار تومان تعیین شده است 
و مسلما پرســتار نمی تواند برای 8 هزار تومان جدا از هزینه کرایه از 

این سوی شهر به ان سوی شهر برود.
دالوندی با تشریح فعالیت 1200 تا 1700 مجموعه خدمات پرستاری 
در منزل که مجوز گرفتند، توضیــح داد: ولی هم اکنون به طور دقیق 
مطلع نیســتیم که فعالیت آنها به چه صورت است زیرا آنها با وجود 
تعرفه های کنونی نمی توانند پرســتار حرفه ای جذب کنند و بیشــتر 
فعالیت آنها ایثارگونه اســت زیرا تعرفه های گذشته برای 5 سال قبل 

است و شاید در شهرستانهای کوچک بتوانند از پرستار استفاده کنند.
 رئیس کل ســازمان نظام پرستاری کشور ادامه داد: حتی برخی از این 
مراکز خدمات پرستاری در منازل با وجود اینکه مجوز گرفتند فعالیت 
نمی کنند و برخی دیگر که فعالیت می کنند مجبور هســتند برای ادامه 

فعالیت خود از افراد غیرحرفه ای و غیرپرستار استفاده کنند.
دالوندی تصریح کرد: بیمه ها فعال قبول کردند تا برای بیماران ســکته 
مغزی، قلبی مزمن، برخی بیماریهای کــودکان برای یک مدت 6 ماه 
روند بیمه خدمات پرســتاری در منــزل را جلو ببرند کما اینکه حتی 
خدمات پرستاری در منزل بیماران مبتال به سرطان را کنار گذاشتند و 
در نهایت پس از 6 ماه و بررسی شورای عالی بیمه و اگر برای بیمه ها 
به صرفه باشد این روند ادامه یابد یعنی همین ورود بیمه ها برای تعرفه 

خدمات پرستاری در منزل توسط بیمه ها دارای گارانتی نیست.
وی خاطرنشــان کرد: متاسفانه در کشــورهای توسعه یافته از پرستار 
ایرانی برای خدمات پرســتاری در منزل اســتفاده می شود ولی ما در 
کشور خودمان به دلیل مشکالتی نظیر عدم حمایت بیمه ها و ناعادالنه 

بودن تعرفه ها؛ مردم ایران از این خدمات محروم هستند.

ریاضی کم طرفدارترین رشته 
بین دانش آموزان 

 11 درصد دانش آموزان در رشته ریاضی تحصیل می کنند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش درباره عدم افزایش 
جذب دانش آموز در هنرســتان ها و سرریز آنها به رشته علوم انسانی 
اظهار کرد: ســال گذشته اولویت  » الف«، »ب«، »ج« را از فرم هدایت 
تحصیلی حذف کرده بودیم و یکباره دانش آموزان به سمت رشته علوم 

انسانی هجوم آوردند.
به گزارش تسنیم، علی زرافشان افزود: امسال این اولویت ها را لحاظ 
کرده و هدایت دانش آموزان به رشــته علوم انسانی را کنترل می کنیم. 
برای  ســال تحصیلی جدید سیاست اســتان ها حفظ درصد موجود 
پذیرش در هنرستان هاست و به سمت افزایش ظرفیت  نمی روند اگر 
بتوانیم شرایط خوبی برای آموزش 300  هزار دانش آموز فعلی فراهم 

کنیم اقدام خوبی انجام داده ایم.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش گفت: پس از استقرار 
پایه دوازدهم سال آینده به  سمت افزایش درصد ظرفیت می رویم آن 
زمان می توانیم افزایش درصد دانش آموزان در هنرســتان ها  را داشته 
باشــیم. هم اکنون ظرفیت پذیرش در شاخه فنی وحرفه ای 17 درصد 

است
زرافشــان ادامه داد: ســه میلیون و 400 هزار فــارغ التحصیل بیکار 
دانشگاهی داریم اما فارغ التحصیالن هنرستان ها پس از اخذ دیپلم وارد 
بازار کار می شوند هم اکنون 73 درصد شاغالن کشور فارغ التحصیالن 

دبیرستان ها هستند که مدرک دیپلم دارند.
وی بیان کرد: هم اکنون 38.5 درصد دانش آموزان در شاخه کاردانش و 
فنی و حرفه ای، 11 درصد ریاضی، 25 درصد تجربی و به همین میزان 

در رشته انسانی تحصیل می کنند.

افزایش اختالفات و تعارضات خانوادگی با ازدواج زودهنگام

خارجيان برای شکار ُگراز 
به همدان می آيند

پرستاران مردم را به شیوه 
صحیح زندگی سوق دهند

 پرستاران مردم را به سمت شیوه صحیح زندگی سوق می دهند 
تا در آینده بسیاری از هزینه های درمان کاهش پیدا  کند .

مشاور فرهنگی سازمان نظام پرستاری کل کشور گفت: پرستاران 
ابتدا آموزش دهنده هستند، چنانکه ما مردم را به سمت شیوه صحیح 
زندگی سوق دهیم در آینده بســیاری از هزینه های درمان کاهش 

پیدا می کند .
فاطمه شــیرانی بیان کرد: در بیمارستان ها و مراکز دولتی استان سه 
هزار و 500 نفر کادر پرستاری داریم که دارای مدرک فوق لیسانس 
کارشــناس بیهوشی، کارشــناس اتاق عمل، بهیار کمک پرستار و 
کمک بهیار هســتند که از این تعداد 35 نفر در رشته های مختلف 

دارای دکترا بوده و حدود 20 نفر نیز دکترای پرستاری دارند.
وی ادامه داد: برخالف تصور جامعه که پرســتاران با بُعد درمانی 
قضاوت می شوند، پرستاران ابتدا آموزش دهنده هستند و چنانکه ما 
مردم را به سمت شیوه صحیح زندگی سوق دهیم در آینده بسیاری 

از هزینه های درمان کاهش پیدا می کند .
به گزارش ایســنا، شیرانی تصریح کرد: پرستاران را به بقاع متبرکه 
اعزام می کنیم  تا به صورت خودجوش از مردم فشــارخون بگیرند 
و درخواســت می کنیم خبرنگاران و رسانه ها  نیز به کمک ما برای 

اصالح سبک زندگی و خودمراقبتی بیایند.
وی افزود: پرســتاران پژوهشــگر هم هســتند چرا که هنگامی که 
بیماری شیوع پیدا می کند یا مردم منطقه ای به نوع خاصی از بیماری 
دچار می شوند علت مسأله را هم بررسی می کنند بنابراین پژوهش 

در پرستاری یکی از ابعاد این حرفه محسوب می شود.
رئیس دفتر پرستاری دانشــگاه علوم پزشکی همدان مددکاری را 
بخش مهمی از کار درمانگری پرســتاران دانســت و اظهار کرد: 
نمی توان به روحیه مریض بی توجه بود و انتظار داشــت حالشان 
خوب شود، بخش مهمی از پرستاری بر پایه علوم انسانی است و 

باید به ابعاد روحی فرد توجه کنند.
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اقتصـاد

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان خبر داد
افزایش 1۰ درصدی درآمدهای همدان

ــش 10 درصــدی  ــه و بودجــه اســتان همــدان از افزای ــس ســازمان برنام  رئی
ــتان در 3  ــد اس ــت: درآم ــر داد و گف ــالجاری خب ــتان در س ــن اس ــای ای درآمده
ــه مــدت مشــابه  ــوده کــه نســبت ب ــان ب ــارد توم ــدای امســال 127 میلی ماهــه ابت

ــش دارد. ســال گذشــته 10 درصــد افزای
اســکندر صیدایی مهمترین سهم درآمدی اســتان را درآمد مالیاتی دانست و بیان 
کرد: 92 درصد درآمدهای اســتان همدان مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده و پس 

از آن نیروی انتظامی، پزشــکی قانونی و میراث فرهنگی بیشترین سهم را در درآمد 
استان دارند.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان همدان با اشــاره به واگــذاری پروژه های 
عمرانی به بخش خصوصی استان، افزود: طی سال های 95 ،96 و 4 ماهه 97 ،562 

پروژه در اســتان به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه در ســالجاری 36 پروژه تاکنون واگذار شده است، به ایسنا گفت: 
سهم سال 95 در واگذاری ها 235 پروژه و در سال 96 نیز 291 پروژه بوده است.
ــی  ــع طبیع ــه مناب ــوط ب ــده را مرب ــذار ش ــای واگ ــن پروژه ه ــی بزرگتری صیدای
ــی در  ــگاه خوب ــدان جای ــتان هم ــرد: اس ــان ک ــالم و بی ــتی اع ــازمان بهزیس و س

ــی دارد. ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــای عمران ــذاری پروژه ه ــث واگ بح
وی بــر ارائــه تســهیالت در بحــث واگذاری هــا اشــاره کــرد و گفــت: در 
ــه  ــی در زمین ــتگاه های دولت ــه دس ــژه ای ب ــارات وی ــوه اختی ــران 3 ق ــت س نشس
واگــذاری پروژه هــا داده شــد تــا پــروژه بیشــتری بــه بخــش خصوصــی واگــذار 

شــود.
ــال 80  ــد: اعم ــادآور ش ــدان ی ــتان هم ــه اس ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــی  ــری فرصــت خوب ــر کارب ــار تغیی ــف قیمــت کارشناســی و اختی درصــد تخفی
ــی و  ــش خصوص ــکاران بخ ــن از پیمان ــت بنابرای ــذاری پروژه هاس ــرای واگ ب

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــت طالی ــن فرص ــود از ای ــت می ش ــا خواس تعاونی ه

بازار

رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان:
لوازم خانگی به اندازه کافی وجود دارد

 رئیس اتحادیه لوازم خانگی شهرستان همدان گفت: هیچ کمبودی 
در حــوزه لوازم خانگی در همدان وجــود ندارد تا جایی که آمادگی 

داریم نیاز استان را تأمین کنیم.
امیر خانجانی اظهار کرد: اتحادیه لوازم خانگی آمادگی دارد که کاالهای 
مورد نیاز مردم را به هر اندازه که تقاضا وجود داشته باشد، تأمین کند.

