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مسیری که استاندار برای 
تعامل با رسانه ها انتخاب 

کرده است
 در مراسم روز خبرنگار که به نوعی مهم 
ترین و اجتماع اصحاب رسانه بود، مباحث 
مختلفی مطرح شد که تقریبا محور همه آنها 
لزوم تقویت حوزه رسانه و توجه به دغدغه ها 

و مطالبات رسانه ها بود.

رسانه های استان؛ انتظار وارستگی در سایه وابستگی
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 تمدید مهلت ثبت نام 
جشنواره کارآفرینان برتر استان همدان 

ــر  ــان برت ــام در ســیزدهمین جشــنواره کارآفرین  مهلــت ثبت ن
اســتان همــدان تــا 20 مــرداد مــاه امســال تمدیــد شــد.

 مشــموالن ایــن جشــنواره بنگاه هــای غیردولتــی، تمــام 
ــرد،  ــدازه )خ ــت  در ان ــدون محدودی ــب و کار ب ــای کس بنگاه ه
کوچــک، متوســط و بــزرگ( ، بنگاه هــای کســب و کار کــه قبــل 

ــتند. از ســال 93 تأســیس شــده باشــند، هس
ــر )ســال 95  ــد طــی دو ســال اخی ــگاه متقاضــی نبای در ضمــن بن
و 96( بــه عنــوان کارآفریــن برتــر اســتانی یــا ملــی در جشــنواره 

کارآفرینــان برتــر انتخــاب شــده باشــد.
متقاضیــان بــرای ثبت نــام در ایــن جشــنواره می تواننــد تــا 
 پایــان موعــد اعــام شــده بــه پایــگاه اینترنتــی بــه آدرس

 http://www.karafarinanebartar.ir مراجعه کنند.

اطالعیه کانون کارآفرینان استان همدان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان 
کانون کارآفرینان استان همدان

شد با می  مند  ز نیا م  یتا ا م  طعا ا ی  ربا م  محتر ن  یا همشهر شما  نی  با قر ت  را و نذ و  ت  اه جو و فت  یا رد ه  د ما آ ن  همدا هی  مهد م  یتا ال را ا د سسه  مو
تلفن 38260960با شماره گیری کد دستوری  3636#* 780*

تاکید اعضای هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان 
در دفتر روزنامه همدان پیام

بیان حق درجامعه 
هزینه دارد

استاندار:

7هزار واحد مسکونی در استان 
ساخته می شود
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نماینده اصناف استان همدان خبر داد

اسدآباد تنها شهرکشوردر تثبیت قیمت مرغ

■ همایش پیاده روی خانوادگی همدان پیامی ها و مرکزچاپ وبسته بندی همدان 
با مشارکت دهکده تفریحی توریستی گنجنامه برگزارشد

درآئین گرامیداشت 
روز خبرنگارتاکیدشد

نقد 
منصفانه 

دستورکار 
رسانه ها 

باشد
اعطای کسب رتبه برتر

پوشش اخبار 40 سالگی انقالب 
به همدان پیام
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مسیری که استاندار برای تعامل با رسانه ها 
انتخاب کرده است

 در مراسم روز خبرنگار که به نوعی مهم ترین و اجتماع اصحاب 
رسانه بود، مباحث مختلفی مطرح شد که تقریبا محور همه آنها لزوم 

تقویت حوزه رسانه و توجه به دغدغه ها و مطالبات رسانه ها بود.
اســتاندار همدان که اتفاقا پس از شنیدن مطالب برخی از خبرنگاران 
که با چاشــنی نقد همراه بود، در سخنانی با تاکید دوباره بر اهمیت و 
جایگاه رســانه و این که خبرنگاران نقش کلیدی در پیشبرد اهداف و 
برنامه های اســتان دارند، مدیران اجرایی را خطاب قرار داد و از آنها 
خواست که براساس آنچه در سند اطالع رسانی استان مورد تاکید قرار 

گرفته است، استلزامات حوزه رسانه را مورد توجه قرار دهند.
البتــه شــاهرخی توصیه هایی نیز به اصحاب رســانه داشــت که 
مهمترین آن انعــکاس اخبار خوب و موفقیت هــا در کنار نقدها 

و بیان کاستی ها بود.
لحن ســخنان اســتاندار نشان می داد که شــاهرخی به دنبال تقویت 
رویکرد تعاملی با رســانه ها و همراه نمودن اصحاب رســانه با خود 

است. 
اشاره مدیر ارشد استان به اولویت های استان در سال جاری از جمله 
بحث انتخابات نیز نشــان داد که برای تحقق اهداف اســتان در این 
زمینه ها مستلزم همراهی رسانه هاست که مدیران اجرایی بر آن واقف 

هستند. 
نکته قابل توجه در این زمینه همراهی مدیران دســتگاه های مختلف 
با مدیریت ارشد استان اســت که اتفاقا شاهرخی سخت به دنبال آن 
است و ســعی دارد به هر طریقی مدیران را به تعامل بیش از پیش با 

رسانه ها ترغیب نماید. 
به یک معنا استاندار همدان می خواهد در مسیری که گام نهاده است 
و آن مسیر تعامل با اصحاب رسانه است، مجموعه مدیران نیز حرکت 
کنند و از ظرفیت رسانه اســتان در جهت توسعه و برنامه ها به ویژه 

اولویت های تعریف شده، به خوبی استفاده کنند.
این نوع نگاه به رسانه ها می تواند نویدبخش روزهای خوبی باشد، به 
ویژه اینکه با اجرای سند اطالع رسانی استان که به نوعی مبنای عمل 
دســتگاه ها در حوزه رسانه اســت، انتظار می رود شرایط بهتری رقم 
بخــورد.   با تمام این احوال ما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم 
و اهالی رســانه دغدغه های خــود را دارند. دغدغه هایی که بعضا از 

گذشته مانده و مرتفع نشده است.
توجه به این دغدغه ها و نگرانی ها و تالش در جهت رفع آنها باید از 

اولویت های مسئوالن باشد.
هفتــه خبرنگار صرفا فرصتی برای یادآوری اینگونه مباحث اســت، 
وگرنه پرداختن به آن و پیگیری مســائل مرتبط با رسانه باید استمرار 

داشته باشد.
تاکید بر همراهی مدیران و حتــی مالک قرار دادن میزان همکاری با 
رسانه ها به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی آنها خوب است ، اما 

تحقق آن مستلزم اقدامات بیشتری است.
به نظر می رســد در خصوص تبیین بیش از پیش سند اطالع رسانی 
برای مدیران اجرایی و به دنبال آن الزام دســتگاه های اجرایی به تهیه 

برنامه ساالنه در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.

1- هنوز تکلیف مدیرانی که ســال گذشــته اعتبارات دولتی را کامل 
جذب نکرده اند، مشــخص نیست. گویا چند مدیر نتوانسته اند سال 
گذشته اعتباراتی را جذب و مصرف کنند و این اعتبارات را به خزانه 
بازگشت داده اند. گفتنی است جذب اعتبارات و مصرف درست آن از 

شاخص های مهم  ارزیابی مدیران است.
2- سخنرانی نکردن نمایندگان مجلس در همایش روز خبرنگار بسیار 
دلچسب بوده است. گویا نمایندگان به بازتاب منفی سخنرانی در هر 
مراســمی و تحت هر شــرایطی پی برده اند. گفتنی است نمایندگان 

اکنون در تعطیالت تابستانی مجلس هستند.
3- سفر رئیس جمهور به استان در شهریور ماه خواهد بود. گویا این 
ســفر به یکی از شهرستان های اســتان و نیم روزه انجام خواهد شد. 
گفتنی است مصوبات سفر رئیس جمهور در دولت یازدهم در بخش 
شرکت های بزرگ وابسته به دولت مانند شرکت سرمایه گذاری تامین 

اجتماعی به خوبی اجرایی نشده است.