وی با اشاره به اینکه تنها دو کاالی لوکس در بازار وجود ندارد، افزود: 
با توجه به ثبات قیمتی که در 10 روز اخیر به وجود آمده است، مردم 

می توانند نسبت به خرید لوازم مورد نیاز خود اقدام کنند.
رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگی همدان بــا بیان اینکــه مردم با 
انتخاب هــای متنوعی روبه رو هســتند، به فــارس گفت: اتحادیه 
لوازم خانگی نــه تنها توان تأمین کاالی مورد نیاز شــهر همدان 

را دارد بلکه می تواند نیازهای سراســر استان را پاسخگو باشد.
وی ادامــه داد: برخی از فروشــگاه های زنجیره کــه به ارائه یک 
برنــد خاص خارجی می پردازند امکان دارد که به دلیل ممنوعیت 
واردات کاال و تعهد به شرکت متبوع مبنی بر خودداری از عرضه 
برندهای دیگر با کمبود مواجه باشــند اما فروشــگاه های آزاد به 
انــدازه کافی کاال برای عرضه دارند و جای نگرانی وجود ندارد.

خانجانی با بیان اینکه قیمت کاالها بر اســاس مجوزهای سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان ارائه می شــود، خاطرنشــان کرد: البته 
اعضــای اتحادیــه لوازم خانگــی کاالها را با قیمتــی پایین تر از 
قیمت هــای دولتی عرضه می کنند و در ایــن حوزه رقابت ایجاد 

شده است.
وی گفــت: با توجه بــه افزایش قیمت ها، بازار لــوازم خانگی با 
رکود مواجه شده است و اعضای اتحادیه به دنبال جذب مشتری 
هســتند به همین دلیل کاالها را با کمتریــن قیمت ممکن عرضه 

می کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگــی همدان با تأکید دوباره بر وجود کاال به 
اندازه کافی اظهار کرد: جای نگرانی وجود ندارد و همه می توانند نیاز 

خود را با مراجعه به اعضای اتحادیه لوازم خانگی تأمین کنند.

اینترنت با سرعت ۴ برابر بخرید
 در طرح غزال ترافیک اینترنت شــما مشترکان تمام نمی شود. 
این ســرویس های جدید در طرح اینترنت غزال، بر پایه سه گروه 
مشــتریان موجود، مشــتریان غیر فعال موجود و مشتریان جدید 

تدوین شده است.
براي مشــتریان موجود ارائه سرعت دو برابر برای قراردادهای سه 
ماهــه و چهار برابر برای قراردادهای شــش ماهه و دوازده ماهه، 
براي مشــتریان غیرفعال عالوه بر ســرویس بند قبل ارائه یک ماه 
ســرویس رایگان به ازای هر سه ماه قرارداد مشتری و براي مشتر 
یان جدید همه ســرویس های مندرج در دو بند فوق درنظر گرفته 

شده است.
کلیه بســته های خدماتی طرح بر پایه ســرویس های مصوبه 266 
با پهنای باندهای متنوع طراحی شــده اســت و مناطق بر اساس 
درخواســت مشتریان خود می توانند هر یک از سرویس ها را ارایه 

کنند.
در طرح غزال امکان کاهش ســرعت فعلی برای مشتریان موجود 
در صورت درخواســت دریافت سرویس های طرح وجود ندارد. 
بدین معنی که هیچ مشتری موجودی نمی تواند سرویس با سرعت 
کمتر از سرعت سرویس جاری خود را درخواست دهد و فقط در 
صورت درخواست ســرویس مشابه سرویس جاری و یا سرعت 
باالتر، ســرویس جدید پس از اعمال سرعت دو یا چهار برابری 
نسبت به ســرعت سرویس درخواست شــده مطابق مدت زمان 
قرارداد به مشــتری تحویل می شود. مثال، بصورت خاص مشتری 
که در حال حاضر از ســرویس 1Mbps استفاده می کند، اجازه 
ندارد درخواســت ســرویس 512Kbps  ارائــه کند تا پس از 
اعمال شرایط دو برابری سرعت، مجدد به سرعت قبلی )به میزان 
1Mbps(  برگردد بلکه فقط می تواند درخواست 1Mbps  یا 
بیشتر بدهد تا پس از اعمال شــرایط دو یا چهار برابری سرعت، 

سرویس با سرعت حداقل 2Mbps  برای مشتری فعال شود.
تمدید ســرویس: مدت زمان قرارداد در طرح غزال، قابل تمدید 
نبوده و در پایان مدت و یا فسخ قرارداد، سرعت و حجم ترافیک 
FUP  تعیین شــده در ســرویس های افزایش سرعت به حالت 

اولیه باز می شود. 
تغییر ســرویس در طرح غزال: تبدیل قراردادهای فعلی مشتریان 
به ســرویس های در نظر گرفته شــده طرح جدید برای مشتریان 
موجود با در نظر گرفتن ضوابط مربوطه و در صورت درخواست 

مشتری بالمانع است.
بــه ازای قراردادهای پس پرداخت طرح غزال، مدت بهره برداری 
از ســرویس در سامانه CRM  دقیقًا مطابق شرایط قرارداد تنظیم 
شــده، و پس از پایان قرارداد روند شارژ خودکار سرویس انجام 
نمی گیرد به نحوی که مشتری برای ادامه بهره برداری از خدمات 
اینترنــت پس از اتمام مدت زمان قــرارداد مبتنی بر طرح جدید، 
ملزم به استفاده از ســرویس پایه یا خرید سرویس مطابق شرایط 

جدید می باشد. 
در قراردادهــای پس پرداخت خدمات یک مــاه رایگان در ازای 
خرید هر ســه ماه، ســرویس رایگان فقط در انتهای قرارداد ارائه 
می شــود و در صورتیکه مشتری قبل از اتمام قرارداد از ادامه آن 
انصراف دهد، شرکت الزامی به احتساب خدمات ماههای رایگان 

مترتب بر سرویس مربوطه ندارد.

گوشت گران می شود

 رئیس اتحادیه قصابان همدان گفت: گوشــت قرمز در چند روز 
آینده گران می شود.

اکبر ســپهری اظهار کرد: بــا توجه به در پیش بــودن عید قربان و 
بازگشــت حجاج احتمال گران شدن گوشــت بین 15 تا 20 هزار 

تومان وجود دارد.
ــام  ــرای ای ــده خــود را ب ــداران دام زن ــیاری از دام ــزود: بس وی اف
ــن کاالی  ــت ای ــدن قیم ــران ش ــر گ ــته و منتظ ــش رو نگهداش پی

ــتند. ــی هس اساس
ــال  ــت: در ح ــنا گف ــه ایس ــدان ب ــان هم ــه قصاب ــس اتحادی رئی
ــازار 49 هــزار تومــان،  حاضــر گوشــت مخلــوط گوســفندی در ب
گوشــت نرمــه گوســفند 65 هــزار تومــان و گوشــت گوســاله 52 

ــود. ــه می ش ــع و عرض ــازار توزی ــان در ب ــزار توم ه
وی بیــان کــرد: بــه مســئوالن توصیــه کردیــم بــرای جلوگیــری از 
شــوک یکبــاره بــه قیمــت گوشــت در بــازار، گوشــت منجمــد و 

وارداتــی را بــرای تعــادل قیمــت بــازار وارد کننــد.

پروانه ساختمان به شماره 2/122958 به پالک ثبتي 
10/48764 واقع در 18 متري شهید عظیمي نبش کوچه 
منبع متعلق به نسرین بیات و شرکا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
استان همدان از تجهیز 70 درصد واحدهای 
تولیدی شهرک صنعتی به سیستم تصفیه خبر 
داد و گفت: از ابتدای امسال راه اندازی خوشه 
کشمش مالیر در شهرک های صنعتی انجام 

شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
همدان روز گذشــته به مناسبت 21 مردادماه 
روز حمایــت از صنایع کوچــک در جمع 
خبرنگاران گفت: در حال حاضر در اســتان 
همدان 27 شــهرک و ناحیه صنعتی در حال 

بهره برداری است.
کیوان گردان با بیان اینکه 2 هزار و 900 هکتار 
اراضی صنعتی، یک منطقــه ویژه اقتصادی 
جهان آباد و شهرک فناوری در مجموع شامل 
29 لکه صنعتی می شود، افزود: برای این میزان 
زمین 174 مگاوات برق تأمین شــده و 514 
لیتر بر ثانیه آب در اختیار گذاشته شده است. 
وی با بیان اینکه 938 واحد صنفی و تولیدی 
در همدان فعال و در حال بهره برداری هستند، 
ادامه داد: واحدهای تولیدی از ســه دستگاه 
اجرایی صنایع و معادن، کشاورزی و میراث 
فرهنگی دارای مجوز هستند و از هر سه حوزه 

اقتصادی پذیرای نواحی صنعتی هستیم.
گردان با اشاره به اینکه 9 تصفیه خانه فاضالب 
در شــهرک های صنعتی وجــود دارد و دو 
تصفیه خانه نیز در حال طراحی است، اظهار 
کرد: اســتان همدان به لحاظ ضوابط زیست 
محیطی و تصفیه فاضالب های صنعتی جزو 
مجموعه های ممتاز اســت و تا شــهرکی به 
تعداد واحد مناسب نرسد، نیاز به تصفیه خانه 
نیست . وی با تأکید بر اینکه اگر شهرکی فاقد 
تصفیه خانه اســت، به علت این است که به 
میزان دبی الزم نرسیده است، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر  یش از 70 درصد واحدهای 
تولیدی به سیســتم تصفیه مجهز شده اند و 
هشت مورد ایستگاه آتش نشانی در شهرک ها 