هر کسی را بهر کاری ساخته اند
مهدی ناصرنژاد  «

 آدمیــزاده بــا وجــود فراگیــری فــوت و فن هــای بســیار بــرای 
ــه مشــخص، ولیکــن همــگان  ــه یــک حرف ــن ب اشــتغال و پرداخت
ــد و  ــترک را ندارن ــته مش ــک رش ــان در ی ــوغ یکس ــتعداد و نب اس
ــی  ــا ایرانی هــا در فرهنــگ غن ــود م کیفیت هــا متفــاوت خواهــد ب
ــای  ــه ای دارای ضرب المثل ه ــر زمین ــام در ه ــم  االی ــود از قدی خ
شــیرینی هســتیم کــه بیانگــر دقــت نظــر و مهارت آمــوزی و 
ــد  ــاص می باش ــه ای خ ــرای حرف ــس ب ــر ک ــه ه ــش و تجرب گزین
ــه  ــاب موالناســت ک ــن ضرب المثل هــا شــعر ن و ســرآمد تمــام ای
ــد: »هــر کســی را بهــر کاری ســاختند/  ــول درویشــی می گوی از ق
ــن  ــه بی ــری ک ــادق دیگ ــا مص ــد« ی ــش انداختن ــل آن را در دل می
مــردم رایــج اســت و زیــاد بــه کار مــی رود مثل»هیــچ آهــن خنجــر 

تیــزی نشــد«. 
ــی  ــگ و ادب ایران ــادار در فرهن ــاره های معن ــن اش ــر ای ــل ب تأم
ــام و دوام  ــه نظ ــد، اینک ــز می باش ــم نی ــه مه ــک نکت ــای ی گوی
ــر و  ــالش و هن ــل ت ــرآوازه حاص ــن و پ ــک که ــن مل ــای ای و بق
ــدون  ــالع و ب ــدون اط ــه ب ــت ک ــی اس ــان های بزرگ ــت انس صنع
ــد و  ــه کاری نزده ان ــت ب ــق دس ــئولیت عمی ــاس مس ذوق و احس
آگاهانــه راه و روش و حرفــه ای را بــرای خــود انتخــاب کرده انــد.

ــای  ــه معن ــت و ب ــن نیس ــا اینچنی ــروز م ــه ام ــفانه در جامع متأس
ــه دســت  ــدی ب ــچ کلی واقعــی تقســیم مســئولیت ها و ســپردن هی
ــورت  ــی ص ــاالری واقع ــاس شایسته س ــر اس ــور ب ــان ام صاحب

ــت.  ــه اس نگرفت
امروزه به نظر می آید کمتر کســی بر اساس اشتیاق قلبی و هنر واقعی 
کاری را به عهده گرفته باشد و از هر کس سوال می کنیم، پاسخ می دهد 
»این هم شــد کار!!!« بنابراین با اطمینان و با اســتناد به تمام دیده ها و 
شــنیده ها باید بگوییم در شرایط روز جامعه ما نه آن جوان خام میوه 
فروش در بازار ســرگذر با آن ادبیات و فرهنگ خاص خود، اینکاره  
است! و نه آن راننده تاکسی بی سیم که کرایه معمول و رایج در شهر را 
به ظن اینکه کافی نمی باشد، توی صورت پیرزن مسافر پرتاب می کند، 
اینکاره اســت! و نه حتی برخی آقایان پزشک که تصور دارند از تمام 
نوع بشــر طلب کار هستند و افســوس می خورند که چرا یک تاجر 

بزرگ نشده اند و از بد روزگار لباس طبابت به تن کرده اند.
بــدون شــک بســیاری از مدیــران مــا نیــز از ســر بیــکاری و بــاری 
ــز  ــه پشــت می ــده و ب ــا روی برگردان ــه هــر جهــت از تمــام دنی ب
ــر  ــار زی ــراه و اجب ــا اک ــی ب ــه وقت ــرا ک ــد، چ ــت خزیده ان ریاس
ــود  ــد، می ش ــاء می کنن ــی را امض ــت ارباب رجوع ــه درخواس نام
بوضــوح شــدت دلخــوری و خســتگی و بزرگــی و انفــاق ناگزیــر 

ــالی خطــوط درهــم چهــره اش احســاس کــرد! او را از الب
ــیختگی  ــم گس ــی و از ه ــم ریختگ ــن به ــی و چنی ــن وضعیت چنی
ــی و  ــری و ناهماهنگ ــه نابراب ــی نتیج ــای اجتماع ــاز و کاره در س
مــوزون نبــودن پروســه گزینــش در مصدرهــای اجرایــی از کــف 
ــطوح  ــه آن در س ــت و نمون ــطح تصمیم گیری هاس ــا س ــه ت جامع
عالــی نیــز همــان خروجــی دانشــگاه های ماســت کــه بــر اســاس 
نیــاز واقعــی جامعــه و بــازار کار شــکل نمی گیــرد و معلــوم اســت 
ــخ و  ــم تل ــال طع ــد س ــی چن ــرده وقت ــک جــوان تحصیل ک ــه ی ک
ــر کاری  ــه ه ــرانجام ب ــد س ــزه می کن ــزه م ــکاری را م ــنده بی کش
تــن خواهــد داد و مجبــور هــم خواهــد بــود کــه بــا ســمبل کاری، 
شــغل دور از ذهــن خویــش را یــک جــوری رفــع و رجــوع کنــد. 
بــا ایــن حــال تــا دیرتــر از ایــن نشــده و کارهــا خراب تــر از ایــن 
ــتگاه های  ــئولیت دس ــت و مس ــا دخال ــت ب ــود گف ــده، می ش نش
مربوطــه در هــر حــوزه و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و 
توجیهــی ذهنیــت ســازی کــرده و باعــث شــد تــا ضریــب خطــا و 

ــد. ــش یاب ــه کاه ــا در جامع بیراهه ه

جای خالی نظام مشاوره در مدارس

 مدیرکل بهزیستی اســتان همدان گفت: جای نظام مشاوره در مدارس خالی است و 
نبود مشاور باعث می شود که بحران در خانواده ها رخ دهد و کودکان بازمانده از تحصیل 

روز به روز افزایش پیدا کند.
حمیدرضا الوند در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه تفاوت جوامع در ارتباط با مدیریت 
وکاهش پدیده های مخرب اجتماعی اســت، ادامه داد: مردم رضایت خاطری از شرایط 
موجود ندارند و شــاد نیستند بنابراین آسیب ها را بیشتر به چشم می بینند همچنین آمار 

انگشت شمار پدیده های مخرب نشان دهنده متزلزل بودن جامعه نیست.

وی با بیان اینکه مردم ایران اهل مطالعه نیســتند و صحت موضوع و اتفاقات را بررســی 
نمی کنند در حالیکه بســیاری از مردم در کشــوهای دنیا چیستی و چرایی موضوعات را 
تحلیل می کنند، گفت: فرهنگ به مجموعه دســتاوردهای مادی و معنوی گفته می شود 
که به طور مســتمر و در طول زمان به وجود می آید و طی 40 سال گذشته به جز مسأله 
حجاب آزادی زنان به مراتب از مردان بیشتر بوده و حضور بانوان در عرصه فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است.مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه اکنون 
مردم بیشتر به نداشــته ها فکر می کنند و رویکردهای نگرش ذهنی و باور مردم نیازمند 
ایجاد تغییرات اســت، ادامه داد: مردم بیشتر بهزیســتی را به عنوان یک سازمان مداخله 
گر اجتماعی و خدمات توانبخشــی می شناســند در حالیکه بهزیستی درحوزه خدمات 

پیشگیرانه نیز فعالیت می کند و گستره خدمات پیشگیرانه بهزیستی در کشور از خدمات 
اجتماعی و توانبخشی بیشتر است.