فعال است.
وی بــا بیان اینکه مســاحت فضای ســبز 
شهرک های صنعتی 88 هکتار است که 181 
کیلومتر اجرای آبیاری قطره ای شــده است، 
گفــت: در تصفیه خانه هــای فاضالب میزان 
آالیندگی در حدی اســت که پساب ناشی از 
تصفیه مصرف در حد آبیاری فضای سبز شده 

و با استاندارد محیط زیست همخوانی دارد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
همدان با بیان اینکه تصفیه فاضالب در شهرک 
صنعتی بوعلی و ویان هم اجرا شــده است، 
افزود: این مســئله با توجه به حساسیتی که 
برای آب وجود داشت، صورت گرفت و این 

دو پروژه جزو هزار پروژه کشور است.
وی با اشــاره به اینکه 14 هــزار و 800 نفر 
در نواحی صنعتی اشــتغال ایجاد شده است، 
گفت: تاکنــون یک هزار و 985 قــرارداد با 
سرمایه گذاران منعقد شده که برخی در حال 
ســاخت اســت، برخی را به دنبال خلع ید 
هستیم و با برخی از سرمایه گذاران نیز قرارداد 

بسته شده است.
گردان در خصوص خوشه های صنعتی نیز با 
بیان اینکه 42 خوشه صنعتی شناسایی شده که 
مطالعه 18 مورد آنها انجام شده است، گفت: 
برای 11 مورد امکان سنجی شده و 4 خوشه 
صنعتی ســفال، الســتیک رزن، مبل مالیر و 
پوشــاک روستای کردآباد در حال طی فرایند 

توسعه هستند.
وی با اشــاره به اینکه از سال گذشته فرآیند 
توسعه خوشــه مبل و منبت مالیر آغاز شده 
است، افزود: مبل و منبت از ظرفیت های ملی 
ماست و در تویسرکان و نهاوند نیز بیش از 3 
هزار خوشه خرد در خانه ها و روستاها داریم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
همدان از راه اندازی خوشــه کشمش مالیر 
از ابتدای امســال خبــر داد و گفت: حمایت 
از خوشــه های صنعتی در حال انجام است 
و فرایند توسعه ای خوشــه چرم همدان نیز 
دنبال می شــود که در خوشه ها همدان جزو 

استان های ممتاز است.
وی با بیان اینکه مباحث توســعه بازارها را 
دنبال می کنیم، بیان کرد: امســال که بر اساس 
فرمایشات رهبر انقالب سال حمایت از کاالی 
ایرانی نامگذاری شده است، یکی از مواردی 
که باید حمایت شــود، اینکه مردم بدانند چه 

کاالهایی در استان تولید می شود.
گردان از برپایی نمایشگاه های کاالی ایرانی در 
پاییز امســال خبر داد و گفت: این نمایشگاه 
توســط صنایع کوچک برگزار می شــود تا 
همــگان از کیفیت کاالهای ایرانی اطالع پیدا 

کنند.
وی از رایزنــی با بانک ها بــرای اعطای وام 
به صنایع کوچک خبــر داد و گفت: اعطای 
تسهیالت با نرخ 15 درصد باعث می شود که 
منابع مالی ارزان برای تولیدکننده فراهم شود و 

مردم نیز کاالی با کیفیتی را بخرند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
همــدان در ادامه در خصــوص افزایش نرخ 
ارز بیــان کرد: با توجه به اینکه با نرخ کنونی 
ارز واردات توجیهی نخواهد داشت، بنابراین 
طبق ضوابط و شــرایط جــدی واردات کاال 
به شــکل گذشــته نخواهد بود به طوری که 
واردکننده ابتدا باید به دفاتر تخصصی صنایع 
مراجعه کرده و اگر کاالی وارداتی برای کشور 
ضرورت داشت، به میزان نیاز ارز اختصاص 

می یابد.
وی یادآور شد: برخی از اقتصاددانان معتقدند 
اگر نرخ ارز در این قیمت حفظ شود، بخش 
بیشتری از بیکاری کشور طی سه سال آینده 
حل خواهد شــد زیرا دیگر واردات توجیهی 

ندارد و تولید افزایش خواهد یافت.
گردان با بیان اینکه صنعت کشور ما بر اساس 
صنایع کوچک بوده و در آســیای شرقی نیز 
موتور محرکه اقتصاد صنایع کوچک اســت، 
افزود: در حال حاضر 30 مورد واحد تولیدی 
در تملک بانک ها اســت و شرکت شهرک ها 
به لحاظ حمایت از توسعه زیرساخت ها رتبه 

اول را دارد.
وی طبق اعالم مرکز آمار نرخ بیکاری استان 
همدان به لحاظ کاهش رتبه ســوم دانست و 
گفــت: امیدواریم با کاهش واردات وضعیت 
تولید داخلی بهبود یافتــه و افزایش نرخ ارز 

برای تولید باب خیر است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
همدان با بیان اینکه برندســازی در اســتان 
همدان شــخصی است، گفت: هیچ سازمانی 
در مورد برندســازی وارد نشده ولی ما برای 
پوشــاک کردآباد و شهرستان رزن برند ایجاد 
کردیم.وی با بیان اینکه برندسازی در چرم نیز 
در حال انجام اســت، افزود: خوشه کشمش 
نیز باید برند داشــته باشد و به زودی فرایند 
آن آغــاز می شــود، این در حالی اســت که 
واحدهای کشــمش بــاالی 50 درصد فعال 
هســتند و فعالیت آنها نیز فصلی است و 50 

الی 60 واحد برند داریم.
گردان یکی از برنامه های شرکت شهرک ها را 
حساس ســازی نسبت به خوشه های صنعتی 
دانســت و افزود: آموزش نیز برای خوشه ها 
انجام می شود تا بتوانیم توان تولیدی استان را 
تقویت کنیم. وی با بیــان اینکه طی پنج ماه 
گذشــته ســرمایه گذار خارجی جذب نشده 
است، افزود: اســتان همدان به لحاظ جذب 
ســرمایه گذار خارجی استان ضعیفی بوده اما 
دید نافذ اســتاندار باعث شده طی پنج سال 

اخیر افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
همــدان با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 
یک هزار واحد فعال در حوزه اســتان همدان 
فعال شده اســت، افزود: در حال حاضر در 

تأمین چوب و مواد اولیه مبل و منبت مشکل 
داریم، به طــوری که برای خرید چوب ابتدا 

باید ثبت سفارش صورت گیرد.
وی بــا تأکید بر اینکه صنعت چرم باید مورد 
حمایت قرار گیرد که توسعه زیادی در بردارد، 
افزود: طرح ملی پوشاک تفاهم نامه ملی است 
که در حال انجام اســت و تسهیالت با نرخ 
پایین در بانک کشــاورزی انجام شده و دنبال 
می شــود. گردان با اشاره به اینکه در پنج ماه 

اخیر تاکنون در شهرک های صنعتی یک واحد 
دچار تعطیلی موقت شده است، افزود: تعطیلی 
این واحد نیز به علت نبود مواد اولیه است هر 
چند عمده تعطیلی ها نیز به گذشته برمی گردد.
وی در پایان از برپایی بزرگترین نمایشــگاه 
توانمندی صنعتی در تهران خبر داد و گفت: 
این نمایشگاه شنبه 21 تا 23 مردادماه در مصلی 
تهران برگزار می شود و در این نمایشگاه 30 

غرفه از استان همدان شرکت می کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان: 

70 درصد واحدهای توليدی 
به سيستم  تصفيه مجهز شدند
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دادنامه 
پرونده کالسه 9609988163000766 حوزه شماره 120 )عمومي ( شوراي حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبي )ع( شهر 

همدان تصمیم نهایي شماره 9709978163000439
خواهان: آقاي مجید مریانجي فرزند محمود به نشــاني استان همدان، شهرستان همدان، شهر مریانج، بازار مبل خیابان 

پیشه وران مبل مجید
خوانده: آقاي مرتضي رضائي مشكین به نشاني همدان، بلوار غبار همداني، 18 متري ابوذر، کوچه حكمت، باشگاه بدنسازي 

تک اندام بعد از ظهر آقایان 
خواسته ها : 1-مطالبه خسارت دادرسي 2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 3- مطالبه وجه بابت...

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و 
اجراي تشریفات قانوني قاضي شورا پس از مشورت با اعضا شعبه و اعالم ختم رسیدگي به شرح آتي با استعانت از خداوند 

منان مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقاي مجید مریانجي فرزند محمود به طرفیت مرتضي رضائی مشكین به خواسته رسیدگي و صدور 
حكم بر الزام خوانده به پرداخت الباقي طلب به مبلغ 700/000 تومان و جبران دادرســي و تأخیر تأدیه نظر به دادخواست 
تنظیمي و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و کپی فاکتور )بدون امضاء خوانده(و اقامه شهود توسط خواهان  که ادعاي 
ایشان و طلبكار بودنش را تأیید مي نماید و اینكه خوانده علیرغم ابالغ قانوني در جلسه رسیدگي حاضر نگردیده و مدرکي 
دلیل بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به جلسه ارائه ننموده است، لذا قاضي شورا دعوي خواهان را ثابت دانسته و به 
اســتناد مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسي مدني حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت 
الباقي طلب خواهان و مبلغ 540/000 ریال بابت هزینه دادرسي و نشر آگهي و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص 
تغییر نرخ تورم بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غیابي محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي در همین شــعبه و پس از انقضاي این مدت ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي 

حقوقي شهرستان همدان مي باشد. م الف 2001
قاضي شعبه 120 شوراي حل اختالف همدان- سيدامير حسين حسيني اخگر 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326009000108 مورخه 97/3/18 هیأت 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان فامنین 
تصرفات مالكانــه و بالمعارض آقای روح اله حاتــم گویا فرزند 
یداله به شماره شناسنامه 5838 صادره از فامنین به شماره ملي 
5029448731 در شــش دانگ یک باب خانه و مغازه متصل به 
آن به مساحت چهل و هشــت متر مربع وبیست صدم متر مربع 
قســمتی از پالک 104 اصلی واقع در بخــش پنج همدان اراضي 
فامنین خریداري از مالک رســمي آقای صفر علی شاکری  محرز 

گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالكیت 
متقاضي اعتراض داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.
)م الف 83(

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره 1397/4/4-139760326006000422 
هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی 
آقاي عباس حیدریان فرزند عربعلي به شــماره شناسنامه 
1190 صادره از تویسرکان در شــش دانگ یک باب کارگاه 
نجاری  به مســاحت 193/62 مترمربع قسمتي از پالک یک 
اصلي اراضي دولت اباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری 
از مالک رســمی آقاي محمد روستایي محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضي اعتراض داشــته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
انقضاي مدت  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایي 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت 

صادر خواهد شد.)م الف 346(
محمدرضا اميني، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهي حصر وراثت
آقاي عبدالمطلب دهقاني دارای شــماره شناسنامه  2767 
این حوزه  از  111/271/97ش  دادخواست کالســه  به شرح 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سودابه عربي تبار به شماره شناسنامه  3273 
در تاریــخ 97/1/8 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 
با مشخصات فوق الذکر برادر  1-متقاضي گواهي حصروراثت 
به شماره  فرزند علي پاشا  کبیري موحد  2-ســعید  متوفیه 
شناســنامه 5257 صادره از بهار متولد 1343 برادر متوفي 
3-معراج کبیري موحد فرزند علي پاشا به شماره شناسنامه 
37 صــادره از بهار متولد 1337 بــرادر متوفي 4-علیرضا 
کبیري موحد فرزند علي پاشــا به شــماره شناســنامه 7 
صادره از بهار متولد 1334 بــرادر متوفي 5-فوزیه کبیري 
از  36 صادره  به شــماره شناسنامه  فرزند علي پاشا  موحد 
انجام تشــریفات  با  اینک  بهار متولد 1334 خواهر متوفي 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. )م الف 417(
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان
دو میلیون دالر ارز دولتی برای اعزام کاروان ایران 

به بازی های آسیا
 به گفته رئیس کمیته ملی المپیک برای اعزام کاروان ایران به بازی های آسیایی، 2 میلیون 

دالر ارز دولتی تامین شده است.
به گزارش مهر، کاروان ورزش ایران که در آستانه اعزام به محل برگزاری بازی های آسیایی 
قرار دارد بدون کوچکترین دغدغه در رابطه با مســائل مالی و حتی مباحث مربوط به ارز 
دولتی عازم این روبداد خواهد شــد. این مهم از آنجا مورد تاکید رئیس کمیته ملی المپیک 
اســت که این کمیته تا به امروز حدود 75 درصد بودجه فدراســیون ها در سال جاری را 

پرداخت کرده اســت. این در حالی است که فدراسیون ها سال گذشته و پیش از تغییرات 
مدیریتی در کمیته ملی المپیک، تنها 38 درصد بودجه خود را دریافت کرده بودند که البته با 
پیگیری صالحی امیری، این رفم در همان ماه های اولیه مدیریت وی به 100 درصد رسید.
دیگر اینکه ارز دولتی الزم برای کاروان بازی های آســیایی نیز خیلی وقت پیش تامین 
شده اســت.صالحی امیری در این زمینه اعالم کرد که سجادی سرپرست کاروان بازی 
های آســیایی یک میلیون و نهصــد و هفتاد و پنج هزار دالر برای ارز دولتی پیش بینی 
کــرده بود اما ما 2 میلیــون دالر در اختیار وی قرار دادیم.همچنین بــه گفته این مقام 
مســئول در کمیته ملی المپیک، در مجموع 15 میلیارد تومان برای اعزام کاروان به بازی 

های آسیایی هزینه شده است.

شمشیر بازی همدان رتبه سوم 
در مسابقات قهرمانی کشور

 تیم شمشیر بازی فلوره استان همدان در مسابقات قهرمانی کشور 
مقام سوم این مسابقات را کسب کرد.

مســابقات قهرمانی کشور شمشــیر بازی فلوره به میزبانی اردبیل با 
حضور 19 تیم برگزار شــد و تیم شمشــیر بازی استان در رده سنی 
نوجوانان با ترکیب محمد مهدی یاوری طلب ،نیما عباسی ،علی علم 
طلب مقام سوم مشترک با اردبیل را از آن خود کرد و تیم های اصفهان 

و تهران اول و دوم شدند.
در رده ســنی جوانان تیم استان با ترکیب محمد مهدی یاوری طلب 
،نیما عباســی ،علی علم طلب و امین عرفان یاوری طلب مقام ســوم 
مشترک با استان فارس را کسب کردند و تیم های آذربایجان غربی و 

تهران اول و دوم شدند .
گفتنی اســت احمد رحیمی مربیگری و سرپرستی تیم شمشیر بازی 

استان را به عهده داشت.

سرمربی تیم ملی کاراته:
می خواهیم بهترین تیم ایران در بازی های 

آسیایی باشیم
 سرمربی تیم ملی کاراته ایران با اشاره به انگیزه باالی شاگردانش برای 
موفقیت در بازیهای آســیایی 2018 اندونزی گفت: می خواهیم با کسب 

مدالهای زرین، بهترین تیم کاروان ورزش ایران در جاکارتا باشیم.
به گزارش ایرنا؛ »سیدشــهرام هروی« در خصوص آخرین وضعیت 
تیم ملی کاراته مردان ایران، پیش از اعزام به بازیهای آســیایی 2018 
جاکارتا، اظهار داشــت: اردوی فعلی تیم ملی تــا 22 مرداد ماه ادامه 
خواهد داشت و بازیکنان پس از استراحت سه روزه مجددا به اردو باز 

می گردند و تا زمان اعزام، تمرینات را پیگیری می کنند.
تیم ملی کاراته ایران برای حضور در بازیهای آسیایی 2018، روز 28 

مرداد ماه تهران را به مقصد جاکارتا ترک می کند.
وی بــا بیان اینکه همه چیز برای افتخارآفرینی تیم ایران مهیا اســت، 
گفت: کاراته از ورزش های رکوردی نیســت که پیش بینی آن راحت 
باشد، اما روی کاغذ هر چهار عضو تیم مردان ایران شانس زیادی برای 

رسیدن به فینال و کسب مدال طال را دارند.
ســرمربی موفق تیم ملی ایران تصریح کرد: شــرایطمان بسیار خوب 
است و پشتیبانی الزم انجام شد و مهمتر از آن، عملکرد خوبی که در 
مسابقات بین المللی گوناگون داشتیم، انگیزه ها را افزایش داده است.

هروی در پاسخ به این پرسش که شنیده می شود مافیای داوری آسیا 
اجازه نمی دهد تیم مردان ایران هر چهار مدال طالی بازیهای آسیایی 
را از آن خود کند، یادآور شــد: با حضور »جواد ســلیمی« در کنسول 
داوری آســیا، اطمینان داریم اتفاق خاصی رخ نمی دهد. به طور یقین 
اگر حق خوری خاصی نباشد، نتایج درخشانی در تاتامی جاکارتا برای 

تیم ایران رقم خواهد خورد.
وی با بیــان اینکه کاراته کاهای ایران با وجــود آمادگی باالی خود، 
حریفان را دستکم نمی گیرند، تصریح کرد: اکنون بهترین زمان است 
تا حق خودمان را از بازیهای آسیایی بگیریم و بهترین تیم کاروان ایران 
باشیم. سرمربی تیم ایران در خصوص اینکه حریف قدرتمندی به غیر 
از ژاپن و چند بازیکن ازبکستان، قزاقستان و عربستان در آسیا وجود 
ندارد، ادامه داد: به این مسائل فکر نمی کنیم و تمرکزمان را به خودمان 

معطوف کرده ایم. 
هروی با اشاره به اینکه کاراته ایران چند سالی است خودش را از آسیا 
جدا کرده است، عنوان کرد: حتی می توانستیم 2 تیم عالی اعزام کنیم 

و انتخاب ترکیب اصلی برایم واقعا سخت بود.
هجدهمین دوره بازیهای آســیایی از روز 27 مــرداد ماه به صورت 
رسمی به میزبانی اندونزی آغاز می شود و رقابت های کاراته از سوم 

شهریور ماه استارت می خورد.
برای تیم مردان ایران در روز سوم شهریور »سجاد گنج زاده«، چهارم 
شهریور »امیر مهدی زاده« و پنجم شهریور »بهمن عسگری« و »ذبیح اله 

پورشیب« روی تاتامی می روند.