وی با بیان اینکه بیش از500 هزار نفر از خدمات پیشــگیرانه و 100 هزار نفر از خدمات 
اجتماعی و توانبخشــی بهزیستی در همدان استفاده می کنند، افزود: پیشگیری به نگرش 
فرهنگی مردم بستگی دارد و بااستفاده از قانون و مقررات تصحیح نمی شود و مردم باید 
تار و پود ذهنی خود را تغییر دهند.الوند با بیان اینکه مباحث پیشــگیرانه در جامعه امروز 
وبخش های توسعه به ویژه در گسترش مراکز مشاوره بسیار مورد توجه قرار گرفته است، 
عنوان کرد: مردم باید به سطحی از فهم و شعور برسند که برای حل مشکالت زندگی به 

یک فرد متخصص بی طرف مراجعه کنند.

 هیأت اندیشــه ورز جوان اســتان موانع و 
راهکارهای افزایش مشارکت های سیاسی را 
بررسی و راهکارهای رفع این مشکالت را به 

دستگاه های مسئول ارائه می دهند.
مدیرکل دفتر سیاســی و انتخابات استانداری 
همدان گفت: هیأت اندیشه ورز جوان همدان 
از یکســال پیش با حضور تعدادی از جوانان 
فعال در حــوزه های فرهنگــی، اجتماعی و 

سیاسی شکل گرفت.
ابوالقاسم الماســی در گفت و گو با ایرنا بیان 
کرد: ایــن هیأت در راســتای ارتقای جایگاه 
جوانان، جلب توجه ها نســبت به این قشــر، 
زمینه ســازی بــرای ارتقای فکــری، علمی، 
فرهنگی و اجتماعــی جوانان فعالیت دارند و 
هدف آنها فراهم و مساعد کردن زمینه حضور، 
مشارکت، نقش آفرینی و تاثیر گذاری جوانان 

در حوزه های مختلف است.
انتخابــات  و  سیاســی  دفتــر  مدیــرکل 
بنابراین  کــرد:  اضافه  همدان  اســتانداری 
جوانان فعال در هیأت اندیشــه ورز با ایده 
پردازی عنــوان می کنند که در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســی چه کار باید 
کــرد تا جوانان مشــارکت، حضور و تاثیر 

باشند. داشته  بیشتری  گذاری 
الماسی بیان کرد: این جوانان تاکنون ایده هایی 

در حوزه نشاط اجتماعی، کاهش آسیب های 
اجتماعی، فرهنگی ، مبلمان شــهری، افزایش 
مطالعه به دســتگاه های اجرایی ارائه کرده اند 
که این ایده ها توســط دســتگاه های اجرایی 

تبدیل به عمل می شوند.
وی گفت: این ایده ها حاصل ساعت ها بحث، 
تبادل نظــر و مطالعه بوده تا بتــوان آنها را از 
طریق دســتگاه اجرایی که وظیفه مند و دارای 

اعتبار و اختیار هستند اجرایی کرد.
مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری 
همدان مثال زد: بــرای افزایش مطالعه ایده 
ای توســط جوانان به شهرداری و اداره کل 
کتابخانه ها ارائه و مقرر شــد که سیســتمی 

در مکان های پر تردد شــهر نصب شــود تا 
افراد عبــوری از طریق تلفن همراه کتاب ها 
را به صورت الکترونیکی و رایگان دریافت 

و مطالعه کنند.
الماســی  ادامه داد: این جوانان همچنین در 
حوزه طالق، مشارکت های اجتماعی بحث 
و بررســی و مطالعه کــرده همچنین موانع 
مشارکت های سیاسی در حال بررسی است 
ارائه  افزایش مشارکت  تا پیشنهادهایی برای 

شود.
وی اظهار داشــت: اعضای هیأت اندیشه ورز 
جوان استان همدان در زمینه انتخاب مشاوران 
جوانــان بــرای اداره ها، نشــاط اجتماعی و 

آســیب های اجتماعی، ایده هایــی خوبی به 
دستگاه های اجرایی ارائه کردند.

مدیرکل دفتر سیاســی و انتخابات استانداری 
همدان گفت: اعضای هیأت اندیشه ورز جوان 
استان همدان از جوانان فعال در حوزه فرهنگی 
و اجتماعی هستند که در بخش های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی، سیاســی، دانشــجویی و 
دانشــگاهی کار کردند و همــه دانش آموخته 

مقاطع مختلف تحصیلی هستند.
الماسی افزود: تعدادی از جوانان ساختارمند و 
منسجم در قالب هیأت اندیشه ورز سازماندهی 
و برای آنها شــیوه نامه تدوین و طراحی شده 
اســت و در هر شهرســتان پنج کارگروه ذیل 

هیأت اندیشه ورز شکل گرفته است.
وی اضافــه کرد: شــبکه ای از جوانان فعال، 
تحصیلکــرده، عالقه منــد، باانگیزه و توانمند 
در قالب هیأت اندیشــه ورز درگیر کار شدند 
که شــمار آنها در استان به حدود 500 تا ۶00 
تن می رســد که 150 تن از آنها عضو اصلی 

هستند.
مدیرکل دفتر سیاســی و انتخابات استانداری 
همدان ادامه داد: ایجاد این شــبکه کار بزرگی 
و ارزشمندی اســت ضمن اینکه آنها به یک 
تشکلی نیز متصل هستند که آنها نیز می توانند 

ایده پردازی کنند.

 مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای همدان 
گفت: امسال 1۹1 حلقه چاه غیر مجاز در استان 
پر شــده که این کار 5 میلیون و 800 هزار متر 
مکعب صرفه جویی در مصرف آب را به دنبال 

داشته است.
منصور ستوده اظهار داشت: از سال ۹3 تاکنون 
3 هزار و ۶74 حلقه چاه در اســتان همدان پر 
شده که عمق انسداد آن ها 12۶ میلیون کیلومتر 
بوده و سبب 2۶2 میلیون و 7۶2 هزار مترمکعب 

صرفه جویی در مصرف آب شده است.
وی افــزود: از این تعداد 3 هزار و 483 حلقه تا 
پایان سال ۹7 مســدود شده که بیشترین آن ها 
مربوط بــه کبودراهنگ با بیش از هزار حلقه و 

کمترین آن ها مربوط به فامنین با ۹5 حلقه بوده 
است.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان 
گفت: انســداد این چاه هــا صرفه جویی 25۶ 
میلیون و 870 هزار متر مکعبی را به همراه داشته 
و عمق انسداد آن ها هم 120 کیلومتر بوده است.
ســتوده بیان کرد: امسال هم تعهد شرکت آب 
منطقه ای همدان برای امســال هم انسداد ۶00 
حلقه چاه بوده که تاکنون 1۹1 مورد آن با عمق 
انسداد بیش از ۶ کیلومتر انجام شده و 5 میلیون 
و 800 هزار متر مکعب صرفه جویی در مصرف 

آب را به دنبال داشته است.
وی با اشــاره به نصب کنتورهای هوشمند بر 
روی چاه های مجاز هم اعالم کرد: چاه هایی که 

پیش از ســال 85 حفر شده اند؛ امکان دریافت 
پروانه مجــاز دارند، اما به مــوارد بعد از آن با 
توجه به ممنوعه بودن وضعیت دشت های استان 
مجوزی تعلق نمی گیرد مگر اینکه مالک زمین 

مدارک الزم را ارائه دهد.
ســتوده گفت: تاکنون 4 هزار و 447 دســتگاه 
کنتور بر روی چاه های مجاز نصب شــده که با 
ایــن کار 14 میلیون و 800 هزار متر مکعب در 

مصرف آب صرفه جویی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان بیان کرد: 
تعهد امسال این شرکت برای نصب کنتور 420 
دستگاه است که 2۶1 مورد آن معادل ۶2 درصد 

محقق شده است.