تاریخچه یک بازی جذاب؛
عبور استقالل و تراکتورسازی از »2۰«

 دو تیم فوتبال استقالل و تراکتورسازی در همه ادوار لیگ برتر 20 بار 
با هم دیدار داشته اند که سهم تراکتورسازی در رسیدن به پیروزی بیشتر 

از رقیب آبی تهرانی بوده است.
به گزارش مهر، تیم های استقالل و تراکتورسازی از هفته سوم رقابتهای 
لیــگ برتر در تهران به مصاف هم می روند تا به نوعی یادآور خاطرات 
دیدارهای دو تیم فصل گذشته باشد. سرخابی های تهران و تبریز که در 
سالهای اخیر دیدارهایشان به مراتب حساس تر از قبل شده است، فصل 
گذشــته هم درست در هفته سوم در تهران با یکدیگر دیدار کردند که 
نتیجه این بازی یک بر صفر به سود استقالل شد. حال دو تیم باید یکبار 
دیگر و به فاصله یکســال از هفته سوم این رقابتها در تهران با یکدیگر 

دیدار داشته باشند.
دو تیم اســتقالل و تراکتورســازی در ادوار گذشته لیگ برتر 20 بار با 
هم دیدار داشــته اند که نتایج دیدارهای مســتقیم دو تیم به خصوص 
در ســالهای اخیر اغلب به سود سرخ پوشان تبریز بوده است. در همه 
دیدارهای گذشته دو تیم تراکتوری ها 8 بار پیروز شده اند و استقاللی 
ها تنها 5 بار موفق به شکست دادن حریف شده اند. 7 بار هم دیدارهای 
دو تیم به تساوی انجامیده است. در این 20 دیدار آبی های پایتخت 24 

و سرخ های تبریز 27 بار موفق به گلزنی شده اند.
آخرین بازیکنی که در دیدار مستقیم دو تیم موفق به گلزنی شده سرور 
جباروف هافبک ازبکســتانی آبی پوشان است که در هفته سوم فصل 
گذشته با یک ضربه از راه دور دروازه تراکتورسازی را باز کرد. همچنین 
آخریــن دیدار دو تیم نیز با نتیجه مســاوی بدون گل در تبریز به پایان 
رسید.این دومین باری است که شــفر با استقالل مقابل تراکتورسازی 
بازی می کند اما اولین حضور شفر روی نیمکت استقالل در ورزشگاه 
آزادی مقابل تراکتورســازی است. شفر در تنها تجربه هدایت استقالل 
مقابل تراکتورسازی یک مساوی بدون گل به دست آورده و در صورت 
پیروزی آبی پوشان در این بازی اولین تجربه پیروزی شفر در این دیدار 

بزرگ خواهد بود.
در سوی دیگر میدان جان توشاک کهنه کار روی نیمکت تراکتورسازی 
نشســته که وی هنوز موفق به کســب پیروزی با این تیم نشــده و در 
صورت پیروزی سرخ پوشان تبریز مقابل استقالل، نه تنها اولین پیروزی 
توشــاک مقابل آبی پوشان خواهد بود بلکه اولین پیروزی وی در لیگ 

برتر ایران هم به دست آمده است.
بهترین پیروزی تراکتورســازی مقابل استقالل به دیداری که در تاریخ 
20/2/94 در ورزشــگاه آزادی برگزار شــد باز می گردد. این دیدار در 
چهاردهمین دوره از مســابقات لیگ برتر برگزار شد که تراکتورسازی 

موفق شد با نتیجه 4 بر یک استقالل را شکست دهد.
بهترین پیروزی آبی پوشــان برابر تراکتورسازی هم به تاریخ 2/9/80 و 
اولین دوره از برگزاری مسابقات لیگ برتر باز می گردد که در آن بازی 
تیم استقالل موفق شد با نتیجه 4 بر صفر تراکتورسازی را مغلوب کند. 
در آن دیدار فرزاد مجیدی، سیروس دین محمدی، یداهلل اکبری و محمد 

نوازی برای آبی پوشان گلزنی کردند. 

ITC شجاعی و دژاگه صادر شد

 دپارتمان امور بین الملل فدراسیون از صدور ITC مسعود شجاعی 
و اشکان دژاگه خبر داد.

به گزارش "ورزش ســه"  و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،  
با اعالم دپارتمان امور بین الملل  فدراســیون فوتبال، باشگاه ناتینگهام 
فارست انگلستان امروز صبح ITC اشکان دژاگه را صادر کرد. همچنین 
روز گذشته )چهارشنبه 16 مرداد( ITC مسعود شجاعی از طرف باشگاه 

آ.ک. یونان برای باشگاه تراکتورسازی صادر شد.

کالهبرداری با نام علیرضا جهانبخش!

 متین را یادتان هســت؟ همان پسری که در روزهای برگزاری جام 
جهانی نام علیرضا جهانبخش را با کاغذ روی پیراهنش چسبانده بود و 

در کوره پزخانه های خاورشهر خودش را عضو تیم ملی ایران می دید.
به گزارش "ورزش ســه"  ویدیوی اقــدام او آن قدر چرخید تا به 
اردوی تیم ملی در روســیه رسید و علیرضا را بر آن داشت تا بعد 
از بازگشت به کشور به دیدار او برود. علیرضا چند هفته قبل وقتی 
از جام جهانی برگشت ســریعا به روستای قاسم آباد رفت و دنبال 
متین و دوستان کوچکش گشت؛ جایی که پر بود از کوره های بلند 
خاکی از مسیر یک جاده باریک و خاکی. جهانبخش آن روز رفت 
و متین را در آغوش کشــید و حســابی تحسینش کردیم که چقدر 
این پسر فوق العاده است. چند ساعتی کنار بچه های آنجا بود و در 
آغوششــان گرفت؛ حسی خوب از یک همنشینی متفاوت. علیرضا 
آن روز پیراهن شــماره 18 خود که رویش نوشــته بود: »تقدیم به 
متین عزیزم، با آرزوی آینده ای روشن« به متین هدیه کرد و بعد در 

خفا وعده کرد که زندگی بهتری را برایش رقم بزند.
علیرضــا به قولش هم عمل کرد و به چند تن از معتمدان خود ســپرد 
کمک هایی به آن بچه ها کنند که اتفاقا عملی هم شد. حاال اما با گذشت 
چند هفته خبر می رسد که برخی افراد سودجو با اسم جهانبخش مشغول 
به اخاذی هســتند و کالهبرداری کرده اند. این افــراد که بدون اطالع 
ســتاره ایرانی شماره حســاب داده اند از نام او سوءاستفاده و از جانب 
علیرضا برای متین و دوســتانش پول جمع کردند و حاال هیچ خبری 
از آنها نیست. یکی از افراد در محل زندگی این کودکان در این  باره به 
»شهروند« می گوید: »یک آقایی چند هفته قبل در محل شماره حساب 
پخش کرد و خیلی ها کمک کردند. چند روز بعد خودش آمد و گفت 
حدود نزدیک به یک  میلیارد پول جمع شده اما می خواهیم به یک میلیارد 
برسد تا بتوانیم یک کار اساسی کنیم. او خودش را دوست نزدیک آقای 

جهانبخش معرفی کرد و حاال هیچ کس از سرنوشتش خبری ندارد.«
پیگیری که کردیم، فهمیدیم حسابش هم خالی است و کسی نمی داند 

کجا رفته است.«

در  ایــران  کاروان ورزش  پرچمــدار   
بازیهای آسیایی گفت: من از کیمیا علیزاده 
عذرخواهی می کنم که مجبور شدم با توجه 
به شرایط موجود پرچمی را که می بایست 

در دست وی بود در دست بگیرم.
الهه احمــدی پرچمــدار کاروان ایران در 
بازیهــای آســیایی 2018 در گفتگو با مهر 
کاروان  پرچمــداری  اینکــه  درخصوص 
ایران خوشــحالی دارد امــا جایگزینی تان 
به جای کیمیا علیــزاده ناراحتتان نمی کند 
گفت: ناراحتی من بیشــتر از اتفاقی است 
کــه برای کیمیا افتاده اســت. اینکه وی نه 
بتواند مســابقه بدهد و نه پرچمدار باشــد 
شــرایط روحی بدی را در پــی دارد چرا 
که یک قهرمان ورزشــی مثل کیمیا سختی 
های زیادی را برای رسیدن به این سطح از 

آمادگی تحمل می کند.
افتخار  بــه هرحــال  ادامه داد:  احمــدی 
پرچمــداری کاروان ایران به من ســپرده 
شده است و خوشــحالم که بین این همه 
ورزشکار موفق خانم من انتخاب شدم. من 
در چهار دوره بازیهای آسیایی حضور پیدا 
کرده ام که در دو دوره موفق به کسب مدال 
در این رویداد شــده ام و امیدوارم در این 
دوره بتوانیم خوش رنــگ ترین مدالها را 

تصاحب کنیم.
 پرچمداری تاثیر منفی و استرسی 

برایم نخواهد داشت
احمــدی در پاســخ به این ســوال که آیا 
پرچمداری کاروان ایران اســترس و فشار 
روانی زیادی به شما وارد نمی کند و اثری 
منفی بر عملکرد شما نخواهد داشت گفت: 
مــن اصال به هیچ چیز منفی فکر نمی کنم. 
ما همگی می رویم تا تالش کنیم و بهترین 
نتیجه را بگیریم و پرچم کشــورمان را باال 

ببریم. 
وی افزود: پرچمــداری یک تیرانداز برای 
اولین بــار در کاروان ایران رخ می دهد و 

امیــدوارم از هر حیث اثرات مثبتی برایمان 
داشته باشد.

ملی پوش رشــته تیراندازی در خصوص 
پیش بینی از نتایج ایران در بازیهای آسیایی 
گفت: واقعا نمی شود نتیجه ای را پیش بینی 
کرد. در رقابتهای تیراندازی حدود 80-70 
نفر در یک خط می ایســتند که حداقل 30 
نفر آنها از بهترین های دنیا هستند. از میان 
این ورزشکاران 8 نفر به فینال می روند و 
ســه نفر هم مدال می گیرند. همه ما تالش 
می کنیم تا بهتریــن عملکرد را از خود به 

جای بگذاریم.
 مادر بودن یک قهرمان ورزشــی 
شرایط سخت و ســنگینی در پیش 

دارد
احمدی در پاسخ به این سوال که مسئولیت 
خطیر مادر بودن برای یک قهرمان ورزشی 
تا چه اندازه دشوار است و چه اثری روی 
ورزش قهرمانی وی دارد گفت: به هرحال 
شــرایط بسیار ســخت همراه با مسئولیتی 
بسیار سنگین اســت. در بازیهای اینچئون 
پسر من هنوز یک سالش هم نشده بود. من 
5 سال تمام تالشم را کردم تا هم ورزشکار 
خوبی باشــم و هم مادر خوبی. در المپیک 
ریو موفق نشــدم به مدال برســم اما تمام 
تالشــم را می کنم تا در المپیک بعدی به 

مدال برسم.
وی ادامه داد: شاید برای اولین بار باشد که 
یک ورزشــکار مادر پرچمدار ایران است. 
جا دارد همینجا از خانواده ام که همیشــه 
حمایتم کردند تشــکر کنم. از همسرم که 
خیلی صبورانه در این مســیر دشوار به من 
کمک کرد، از مادرم که بخش بسیار زیادی 
از موفقیت هایم را مدیون وی هســتم، از 
پدرم که همیشه حمایتم کرد و مربی ام نیز 
بود، در واقع کمک های صمیمانه خانواده 
ام باعث شــد تا بتوانم شــرایط را خوب 

مدیریت کنم.