ســتوده اعالم کــرد: از این تعــداد 74 درصد 
چاه های کشــاورزی، ۶ درصد چاه های بخش 
صنعت، 10 درصد چاه های شرب روستایی، 5 
درصد چاه های شــرب شهری، 4 درصد دام و 

طیور و یک درصد هم سایر موارد بوده است.
وی مطرح کرد: امســال از محل نصب کنتور، 
انســداد چاه ها و اصــالح و تعدیل پروانه های 
بهره بــرداری 3۶ میلیون متر مکعب در مصرف 

آب صرفه جویی شده است.
ستوده افزود: 30 درصد چاه های کشاورزی، 32 
درصد چاه های صنعتــی و 17 درصد چاه های 
بخش پرورش دام و طیور به کنتور هوشــمند 

مجهز شده اند.

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان:
۳۰ پزشک همدانی در طرح نسخه نویسی 

الکترونیکی ثبت نام کرده اند
 مدیرکل بیمه سالمت استان همدان از اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیک در استان همدان خبر داد و گفت: 30 پزشک همدانی برای 

اجرای این طرح ثبت نام کرده اند.
ســعید فرجی بابیان اینکه خبرنگاری و اطالع رسانی رسالت ویژه ای 
اســت که به دلیل سختی های آن هر فردی وارد این عرصه نمی شود، 

گفت: خبرنگار جریان سازی در جامعه را رقم می زند.
به گزارش مهر، فرجی بابیان اینکه خبرنگاران حوزه ســالمت وظیفه 
خطیری دارند و اطالع رســانی و آگاهی در این خصوص از نیازهای 
بشری است، گفت: 57 درصد جمعیت استان زیر پوشش بیمه سالمت 

هستند.
وی با اشــاره به اجرای طرح نســخ الکترونیک در کشور عنوان کرد: 
نسخه نویســی الکترونیک به منظور مدیریت منابع و ارائه خدمات با 
کیفیت به بیمه شــده مورد توجه قرار گرفته و قانون برنامه پنج ســاله 

ششم توسعه است.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان همدان با بیان اینکه در حال حاضر در 
حوزه تهیه و تأمین دفترچه کاغذی مشــکالتی وجود دارد که اجرای 
طرح نسخ الکترونیک این مشکالت را رفع خواهد کرد، گفت: برنامه 
پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک از اولویت های اصلی کشور 

است.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان همــدان گفت: برای اینکــه بتوان از 
معضالت اصلی و سنگین نظام ســالمت و هزینه های باالی درمانی 
خارج شد، هیچ راهی جز اجرای درست برنامه پزشک خانواده و نظام 

ارجاع وجود ندارد.
وی با اشــاره به وضعیت نسخه نویسی در مطب ها گفت: برای اجرای 
پایلوت نسخه نویسی در استان، شهر همدان انتخاب شد که قریب به 

30 نفر از پزشکان طرف قرارداد در این زمینه همکاری دارند.
فرجی با بیان اینکه در حال حاضر ۹0 درصد شــهرهای استان برای 
نســخه نویســی آموزش دیده اند و به صورت مــوردی این طرح را 
اجرایی می کنند افزود: برای درمانگاه ها هم پیشنهاد اجرا داده شده اما 

فعال پزشکان طرف قرارداد در مطب ها کار را انجام می دهند.

ظرفیت هیأت اندیشه ورز موثر است 

راهبردی 
برای افزایش مشارکت سیاسی

بیش از ۳۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در همدان پر شد

استاندار:

7هزار واحد مسکونی 
در استان ساخته 
می شود

 هفت هزار واحد مسکونی در قالب طرح 
های اقدام ملی مســکن، باز آفرینی شهری 
و مشــارکتی در دست ســاخت است و با 
برطرف شدن موانع، به عملیات ساخت آن 

ها سرعت داده می شود.
استاندار همدان در نشست اعضای شورای 
تامین مســکن همدان گفــت: از این تعداد 
واحد مســکونی در دست ســاخت، یک 
هــزار و ۶50 واحد در قالب طــرح اقدام 
ملی مســکن، نزدیک به سه هزار واحد در 
قالب طرح باز آفرینی شــهری و مابقی در 
قالب طرح های مشــارکتی به بهره برداری 
می رسند.سید سعید شــاهرخی با اشاره به 
مشکالت مسکن مهر اظهار داشت: نزدیک 
به 2 هزار و ۶00 واحد مســکونی در طرح 
مسکن مهر ناتمام مانده است؛ این ساختمان 
ها سرمایه های ملی هستند و باید طرح های 

ناتمام آن را به سر انجام برسانیم.
وی افزود: هر یک از ساختمان های مسکن 

مهــر در نقاط مختلف اســتان مشــکالت 
متفاوتی بــا هم دارند که باید متناســب با 
مشکالت آن، دغدغه مردم را بر طرف کرد.

شــاهرخی بیان کرد: یک هزار و 1۹4 واحد 
مسکن مهر بهره برداری نشده، در شهر های 
با جمعیت بیش از 25 هزار نفر سطح استان 
داریم.وی ادامه داد: برخی از این ساختمان 
ها مشــکل حقوقی دارند، برخــی منابع و 
آورده مناســبی ندارند و برخــی دیگر نیز 
بدون برنامه ریزی و ارائه طرح توجیهی در 

شهرهای کم جمعیت ساخته شده اند.
اســتاندار همدان عنوان کــرد: باید با تدبیر 
اندیشی، تغییر کاربری و یا کاهش طبقات، 

از این واحدها استفاده کرد.
وی اضافــه کرد: ارایه خدمــات اجتماعی 
برای مســکن مهر تا جــای ممکن باید در 
دســتور کار قرار بگیرد.شاهرخی گفت: در 
طرح اقدام ملی مســکن، ساخت نزدیک به 
2 هزار واحد مســکونی به اســتان همدان 
تخصیص داده شده است.وی اضافه کرد: در 
طرح مشــارکتی نیز یک هزار و ۶50 واحد 
مسکونی در نظر گرفته شده است که زمین 
را دولت رایگان در اختیار انبوه سازان قرار 
می دهد و شهر داری ها هم مجوز رایگان به 

آن ها می دهند.

نخستین زمین چمن 
مصنوعی در غرب 
کشور ساخته می شود
 مدیر اداره آموزش و پرورش تویسرکان 
گفت: نخستین زمین چمن مصنوعی بزرگ 
در حوزه آموزش و پرورش در غرب کشور 
با کمک های مالی یک خیر در حال ساخت 
اســت و دو هزار متر مربع چمن مصنوعی 

مرغوب نیز برای آن خریداری شده است.
بــه گزارش  تســنیم ، جواد اســدبگی در 
نشســت تجلیل از خبرنگاران شهرســتان 
اکنون مدرسه  اظهار داشــت:  تویســرکان 
15 کالســه و مجهز ســجادیه، 12 کالسه 
بهشت و شش کالســه صدیقه کبری)س( 
در شــهر تویسرکان در حال ساخت هستند 
و به فضاهای آموزشــی تویســرکان اضافه 

می شوند.
وی بیان کرد: با اتمام روند اجرایی ساخت 
این مدرســه ها و پنج مدرسه سه کالسه در 
روســتاهای ابداالن، دارنی علیا و ســفلی، 
دوالیی و خیرآباد، تویســرکان از ســاخت 

مدرسه جدید بی نیاز می شود.
اسدبگی با تاکید بر اینکه با اتمام طرح های 

در حال ســاخت در حوزه مدرسه سازی، 
همه مدرســه های زیر پوشــش آموزش و 
پرورش تویسرکان نوسازی شده اند، افزود: 
تویسرکان،  برنامه ریزی شهرســتان  کمیته 
امســال برای ســاخت مدارس روستاهای 
ابداالن، دارانی علیا و سفلی، اعتبارات مالی 

اختصاص داده است.
وی از بهره برداری از درمانگاه فرهنگیان 
تویســرکان در هفته دولت ودر سه طبقه 
مجــزا با زیربنــای 250 مترمربع برای هر 
طبقــه و برخــورداری از اتاق ســکونت 
پزشــک خبر داد و گفت: برای ســاخت 
این درمانگاه اعتباری افزون بر دو میلیارد 
تومان هزینه شده که 80 درصد آن را خیر 
نیک اندیش "حاج ابراهیم چراغی" تامین 
کرده و مابقــی اعتبار مالی مــورد نیاز با 
پیگیری های نماینده تویسرکان در مجلس 

تامین شده است.
اســدبیگی گفــت: نخســتین زمین چمن 
مصنوعی بزرگ زیر سازی و فیلترینگ شده 
در حــوزه آموزش و پــرورش و در غرب 
کشور با کمک های مالی خیر نیک اندیش 
"علی عابدی" در حال ســاخت است و دو 
هزار متر مربع چمن مصنوعی مرغوب برای 

آن خریداری شده است.

پیگیری ایجاد 
دفتر نمایندگی 
امور خارجه در 
همدان

 نماینــده مردم همــدان و فامنین در 
مجلــس از پیگیری ایجاد دفتر نمایندگی 

امور خارجه در همدان خبر داد.
امیر خجســته از دیدار خود با وزیر امور 
خارجه کشور خبر داد و اظهار کرد: اقدام 
مضحک آمریــکا در تحریم محمدجواد 
ظریف به شکســت حتمی منجر خواهد 

شد.

وی بــا بیان اینکــه تالش بــرای عدم 
برقراری روابــط دیپلماتیک و مذاکره با 
مســئوالن ارشــد روابط خارجی کشور 
بزرگی مانند ایران محکوم به شکســت 
است گفت: وزارت خارجه آمریکا و تیم 
امنیتی کاخ ســفید در این دوره متشکل 
از ضعیف تریــن و کوته فکرتریــن افراد 
ممکن در چند دهه اخیر آمریکا هســتند 

و تا به حال در چندین نوبت با اقداماتی 
بی سابقه  تضعیف  موجب  تمســخرآمیز 

دستگاه دیپلماسی نظام سلطه شده اند.
نماینــده مــردم همــدان و فامنین در 
مجلــس با بیــان اینکه کاخ ســفید در 
کشــور  امــور  خارجه  وزیر  تحریــم 
ایــران انتقام جویانه و عصبی رفتار کرد 
افزود: اثرگذاری، روشــنگری و تبعیت 

و  رهبر  ایدئولوژیک کشــور  اصول  از 
معظــم انقالب در مســئول سیاســت 
ایران  اســالمی  جمهــوری  خارجــی 
مشهود و ســتودنی است و آمریکا این 
موضــوع را خالف منافع ســلطه طلبانه 

می بیند. خود 
وی در پایــان از پیگیــری ایجــاد دفتر 
نمایندگی امور خارجه در استان همدان 

هم خبــر داد و گفت: بر اســاس اعالم 
وزارت امــور خارجه و مســایل مطرح 
شــده در دیدار با آقــای ظریف، افتتاح 
دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان 
همــدان مترصد تحویــل ملک و محلی 
مناسب توسط استانداری است که قطعا 
بایــد پیگیری و نتیجــه نهایی به زودی 

اعالم می شود.
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تویسرکان از شهرهای امن کشور است

 فرماندار تویسرکان گفت: تویسرکان از جمله شهرستان های امن کشور به شمار آمده 
و ظرفیت های شناخته شده و ناشناخته بسیاری دارد.

سید رسول حســینی اظهار داشت: همه دستگاه های اجرایی تویسرکان موظفند با هدف 
کوتاه کردن چرخه امور کاری و بروکراسی اداری، برنامه خود در این زمینه را به صورت 

شفاف و مکتوب ارائه دهند.
وی در شورای اداری تویســرکان بیان کرد: اکنون ارتباط برخی از مسئوالن دستگاه های 
اجرایی تویســرکان با مدیران کل خود در سطح قابل قبول و مطلوبی نیست در حالی که 

مدیران کل دســتگاه های مختلف اجرایی باید در دوره های زمانی مشخص برای پیشبرد 
امور در شهرســتان حضور پیدا کنند.حسینی از بی نظمی و توجه نکردن برخی از مدیران 
دستگاه های اجرایی به ساعت برگزاری جلسات انتقاد کرده و تصریح کرد: گاهی دستور 
کار برخی جلسه ها به صورت دقیق روشن نیست و اعضا جلسه با دست خالی به جلسه 

می آیند که در این صورت برگزار نشدن آن نشست بهتر از برگزار شدن آن است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از مسئوالن دستگاه های اجرایی شهرستان تویسرکان از سند 
چشم انداز سه ساله پایانی برنامه ششم توسعه اطالع ندارند در حالی که حرکت در مسیر 

توسعه با نگاه به این نقشه راه یک امر ضروری به شمار می رود.
فرماندار تویسرکان، این شهرستان را یکی از امن ترین شهرستان های کشور به عنوان زیر 

مجموعه شــورای تامین برشمرد و افزود: شهرســتان تویسرکان از توانمندی های شکوفا 
نشــده و شکوفا شده زیادی در بخش های مختلف برخوردار است که در صورت عزم و 

اراده و تالش جهادی، شاهد توسعه لحظه به لحظه آن خواهیم بود.
وی با اشــاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اســالمی در ماه های آینده بیان کرد: 
بر اســاس منویات رهبر معظم انقالب، رای مردم حق الناس اســت و هیچ کس در هیچ 
جایگاهی حق استفاده از امکانات و تجهیزات دولتی برای دست یابی به اهدف انتخاباتی 
را ندارد.امام جمعه تویسرکان نیز در این نشست گفت: باید با تقویت وفاق و همدلی در 
میان مردم و مســئوالن، نقاط ضعف موجود در شهرستان تویسرکان به حداقل برسد و با 

رشد توانمندی ها به سمت و سوی جلب رضایت حداکثری مردم حرکت کنیم.

رسانه ها عامل پویایی مسئوالن

 سرپرســت سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر در آیین تجلیل 
از خبرنگاران با اشاره به نقش همه رسانه ها در پویایی و حرکت رو به 
جلو جامعه افزود: با توجه به ارتباط مستقیم مباحث مدیریت شهری 
با آســایش و رفاه شهروندان ، انتقال مشکالت و خواسته های مردم و 
متقاباًل تشــریح عملکرد مسئولیت در این حوزه بسیار حائز اهمیت و 

رسانه ها وظیفه ایجاد این حلقه ارتباطی را به عهده دارند.
سیدمحمد پوروخشوری در این جلسه با استقبال از انتقادهای سازنده 
و اصولی این را پلی برای خدمات بهتر و شــهروندان دانست و ادامه 
داد: رســانه اگر به درســتی به وظایف خود عمل کنند باعث توسعه 
فرهنگ شــهروندی و عامل محرک مســئولین و ارگان ها به شــمار 

می روند.
وی در پایان هدف مجموعه مدیریت شهری را رضایتمندی شهروندان 
و رفاه هر چه بیشتر آنان دانست، و خاطرنشان کرد: در این چارچوب 
به دنبال اســتفاده از ظرفیت رســانه ها برای ارتقاء سطح رضایتمندی 

شهروندان هستیم.

مطالبه امام جمعه رزن از مسئوالن
به فکر معیشت خبرنگاران باشید

 امام جمعه رزن از مسئوالن استانی و کشوری خواست که به فکر 
معیشت خبرنگاران باشند.