 بیشــتر از همه مطمئنــم کیمیا 
دوباره به اوج باز می گردد

پرچمدار کاروان ایران در واکنش به برخی 
بی مهری ها و شایعات در خصوص کیمیا 
علیزاده گفت: من از این موارد بی اطالعم 
اما در همین حد بگویــم که مطمئنم هیچ 
شــایعه ای در مورد ورزشکاری همچون 
کیمیــا صدق نمی کند. علیزاده سدشــکن 
بوده و در المپیک به مدال رسیده است این 
یعنی وی قدرت بســیار خاص و ویژه ای 

نسبت به همه داشته است. 
وی افــزود: مطمئنم کیمیــا هرگز جا نمی 
زنــد، من از وی عذرخواهــی می کنم که 
مجبور شــدم با توجه به شــرایط موجود 
پرچمی را که می بایست در دست وی بود 
به دست بگیرم. کیمیا بداند که قلب و روح 
من در هنگام حمل پرچم با اوســت و این 
فقط جسم الهه احمدی است که در مراسم 
افتتاحیه حضور دارد.  شاید من از هرکس 
دیگر بیشــتر مطمئن هستم که کیمیا دوباره 
بــه اوج بر می گــردد و موفقیت هایش را 

تکرار می کند.
شعار کاروان ایران خوب و به جا بود

احمــدی در خصوص شــعار »یک ایران، 
یک صدا« بــرای کاروان ایران در بازیهای 
آسیایی گفت: شعار خیلی خوب و به جایی 
برای کاروان ایران انتخاب شد که قطعا هر 
غیر ایرانی هم با شنیدن این شعار به اتحاد 
و همدلی ایرانی ها پــی می برد. امیدوارم 
بتوانیم همدل و همصدا در بازیهای آسیایی 

به موفقیت برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه نتیجه ای 
شــما را در بازیهای آسیایی راضی می کند 
گفت: قطعا کسب بهترین نتیجه ممکن می 
تواند یک ورزشکار را راضی کند اما واقعا 
کار بســیار سختی است. من می توانم قول 
بدهم که تیم ملی با بیشترین توان خود در 

بازیهای آسیایی حضور پیدا می کند.

موفقیت پاس همدان در 
گرو یکدلی مسئوالن و 

هواداران است
 ســرمربی تیم پاس همــدان گفت: 
موفقیت تیم پاس همدان بدون حمایت 
های مســئوالن و یکدلی آنها با هواداران 

امکان پذیر نیست.
رضا عنایتی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
فوتبال همدان سالیان سال است که روبه 
عقب نشینی بوده و امیدوارم امسال همه 
مسئوالن یکدل شوند و سال خوبی داشته 

باشیم.
وی اضافه کــرد: انتظار داریــم آنهایی 
که بیرون نشســته اند و از دور به پاس 
نگاه می کنند ، نزدیک شــوند و در کنار 

هواداران از تیم حمایت کنند.
وی پیرامون وضعیــت تیم پاس گفت: 
سعی داریم بازیکنانی را جذب کنیم که 
امسال به تیم در لیگ دسته 2 کمک کنند.
عنایتی با بیان اینکه هم اکنون در اردوی 
کردان کرج شرایط خوبی داریم و برنامه 
موفقی را در این چند روز ســپری کرده 
ایم افزود: اردوی کردان مختص تیم های 
بزرگ فوتبال اســت و به همین دلیل در 
این مکان اردو برپا کردیم تا همه بازیکنان 
بدانند که در تیمی قدم گذاشــته اند که 

اهداف بزرگی دارد.
سرمربی پاس در ادامه اظهار داشت: اکثر 
بازیکنان مدنظر را از لیگ یک گرفته ایم 
و بــازی کردن در تیم پــاس لیاقت می 

خواهد.
وی بیان کرد: بازیکنان خوبی را تاکنون 
جذب کــرده ایم و به نظــرم در جذب 
بازیکنان بومی نیز به نسبت سال های قبل 

بهتر عمل کرده ایم.
وی از همه هواداران و مسووالن همدانی 
خواست: با حمایت همه جانبه، به تغییر 
رویه تیم پاس کمک کرده و اجازه ندهند 

به فراز و نشیب های گذشته بازگردد.

اسکیت باز همدانی مسافر 
رقابت های آسیایی فری 

استایل شد
 رئیس هیأت اســکیت همدان گفت: 
اســکیت باز همدانی موفــق به حضور 
در فهرســت تیم اعزامی به رقابت های 

آسیایی فریل استایل شد.
مهــدی مجیدی در گفت وگــو با ایرنا 
اظهار داشت: هجدهمین دوره مسابقات 
قهرمانی 2018 آســیا شهریورماه امسال 
به میزبانی شهر ناموان کشور کره جنوبی 

برگزار می شود.
وی اضافه کرد: سجاد محمدی ساسان از 

همدان در ترکیب تیم اعزامی قرار دارد.
وی بیان کرد: این اســکیت باز پرافتخار 
کشورمان از امروز در مجموعه ورزشی 
انقــالب تهران و در اردوی تیم ملی دور 
جدید تمرین آماده سازی خود را شروع 
مــی کند.مجیدی خاطرنشــان کرد: در 
این اردوی آماده ســازی سجاد محمدی 
ساسان اسکیت باز همدانی در رده سنی 

باالی 16 سال حضور دارد.
فــری اســتایل یکــی از رشــته های 
زیرمجموعه اســکیت است و محمدی 
ساســان از نخبه های اســکیت استان 
محســوب می شــود و ســابقه کسب 
عنــوان قهرمانــی کشــور را دارد.وی 
چندین دوره حضــور در رقابت های 
آســیایی و جهانی را تجربه کرده است 
و هم اینک بیش از یک هزار اســکیت 
باز به صورت حرفه ای در سطح استان 

همدان فعالیت دارند.

دیدار استقالل و تراکتور 
جذاب می شود
 ■ مهاجم عراقی خطرناک است

 پیشکوست تیم فوتبال استقالل گفت: آبی پوشان بازی 
بــه بازی بهتر خواهند شــد و می توانند یکــی از مدعیان 

قهرمانی در پایان فصل باشند.

ایمــان عالمی در گفتگو با مهــر در خصوص عملکرد تیم 
ها در هفته دوم لیگ برتر گفت: بازی ها را تماشــا کردم و 
خوشحالم که گل های فراوانی در هفته دوم به دست آمد. 
تیم هایی مثل استقالل، سپاهان و پرسپولیس بازی هایشان 
پــر گل بود و امیدوارم این روند گلزنی در هفته های آینده 

هم ادامه داشته باشد.
وی در خصوص دیدار روز جمعه استقالل برابر تراکتور 
سازی تبریز گفت: تراکتوری ها امسال در جذب بازیکن 

عملکرد بســیار خوبی داشــتند و توانســتند بــه غیر از 
بازیکنان خارجی خوب اشکان دژاگه و مسعود شجاعی 
را هم بــه خدمت بگیرند و اعتقــاد دارم دیدار این تیم 
برابر اســتقالل می تواند جذاب شــود زیــرا هر دو تیم 
تماشاگران پرشوری دارند و تمام هدفشان کسب این سه 
امتیاز است و حاال با پیوســتن مرتضی تبریزی و مارک 
نیو مایر و طارق همام اســتقالل شرایط بهتری نسبت به 

قبل پیدا خواهد کرد.

شایعات در مورد علیزاده درست نیست

احمدی: پرچم کاروان را من در دست 
می گيرم ولی روح و قلبم با کيمياست
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به دلیل تداخل با برنامه های روز همدان

زمان برگزاری جشنواره »شهروندان 
برگزیده« همدان تغییر کرد

 رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای شــهر همدان از 
تغییر زمان برگزاری جشــنواره »شهروندان برگزیده« همدان خبر داد 

و گفت: این جشنواره 31 مردادماه برگزار خواهد شد.
به گزارش مهــر، حمید بادامــی نجات ظهر چهارشــنبه در صحن 
شورای شهر همدان از برگزاری جشنواره شهروندان برگزیده در 31 
مــرداد ماه جاری خبرداد و گفت: پیش از این مقرر بود اختتامیه این 
جشــنواره سوم شهریور به مناســبت هفته همدان برگزار شود اما به 
دلیل تداخل برنامه های مختلف در این روز و حضور وزیر بهداشت 
و درمان در اســتان زمان برگزاری جشــنواره به روز چهارشنبه  31 

مرداد مصادف با عید سعید قربان تغییر کرد.
وی ضمــن ارائه گزارشــی از روند اجرای جشــنواره شــهروندان 
برگزیده افزود: این جشنواره بخش های جانبی نیز دارد که از جمله 
آنها مســابقه عکاســی است که آثار  شــرکت کنندگان در دو بخش 

حرفه ای و مبتدی توسط داوران انتخاب می شود.
بادامی نجــات با بیان اینکه برای برگزاری جشــنواره شــهروندان 
برگزیده تا حد ممکن با صرفه جویی درهزینه ها مدنظر بوده اســت، 
عنوان کرد: بخشــی از هزینه های جشــنواره توســط اسپانسر های 

برنامه تامین می شود.
وی همچنین از برگزاری مراسم جشنی در روز پنج شنبه 4 مردادماه 
در پیاده راه میدان امام خمینی )ره( خبر داد و گفت: در این مراســم 

شهروندان برگزیده نیز معرفی می شوند.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای اسالمی شهر همدان 
اضافه کرد: در راستای سندسازی برنامه های جشنواره اقدامات الزم 

صورت گرفته است.
رئیس شورای شــهر همدان نیز گفت: جشنواره شهروندان برگزیده 
تابلویی از عملکرد شــورا و مجموعه شهرداری در دوره پنجم است.