حجت الســالم والمسلمین ســیدعبدالعظیم موالزاده در نشست هم 
اندیشــی و آئین تجلیل از اصحاب رسانه، با بیان اینکه مشکالتی که 
داریم از بی توجهی هاســت، اظهار کرد: خبرنگار باید درد مردم را به 

گوش مسئوالن و عملکرد مسئوالن رابه گوش مردم برساند.
وی با بیان اینکه خوب و بد شهرســتان از نظر اجتماعی در دســت 
خبرنگاران اســت و آنها می توانند با نشــر مطالب مــردم را امیدوار 
یا مأیوس کنند، حرفه خبرنگاری را حســاس دانســت و اظهار کرد: 
مهمتریــن کار خبرنگاران بیان درد و آســیب های مردم و آگاه کردن 

مردم نسبت به خدمات نظام است.
بــه گزارش ایســنا،  موالزاده با توجه به ســال انتخابــات بیان کرد: 
خبرنگاران باید سلیقه ایی عمل نکنند واز تخریب کردن پرهیز کنند، 
عدالت شرط کار خبرنگاران اســت بنابراین باید از تخریب و نقض 

بپرهیزند و انتقاد سالم داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه با هیچ مسئولی تعارف نداریم، عنوان کرد: بارها 
با مسئولی که نسبت به مطالبات مردم بی تفاوت باشد، برخورد کرده 
ایم، مسئوالن باید نقدپذیر باشند و نسبت به معیشت مردم حساس تر 

باشند و به درد آنها رسیدگی کنند.
موالزاده تأکید کرد: رسانه ها باید خبرهایی را نشر دهند که در ارتقاء 
ســطح معیشت و بصیرت مردم موثر باشد و آرامش و امنیت را برای 
جامعه به همراه آورد.  رئیس اداره ارشــاد اسالمی شهرستان رزن نیز 
مهمترین رسالت خبرنگار را بیان واقعیت های جامعه به شکل حرفه 
ایی و واقــع بینانه بیان کرد و گفت: خبرنگار در آگاهی بخشــی در 

تشخیص حق و حقیقت گام برمی دارد.
ســیف یار با بیان اینکه جایگاه خبرنگاران در جامعه به خوبی تبیین 
نشده است، عنوان کرد: احترام به جایگاه رفیع اطالع رسانی و فعاالن 

این عرصه باید مدنظر مسئوالن قرار گیرد.

از طرح های نوآورانه در حوزه آی تی 
حمایت می شود

 احسان قنبری فرماندار بهار گفت: تاثیرگذاری ارتباطات و فناوری 
اطالعات در پیشرفت کشــور انکارناپذیر است و پروژه هایی که در 
راســتای ارتقای خدمات در روســتاها با اعتباری بالغ بر هفت و نیم 

میلیارد تومان در شهرستان بهار افتتاح می شود.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان نیز  در شورای اداری 
شهرستان بهار گفت: شهرستان بهار به لحاظ زیرساخت های ارتباطی 
وضعیت خوبی دارد و با توجه به اینکه به دنبال ایجاد عدالت ارتباطی 
در روستا هستیم تا پایان برنامه ششــم توسعه ۹0 درصد روستاهای 
باالی 20 خانوار عالوه بر تلفن ثابت از یک ســرویس تلفن همراه و 

اینترنت برخوردار خواهند شد.
مجتبی ســاکی افزود: همه روستاهای شهرســتان بهار از تلفن ثابت 
بهره مند هســتند و کل روستاهای شهرستان تحت پوشش همراه اول 
قرار دارد و تنها ســه روستا پوشش نامطلوب دارد و درحوزه ایرانسل 
34 روســتای شهرســتان تحت پوشــش قرار دارند و در 12 روستا 

رومینگ برقرار شده است.
 adsl وی افزود: در حوزه اینترنت نیز 50 روســتای شهرســتان از
برخوردارند روزی که همراه اول 11 روز تا ایرانسل 4۶ روستا و های 
وب 17 روســتا را تحت پوشــش قرار داده است و در کل کشور 4۹ 
درصد روستاها از اینترنت برخوردارند که این رقم در شهرستان بهار 

8۹ درصد و در کل استان 7۶ درصد است.
در ادامه نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: زندگی ما به ارتباطات و فناوری اطالعات گره خورده و باید در 

راستای ارتقای سرعت و بهبود خدمات تالش کنیم.
پورمختار تصریح کرد: پوشــش جاده ای به دلیــل اهمیت مراودات 
اینترنتی ضروری اســت.  محمد علی گرزیــن مدیر مخابرات منطقه 
همدان نیز عنوان کرد: نوسازی و توسعه شبکه کابلی و اقدامات جدی 
و زیربنایی در شــهر مهاجران در دستور کار است و مشکل آنتن دهی 
و جابجایی تیرهای فلزی مخابرات از محل های تعویض شده انجام 
خواهد شــد. وی افزود: اصالح پوشش همراه اول در حاشیه شهرها 
و روســتاها، بهینه سازی شبکه روستایی و توسعه مکانهایی که امکان 
جذب مشتری دارند و ارتقای سوئیچ های شهر بهار برای بهبود شرایط 

در دستور کار قرار دارد.
 

آگهی مناقصه عمومی

شرکت معدن کار باختر

عملیــات  دارد  نظــر  در  باختــر  کار  معــدن  شــرکت 
ــهرک  ــد ش ــهرک 1 واح ــوده ش ــود در ت ــورکاری خ پیک
ــد  ــکار واج ــه پیمان ــار( را ب ــوکند بیج ــاد یاس ــن آب )حس
شــرایط )دارا بــودن 1 دســتگاه بیــل مکانیکــی معــادل 220 

ــد. ــذار نمای ــورکاری( واگ ــت پیک ــو جه کوماتس
ــا  ــد ت ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــرم دع ــان محت از متقاضی
ــی 081383۷0235  ــای بابای ــا آق ــی ب ــس از هماهنگ پ
داخلــی 4 نســبت بــه بازدیــد از معــدن اقــدام و حداکثــر 
 5 روز پــس از درج ایــن آگهــی اســناد مناقصه را از ســایت

از  پــس  و  دریافــت   www.madankarbakhtar.ir
ــد. ــل فرماین ــل تحوی تکمی

آگهی مناقصه عمومی

شرکت معدن کار باختر

ــری و  ــات بارگی ــر دارد عملی ــر در نظ ــدن کار باخت ــرکت مع ش
حمــل مــواد معدنــی و باطلــه خــود در تــوده کورکــوره 1 واحــد 
شــهرک )حســن آبــاد یاســوکند بیجــار( را بــه پیمانــکار واجــد 
شــرایط ) دارا بــودن 8دســتگاه کامیــون جفــت، 1دســتگاه بیــل 
ــل 3/6  ــری و حم ــت بارگی ــدا جه ــادل 330 هیون ــی مع مکانیک
کیلومتــر ســنگ آهــن و 1 کیلومتــر باطلــه در مجمــوع ۷0 هــزار 

تــن بــار در مــاه ( واگــذار نمایــد.
ــس  ــا پ ــد ت ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــرم دع ــان محت از متقاضی
داخلــی  بابایــی 081383۷0235  آقــای  بــا  هماهنگــی  از 
4، نســبت بــه بازدیــد از معــدن اقــدام و حداکثــر 5 روز 
از ســایت را  ایــن آگهــی اســناد مناقصــه  از درج   پــس 

 www.madankarbakhtar.ir دریافــت و پــس از تکمیــل 
ــد. ــل فرماین تحوی

آگهی مناقصه عمومی مرحله ای )نوبت اول( 

روابط عمومی اداره کل پست استان همدان 

اداره کل پست استان همدان در نظر دارد انجام امور خدمات نظافت و باربری، حمل ونقل، توزیع و نامه رسانی و نگهداری و تعمیرات راهبردی 
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های تابعه اداره کل پست استان همدان را مطابق با شرایط عمومی، طرح قرارداد و مشخصات فنی از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید لذا نمایندگان کلیه اشخاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها تأمین نیروی انسانی 
بوده و دارای مجوز الزم از مراجع ذی صالح می باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره ثبت 

2098001552000002 اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: به مدت 6 روز از مورخه 98/5/19 تا پایان مورخه 98/5/23 می باشد.