ابراهیم مولوی افزود: برگزاری جشــنواره شــهروندان برگزیده طی 
ســال جاری اقدام ارزشمندی اســت چراکه حدود 12 سال برگزار 

نشد.
وی بابیان اینکه برگزاری این جشــنواره باید به خوبی و در شأن 
همــدان پایتخت تاریــخ و تمدن ایران زمین، مدیریت شــهری و 
شــهروندان همدان بوده و برنامــه ای ماندگار باشــد، گفت:  با 
توجه به شــرایط اقتصادی؛ برگزاری جشنواره باید ضمن رعایت 
اقتصاد مقاومتــی و جلوگیری از ریخت و پاش های مالی با آبرو 

اجرا شود.
ابراهیم مولوی تاکید کرد: انتخاب شــهروندان برگزیده باید به گونه 

ای باشد که این افراد الگویی برای سایر شهروندان باشند.
عضو شــورای اسالمی شــهر همدان نیز در این جلســه پیشنهاد راه 
اندازی تور ایرانگردی برای برگزیده گان جشــنواره را داد و گفت: 
این افراد می توانند با برنامه منظم در شــهرهای مختلف حضور یافته 

و فرهنگ همدان را معرفی کنند.
اکبر کاووســی امید اضافه کرد: تور ایرانگــردی برای برگزیده گان 

جشنواره بر رویداد همدان 2018 هم تاثیر گذار است.
ســید مسعود عســگریان رئیس کمیســیون نظارت حقوقی و اداری 
شورای شهر همدان نیز با تاکید بر جلوگیری از رانت خواری افزود: 
ضورابط و قوانین برای عموم شــهروندان یکســان است و نباید با 
ایجاد ویژه خواری برای اشــخاص در مجموعه مدیریت شــهری، 

اسباب و زمینه نارضایتی را در شهروندان بوجود آورد.

توسعه فرهنگی با تقویت 
گردشگری محقق می شود

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان معتقد 
است تقویت حوزه گردشگری، توسعه فرهنگی به همراه 

دارد
به گزارش روابــط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان همدان، علیرضا درویش نژاد در نشست 
با مدیرعامل شرکت ســیاحتی علیصدر، اظهار کرد: اگر 
گردشــگری تقویت شود؛ یعنی ما فرهنگ پایه ای تولید 
کرده ایم که تبادل فرهنگ ها آئین و سنت ها را به همراه 

دارد.
وی با بیان اینکه پیوند عمیقی بین فرهنگ و گردشگری 
وجود دارد؛ افزود: توسعه گردشگری نیازمند هم فکری 
و هم افزایی اســت و از این طریق تاریخ، فرهنگ، سنت 
ها و آئین های ایران می تواند در سطح دنیا معرفی شود.

درویش نژاد افزود: هم در حوزه ســرزمینی و ملی و هم 
در حوزه دینی و مذهبی؛ اســطوره های زیادی داریم اما 
متاسفانه در معرفی این مفاخر چندان موفق عمل نکرده 
ایم؛ برخی کشورها اسطوره سازی می کنند در حالی که 

ما نیازی به این کارها نداریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان خاطرنشان 
کرد: در حوزه فرهنگ و هنر در شعار اول هستیم؛ اما در 
عمل کم کاری های زیادی وجود دارد.مدیرعامل شرکت 
سیاحتی علیصدر هم در این جلسه با تاکید بر اینکه کار 
آمدی مدیران نسبت بومی بودن در اولویت است؛ گفت: 
ما با بومی گرایی مخالفتــی نداریم اما معتقدم کارآمدی 
و تخصص در حوزه کاری؛ در اولویت است.حمیدرضا 
یاری افزود: مردم خادمان واقعی خود را هرگز فراموش 

نمی کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با گردشگری غریبه نیست؛ 

برای توسعه همکاری مشترک اعالم آمادگی کرد.

پایان پرداخت دالرهای دولتی
 به مسافران از امروز

 اگرچه تا روز گذشته تکلیف پرداخت ارز مسافری به 
نرخ4200تومانی به متقاضیان سفرهای خارجی مشخص 
نبود اما بادســتورالعمل های جدید بانک مرکزی،سقف 
فروش ارزبه مســافران در صرافی هــا 5000یورو تعیین 

شده است.
ارز مسافری را شاید بتوان یکی از بخش های غیرمنطقی 
بسته قبلی سیاســت های ارزی دولت دانست، اما اکنون 
با ابالغ دســتورالعمل جدید، شرایطی فراهم شده است 
که دیگر ارزهای دولتی به مسافران پرداخت نشود و در 
مقابل، تأمین نیازهای آنها به نرخ بازار آزاد صورت گیرد.

اگرچه هنوز هم این نرخ در معامالت رســمی صرافی ها 
قیمــت اصلی خود را پیدا نکرده و همچنان با نرخ داللی 
ممکن اســت معامله شــود اما به هرحال دولت تصمیم 
گرفته تا پرداخت دالر 4200 تومانی به ســفر را متوقف 
کند تا پیش از این هر مسافر آن هم برای یک بار در سال 
می توانست 500 یورو برای ســفرهای نزدیک و 1000 
یورو برای ســفرهای دور به نــرخ دولتی دریافت نماید 
که همین امر برخی ســفرهای صوری و غیرضرور را از 
ســوی مردم رقم می زد بلکه بتواند با مابه التفاوت تقریبًا 
معادل هزینه سفر خود، از وجود اختالف نرخ ارز دولتی 

و داللی سود ببرند.
اما اکنون بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی مقرر شده 
تا سقف پرداخت ارز مسافری به نرخ بازار ثانویه 5000 
یورو بوده و هر فردی برای خریدهای جزئی خود ساالنه 

تا سقف 10 هزار یورو از صرافی ها خرید کند.
یکی از فعاالن بازار ارز گفت: با ابالغ دستورالعمل جدید 
بانک مرکزی، صرافی ها از امروز به صورت رســمی کار 
خود را آغاز خواهند کرد و مسافران هم می توانند با ارائه 
اســناد مثبته که از سوی بانک مرکزی تعیین شده، 5000 

یورو ارز مسافری بگیرند.
وی افــزود: هماهنگی هایی برای نحــوه بهبود عملکرد 
صرافی ها میان بانک مرکزی و صرافان صورت گرفته تا 
بتوان شرایط را برای دسترسی مردم به ارز مورد نیازشان 

فراهم نمود.
حــال باید منتظــر ماند و دید که امــروز نحوه عملکرد 
صرافی ها بعد از گذشــت ماهها چطور خواهد بود. روز 
گذشته بانک مرکزی دستورالعمل نحوه کار صرافی ها را 
ابالغ کرد که بر این اساس، صرافی ها می توانند خدمات 

خود را در چارچوب آن ارائه دهند.

تولید اولین هارد تجاری ۴ ترابایتی حالت 
جامد جهان

 بیش از یک دهه قبل شــرکت سامسونگ برای اولین بار لپ تاپی 
با حافظه های فلش ناند 32 گیگابایتی عرضه کرد و حاال این موفقیت 
را به گونه دیگری تکرار کرده است. به گزارش نیواطلس، این شرکت 
از تولید انبوه اولین هارددیســک حالت جامد ساتای 4 ترابایتی برای 

استفاده عموم مصرف کنندگان خبر داده است.
مدیران این شــرکت معتقدند اختراع یادشده راه را برای تولید حافظه 

های پرظرفیت به منظور استفاده خانگی هموار می سازد.
برای تولید این حافظه های جدید از فناوری موســوم به کیو اس سی 
اســتفاده شده که ظرفیت ذخیره ســازی اطالعات بر روی هر سلول 

حافظه را از سه بیت به چهار بیت افزایش می دهد.

بازار موبایل در انتظار 
ورود ۶۰۰ هزار گوشی

 رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی گفت: بازار موبایل در انتظار 
ورود 600 هزار گوشی است که به تازگی از گمرک ترخیص شده اند 
و ورود این گوشــی ها می تواند در تغییر قیمتها و وضعیت بازار تاثیر 
بگذارد.مهدی محبی ، درخصوص واکنش بازار گوشی تلفن همراه به 
اعالم بسته جدید ارزی دولت و کاهش نرخ دالر، اظهار داشت: بازار 
گوشــی فعال از نظر قیمتی تغییری را شــاهد نبوده و در انتظار ورود 
گوشــیهایی است که قرار است توزیع شــود.وی با بیان اینکه مطابق 
با وعده مســئوالن دولتی، قرار است 110 هزار گوشی که پیش از این 
توقیف شده بود به بازار عرضه شــود، ادامه داد: در همین حال 600 

هزار گوشی نیز به تازگی از گمرک وارد کشور شده است.

موشک جدید اسپیس ایکس 
دوباره به فضا رفت

 اســپیس ایکس برای دومین بار موشــک جدید خــود را همراه 
ماهواره مخابراتی اندونزی به آسمان فرستاد.

به گزارش مهر ، شــرکت اسپیس ایکس موشک جدید خود را برای 
دومین بار به فضا فرستاد. این بار موشک مذکور ماهواره مخابراتی را 
برای اندونزی به فضا برد. موشک فالکون 9 از مقر کیپ کارناوال در 
فلوریدا به آســمان پرتاب شد. قسمت اول این موشک برای نخستین 
بار در ماه می به آسمان پرتاب شده بود. به هرحال این بخش موشک 
پس از انجام ماموریت خود و رســاندن ماهواره بــه مدار زمین، در 
اقیانوس آتالنتیک فرود آمد. هر یک از موشــک های جدید اسپیس 

ایکس برای انجام 12 پرواز ساخته شده است.

با جوان سازی سلولها
پیرها دوباره جوان می شوند!

 محققان دانشــگاه اگزتر در انگلیس موفق به شناســایی ترکیبات 
منحصر به فردی شــده اند که با هدف گرفتن میتوکندریای موجود در 
سلول های قدیمی بدن انسان می توانند آنها را جوان کنند.به گزارش مهر 
، با جوان سازی این سلول ها می توان امیدوار بود که افراد مسن بتوانند 
با جوان ســازی سلول های حیاتی خود جوان تر شده و ظاهر خود را 
مجددا به  شکل ایام جوانی درآورند.یکی از فرایندهای مهم بیولوژیک 
که موجب افزایش سن افراد می شود، پیری سلولی نام دارد. همزمان با 
افزایش سن افراد، سلول های انسان ها نیز فرسوده تر و ضعیف تر می 
شوند و معنای این امر آن است که آنها دیگر قادر به تکثیر خود نیستند، 

هر چند سلول های پیر از نظر متابولیک کماکان فعال خواهند ماند.

یک ایرانی مچ بند هوشمند پزشکی 
تولید کرد

 پژوهشگران دانشگاه راجرز در نیوجرسی آمریکا از تولید مچ بند 
هوشمندی خبر داده اند که می تواند به دقت عالئم مربوط به سالمت 
افــراد را اندازه بگیرد.به گزارش نیواطلس، نمونه اولیه این مچ بند می 
تواند به طور بی ســیم به یک گوشــی هوشمند متصل شود و سپس 
طیف گســترده ای از شاخص های زیستی بدن انسان را اندازه گیری 
کند. از جمله این شــاخص ها می توان به تعداد گلبول های مختلف 
در خون انسان اشاره کرد.تولید مچ بندهای هوشمند با قابلیت اندازه 
گیری نبض، ضربان قلب و غیره تازگی ندارد. اما این اولین بار است 
که یک مچ بند قادر به اندازه گیری جزئی ترین نشــانه های زیستی و 

حیاتی مربوط به انسان است.
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■ حدیث:
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هرگاه خبری را شنیدید آن را برای پایبندی فرا گیرید نه برای بازگویی؛ زیرا 
راویان علم بسیارند و پایبندان آن اندک.
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مریم مقدم  «

 چند هفته ای است حال و هوای موسیقی در 
شهر همدان خوب است ، اما چرا رفتن به کنسرت 
که  است  سوالی  این  است؟  جذاب  مردم  برای 
اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون  را   آن  پاسخ 
استان همدان که در  ارشاد اسالمی  کل فرهنگ و 
در  نظم  برقراری  برای  بسیاری  تالش  روزها  این 
 . میدهد  ؛  است  کرده  کنسرت  اجرای  سالنهای 
جدای از بحث های مثبت و متعددی که این روزها 
برگزاری  واسطه  به  شهر  هوای  و  حال  مورد  در 
نگاهی  است  الزم  گاه  است  مطرح  کنسرت 

تخصصی به این مورد نیز معطوف شود
نصرت ا... رمضانی در پاسخ به  این سوال که  چه 
به  می کند  مجاب  را  مردم  که  دارد  وجود  دالیلی 
ویژه  به  و  ایران  مردم    : میگوید  بروند؛  کنسرت 
و  هنر  به  و  دارند  را دوست  موسیقی  ها  همدانی 
هنرمند عالقمند هستند و این مهم انگیزه میشود تا 
متولیان امور در ارگانهای دولتی همچون اداره کل 
ارشاد اسالمی در تکاپو باشند تا به نیاز مردم محلی 

پاسخ گویند .
تماشای    : است  معتقد  وی 
تفریح  یک  عده  ای  برای  کنسرت 
دیگر  عده ای  برای  و  لذت بخش 
طرفداران  است.  جدی  کامال 
موسیقی از مدت ها قبل برای رفتن 
می کنند،  برنامه ریزی  کنسرت  به 
برای  آشنایان  و  دوستان  با  بعضا 
رفتِن دسته جمعی هماهنگ و سعی 
می کنند کنسرت برای آنها فستیوالی 

جذاب است که می توانند از آن لذت ببرند.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان همدان گفت : برای بسیاری 
کاری  های  و خستگی  روزمره  زندگی  مردم،  از 

مالل آور است.
برنامه  در  را  کنسرت  تماشای  آنها  از  بسیاری   
دقایقی  برای  تا  می گنجانند  خود  زندگی  جاری 
شوند  رها  روزمره  گرفتاری های  و  جنجال ها  از 
استان  برسند و حاال در  آرامش  به  با موسیقی  و 
همدان با همت و حمایت ارگانهای دولتی و پای 
این  میکنیم  بخشهای خصوصی تالش  آمدن  کار 

مهم در برنامه ریزی ها قرار گیرد .
اداره کل فرهنگ  امور هنری و سینمایی   معاون 

همدان   استان  اسالمی  ارشاد  و 
پروپاقرص  طرفداران  از  نقل  به 
افراد   این  “برای  موسیقی می گوید 
کنسرت رفتن یعنی روحیه  گرفتن 
و با حال و هوای خوب به زندگی 

ادامه دادن   
همچنین  وی 
 : کرد  عنوان 
کسانی  از  بعضی 
دوست  می روند  کنسرت  به  که 
محبوب  هنرمند  بدانند  دارند 
را  محبوبشان  قطعه  چطور  آنها 
می نوازد، از چه سازهایی استفاده 
می کند و حتی رفتار او روی سن 

چگونه است.
تجربیات  دارند  دوست  آنها   
جدید در این زمینه کشف کنند. 
فضای  در  اکنون  که  چند  هر 
مجازی انواع نسخه های مختلف 
یافت،  می توان  را  آهنگ  یک  از 
مردم  از  بسیاری  که  آنچه  اما 
مجاب  کنسرت  تماشای  به  را 

می کند حسی است که از اجرای زنده آهنگ مورد 
آن  با  آنها  می گیرند.  کنسرت  حین  در  عالقه شان 
آهنگ خاطره دارند، بارها آن را زمزمه کرده اند و 
خیلی اوقات دوست دارند اجرای زنده آن را ببینند 
نصرت اهلل رمضانی در ادامه می گوید : کنسرت فقط 
موسیقی نیســت، یک فضای هنری مطلوب  است 
، کــه هنرمنــدان در آن حاضر 
هستند. هدف از رفتن به کنسرت 
فقط گــوش دادن به موســیقی 

نیست. 
خیلی از مردم با رفتن به کنسرت 
می خواهند با طرفداران هنرمند و 
گروه محبوبشــان یک جا جمع 
شــوند، با آنها صحبت کنند، از 
عالئق مشــترک یکدیگــر آگاه 
شوند و نظراتشان را درباره آثار 

محبوبشان جویا شوند. 
در واقع لذِت بودن در یک جمع 
و حس تعلق به جمعیتی اســت 
که عالئق مشترکی دارند، انگیزه 
بســیاری از افراد برای تماشای 

کنسرت است.

مدیرکل میراث فرهنگی همدان:
ظرفیت های مالیر در توسعه 
صنعت گردشگری ویژه است

 مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری همدان گفت: ظرفیت های شهرستان 
مالیر در توسعه صنعت گردشگری ویژه است. 
بــه گزارش مهر، علی مالمیر در کارگروه میراث 
فرهنگی و گردشگری شهرستان مالیر ظرفیت 
مالیر را در توســعه صنعت گردشگری را ویژه 
دانســت و افزود: مطالبه گری این شهرســتان 
موجب شد مالیر یکی از موفق ترین شهرها در 

ثبت شهر ملی منبت باشد.
علی مالمیر بابیان اینکه تمام شهرستان های استان 
همدان از ثبت شهر ملی منبت نفع می برند، بیان 
کــرد: با توجه به پخش 10 هزارثانیه ای تبلیغات 
مبل و منبت مالیر از رسانه ملی، همدان نخستین 

استانی بود که از این ظرفیت استفاده کرد.
وی برگزاری اولین و دومین جشنواره ملی مبل 
و منبت مالیر را نقطه عطفی برای توســعه این 
شهرستان و فعاالن این صنعت دانست و گفت: 
متناســب با ظرفیت های موجــود این برند باید 

حفظ شود.
مالمیر ادامه داد: تمام ظرفیت استان و شهرستان 
در خدمت دومین جشنواره مبل و منبت است تا 
با کمک بخش خصوصی جشنی در سطح ملی 

برگزار کنیم.
معاون اســتاندار همــدان و فرماندار ویژه مالیر 
نیز گفت: بیش از 7 برنامه شــاخص و محوری 
هم زمان با رویداد همدان 2018 در این شهرستان 
برگزار می شود که دومین جشنواره مبل و منبت 
شاخص ترین برنامه ها اســت.باب اله فتحی با 
اشاره به ثبت مالیر به عنوان شهر ملی منبت بیان 
کرد: دومین جشــنواره ملی مبل و منبت از 31 
مرداد تا هشتم شــهریورماه در شهرستان مالیر 
برگزار می شود که یک برنامه هفتگی به مدت 9 
روز از عید قربان تا عید غدیر پیش بینی شده است.
وی کنفرانس ملی انگور و کشمش در دانشگاه 
مالیر، جشــن ملی خوشه برتر انگور، جشنواره 
ملی شیره پزی سنتی مانیزان، جشن باغ تاریخی 
سیفیه، همایش توســعه گردشگری در دانشگاه 
آزاد اســالمی، مراســم های ورزش زورخانه ای 
و مســابقات کشتی، جشنواره منطقه ای سینمای 
جوان و همایش دســت کندهای زیرزمینی در 
شهر زیرزمینی سامن را از دیگر برنامه ها در سطح 

ملی برشمرد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان پاسخ میدهد

چرا رفتن به کنسرت برای مردم جذاب است؟
■ همدانی ها موسیقی را دوست دارند
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