2-مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه: از مورخه 98/5/26 تا پایان وقت مورخه 98/6/4 می باشد.
3-سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی از یکی از بانک ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید به 

مبلغ 500/000/000 ریال در وجه اداره کل پست استان همدان 
4-زمان بازگشایی پیشنهادات )الف، ب، ج( مورخه 97/6/9 در محل اداره کل پست استان همدان واقع در همدان کیلومتر 5 بلوار سردار شهید 

همدانی می باشد.
5- اداره کل پست استان همدان با هر تعداد پیشنهاد ارائه شده از سوی مناقصه گران نسبت به بازگشایی پیشنهادات ارسالی اقدام خواهد نمود.

6- مناقصه گزار در انتخاب مناسب ترین قیمت اختیار تام دارد.
7-به پیشنهادهای که فاقد مهر و امضا مجاز و الک و مهر، مشروط و مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل 

می شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. )م الف742(

همیشه، همه جا، با پست اریان

مجید بیات  «

 اعضای هیأت مدیره خانه صنعت و معدن 
بــا حضور در دفتر روزنامــه همدان پیام هفته 
خبرنگار را به مدیران این مجموعه و کارکنان 

آن در بخش های مختلف تبریک گفتند.
رئیس خانــه صنعت ومعدن  در نشســتی با 
تحریریــه همدان پیام با اشــاره به زیاده خواه 
بودن و قدرت طلبی عده ای از افراد در جامعه، 
وضعیت کنونی را نشأت گرفته از این موضوع 
دانســت و ادامه داد: بیان حق در این برهه از 
زمان هزینه بر است و جسارت می خواهد که 

اساس دین هم بر این مبنا استوار است.
کرد: رسانه ها  محمدرضا جعفری خاطرنشان 
نقــش غیرقابل انکاری در بیــان واقعیت های 
جامعــه دارنــد و همین مســئله باعث ایجاد 
روشنگری و تمیز حق و ناحق است که مطمئنًا 

باعث ناراحتی برخی از افراد خواهد شد.
وی افزود: همدان پیام یکی از رسانه هایی است 
که در استان پیشــتاز در بحث انتقال واقعیت 
است و مطمئناً در این مسیر خطرهایی وجود 

دارد که گوینده را تهدید خواهد کرد.
جعفری در ادامه با اشاره به فعال بودن 10۶0 
واحد تولید در اســتان، اظهار داشت: شرایط 
استان نسبت به سال گذشته شاهد حرکت رو 
به جلویی است و مدیریت اجرایی استان ، در 
رأس آن اســتاندار همدان و معاونین وی در 
جلسات ستاد تسهیل و شورای برنامه ریزی ، 
همچنین به صورت چهره به چهره و حضور 
فیزیکی در واحدهای تولیــدی به دنبال حل 
مشــکالت صنعتگران و رونق کســب و کار 
هســتند.رئیس خانه صنعــت و معدن گفت: 

صنعتگــران و تولیدکنندگان بخش خصوصی 
در ســخت ترین شــرایط اقتصادی به دنبال 
توســعه و رونق کسب و کار هستند و در این 
راه مشکالت فراوانی را به جان می خرند ایجاد 
ارتباط مداوم و مستمر بین این قشر زحمتکش 
با مســئوالن و انتقال مشــکالت آنها وظیفه 
رسانه هاست.وی شرایط فعلی اقتصادی جامعه 
را به دلیل وابستگی به دولت مناسب ندانست 
و ادامــه داد: اگر در کمترین زمان ســاختار 
اقتصادی تغییر نکند و از تکنولوژی های روز 

استفاده نشود شرایط وخیم تر خواهد شد.
جعفــری تصریح کرد: آمــوزش و تحقیق در 
مباحث مختلــف اقتصادی، کارآفرینی وتولید 

زمینه ساز توسعه است که امیدوار هستیم این 
فرهنگ در کشور نهادینه شود.

خزایی عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن 
هم عــدم صداقت را عامــل اصلی وضعیت 
کنونی دانست و افزود: با جهاد کشاورزی 12 
هزار تن قرارداد تأمین کلزا منعقد کرده ایم در 
صورتی که آمار کلزا موجود در استان فقط  4 
هزار تن است و برای تأمین  الباقی مورد نیاز از 
استان های همسایه خریداری انجام شده است.

وی گفت: یکی از مهمترین راه های پیشرفت 
جامعه بیان واقعیات اســت تــا زمینه را برای 

توسعه همه جانبه فراهم خواهد کرد. 
شــفیعی دیگر عضو خانه صنعت  ومعدن با 

اشــاره به اینکه صنعتگران دل پردردی دارند 
افــزود: ارتباط با رســانه ها فرصتی برای بیان 
مشــکالت اســت و در همین راستا نشریات 
باید به دور از مسایل سیاسی واقعیت های این 

عرصه را بازگو کنند.
مســگریان نیز در این باره افزود: رسانه ها باید 
پل ارتباطی بین مردم و تولیدکنندگان باشند و 

آنان را به خوبی به مردم معرفی کنند.
ایــن عضو خانــه صنعت و معــدن در پایان 
بیــان کرد: قــدرت واقعی امــروز در اختیار 
رسانه هاست و همین مسئله باعث شده خیلی 
از مسائل به خوبی به مردم و متقاباًل مسئوالن 

منتقل ودر کمترین زمان حل شود.

  مدیران اســتان شــهر جورقان را به 
عنوان ویترین شــهرهمدان بخصوص در 

حوزه فرهنگی ویژه ببینند. 
شــهردارجورقان که به مناســبت تبریک 
هفته خبرنــگار به همراه اعضای شــورا 
شــهر جورقان در دفتــر روزنامه همدان 
پیــام حضوریافت انتقاد رســا نــه ها  از 
کاستی های  موجود در دستگاه ها و جامعه 
را نشان از قدرت رسانه دانست و کسب 
ارتقاء همدان پیام به رتبه سوم را حرفه ای 

بودن اعضای مجموعه دانست.
مجید قره باغــی ۹0 در صد فعالیت های 
اصحاب رسانه استان همدان را رسیدگی 

به مشکالت مردم عنوان کرد. 
وی ازتیــم همدان پیام دعــوت کرد روز 
مخصوص جورقان در این شــهر حضور 

یابند. 
 اعضای شــورای جورقان نیــز با بیان  
برنامه های عمرانی، ورزشی و فرهنگی 
درشهر، ساخت ســالن ورزشی که یک 

ماه آینده راه اندازی می شــود همچنین 
آغاز به ســاخت استخر جورقان با 175 
میلیــون تومان را از جملــه کارهای در 
انجام شــهرداری جورقان  عنوان  حال 
کردند. مجموعه شــهرداری جورقان از 
بی اعتنایی مدیران استان به این شهر که 
ویترین ورودی  همدان اســت نیز ابراز 

نارضایتی داشتند. 
الزم بــه ذکر اســت ســاالنه 4 هزارنفر 
مسافردر مدارس جورقان اسکان می یابند

 سرپرســت ســازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات  شــهرداری همــدان وظیفه اصلی 
رســانه ها را شــفاف ســازی وقایع دانست 
و گفــت : مجموعه وظایف این ســازمان با 
کارهایی که در قالب نشریات و خبرگزاری ها 

انجام می شود شباهت زیادی دارد. 
رضا عسکری در مراسم تجلیل از خبرنگاران 
با بیان اینکه این سازمان به نوعی وظیفه اطالع 
رســانی خدمات شــهرداری زا به عهده دارد 
خاطر نشان کرد : تسهیل در روند امور اجرایی 

همچنیــن اطالع رســانی در حــوزه حقوق 
شــهروندی و وظایف متقابل آنان از وظایف 

مهم رسانه هاست.
وی در ادامه مجهز شــدن بــه تکنولوژی و 
علــم روز  رابرای اجرای امــور در جامعه 
افزود: شــهرداری در  و  دانســت  ضروری 
این زمینــه بیش لز 1000 نوع خدمات ارائه 
میدهد که روز به روز در حال توسعه است 
و در ایــن زمینه بهره گیــری از تکنولوژی 

اهمیت بسیاری دارد.
سرپرســت ســازمان فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات پیشرفت پروژه های این حوزه را در 
مقایسه با سال های گذشته قابل توجه دانست  
و اضافه کرد: نرم افزار مالی،یکی از مهمترین 

این پروژه هست که شــهردار ستاد ،مناطق 4 
گانه و ســازمان های وابسته را تحت پوشش 

قرار داده است.
وی اظهار داشــت : نرم افزار جامع بودجه،نرم 
افزار آی کن )اتوماســیون اداری ( و فیبر نوری  
از دیگر پروژه های شهرداری در حوزه فناوری 
اطالعات هســتند که برای انجام  خدمات بهتر 

و تسهیل در امور اجرایی در حال انجام است.
عسکری طرح مرکز پشتیبانی ثانویه اطالعات 
را بزرگترین پروژه شــهرداری دانســت که ۹ 
میلیارد تومن  اعتبار برای آن پیش بینی شــده 

است.
در پایان این مراســم از خبرنگاران این حوزه 

تجلیل به عمل آمد

تاکید اعضای هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان در دفتر روزنامه همدان پیام

بیان حق درجامعه هزینه دارد

شهردارجورقان در بازدید از روزنامه همدان پیام:

جورقان دیدگاه فرهنگی می خواهد

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان:

شفاف سازی وقایع در جامعه به عهده رسانه هاست
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خبر

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 13۹86032600۹0000۹6 مورخه ۹8/3/25 هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
شهرســتان  فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمد رجبی فرزند علی اکبر به 
شماره شناســنامه ۷ صادره از فامنین به شماره ملي 502۹828354 صادره از فامنین 
در شش دانگ یك باب خانه به مساحت دویست و چهل و هفت مترمربع و نود و هشت 
صدم مترمربع قسمتي از پالک 104 اصلي واقع در فامنین بخش پنج همدان خریداري 
از مالك رســمي  آقای احمد نقوی )شیخعلی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 13۷(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/5/1۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/5/31

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان فامنین

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 13۹86032600۹0000۹6 مورخه ۹8/3/25 هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
شهرســتان  فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمد رجبی فرزند علی اکبر به 
شماره شناســنامه ۷ صادره از فامنین به شماره ملي 502۹828354 صادره از فامنین 
در شش دانگ یك باب خانه به مساحت دویست و چهل و هفت مترمربع و نود و هشت 
صدم مترمربع قسمتي از پالک 104 اصلي واقع در فامنین بخش پنج همدان خریداري 
از مالك رســمي  آقای احمد نقوی )شیخعلی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 13۷(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/5/1۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/5/31

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان فامنین

آگهــی تغییــرات شــرکت داوه گســتر الونــد شــرکت ســهامی خــاص به شــماره 
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 140032208۹0 ب ــه مل ــت 646 و شناس ثب

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 13۹8/03/1۹ تصمیم ــالیانه م ــادی س ــی ع عموم
ــازرس  ــوان ب ــه عن ــی 4020053431 ب ــماره مل ــه ش ــوری ب ــد غف ــای وحی  1 - آق
علــی البــدل ، خانــم مریــم غفــوری بــه شــماره ملــی 38۷148۹506 بــه عنــوان 

بــازرس اصلــی بــرای یــك ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. 
ــاب  ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــاء هی 2 - اعض
ــه شــماره ملــی 40303۷0462 و آقــای  ــد علــی غالمــی ب ــد: آقــای فرزن گردیدن
محمدرضــا غالمــی بــه شــماره ملــی 4020280010 و خانــم ســیما گوهــری همــت 

ــی 40201205۹5 . ــماره مل ــه ش ب
)560۷05( 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد روســتایی امیــد قبــاق تپــه شــرکت تعاونــی به 
شــماره ثبــت 8۷ و شناســه ملــی 10861115653 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
ــورخ  ــماره 16/164/33م ــوز ش ــتناد مج ــورخ 13۹۷/10/05 و باس ــادی م ــی ع عموم
ــل  ــات ذی ــگ تصمیم ــتان کبودرآهن ــتایی شهرس ــاون روس 13۹8/1/2۷ اداره تع
اتخــاذ شــد : 1 - عملیــات ترازنامــه وگــزارش حسابرســی و حســاب ســود وزیــان 
ســال مالــی 13۹6 تصویــب گردیــد . 2 - بازرســین شــرکت بــرای مــدت یکســال 
مالــی انتخــاب شــدند : علــی عطایــی بــا کدملــی 403225618۷ بــه ســمت بازرس 
اصلــی علــی جعفــری بــا کدملــی 4030518۹۹0 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل 
ــی  ــا کدمل ــی ب ــم بهرام ــی 40318۷6۹۷1 ، کری ــا کدمل ــی ب ــلمانعلی اوج 3 - س
40305265۹4 ، سلطانحســین بهرامــی بــا کدملــی 40318۷6۹55 ، روح الــه طیبــی 
بــا کدملــی 403052۹4۹6 و تیمــور شــیخی بــا کدملــی 403052۹۷63 بــه ســمت 
ــا کدملــی 40304۹۷65۹ و  اعضــای اصلــی هیــأت مدیــره و محســن عاشــوریان ب
ــدل  ــی الب ــای عل ــمت اعض ــه س ــی 403225۹5۹3 ب ــا کدمل ــوری ب ــا عاش علیرض
ــد . 4 - ســرمایه  ــرای مــدت ســه ســال تعییــن گردیدن ــره همگــی ب ــأت مدی هی
شــرکت از مبلــغ 3/404/230/000 ریــال بــه 3/۷85/۷00/000 ریــال افزایــش یافــت 

و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد. )560۷03(

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

ــرکت  ــت کار ش ــرا صنع ــوالد ف ــه و ف ــع لول ــرکت مجتم ــرات ش ــی تغیی آگه
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 605 و شناســه ملــی 108613۷1۹51 بــه اســتناد 
ــات  ــورخ 13۹8/03/31 تصمیم ــالیانه م ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم صورتجلس

ذیــل اتخــاذ شــد :
ــوان  ــه عن ــی 00650۷6۷88 ب ــماره مل ــه ش ــروغ ب ــره آور ف ــی به ــای عل  1 - آق
بــازرس اصلــی ، آقــای حمید رضــا جعفــری مقدم بــه شــماره ملــی 0681۷۷5221 

بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یــك ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
 2 - ســمت اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال تعییــن 
گردیدنــد: خانــم ســمین دخــت ملکیــان بــه شــماره ملــی 1۹105۷526۷ خانــم 
آذیــن مــرادی زیرکوهــی بــه شــماره ملــی 1۷5508460۹ آقــای فریــدون مــرادی 

زیرکوهــی بــه شــماره ملــی 1۹112۷1۷0۹. 
)560۷0۷(

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

آگهــی تغییــرات شــرکت مجتمــع لولــه و فــوالد فــرا صنعــت کار شــرکت 
ــه  ــی 108613۷1۹51 ب ــه مل ــت 605 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ س
ــل  ــات ذی ــورخ 13۹8/03/31 تصمیم ــره م ــأت مدی ــه هی ــتناد صورتجلس اس

اتخــاذ شــد : 
ــای  ــد : آق ــن گردی ــل تعیی ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــا هی ــمت اعض 1 - س
فریــدون مــرادی زیرکوهــی بــه شــماره ملــی1۹112۷1۷0۹ بــه ســمت رئیــس 
هیــأت مدیــره ومدیرعامــل خانــم ســیمین دخــت ملکیــان بــه شــماره ملــی 
1۹105۷526۷ بــه ســمت نائــب رئیــس هیــأت مدیــره خانــم آذیــن مــرادی 
ــه ســمت عضــو اصلــی هیــأت  ــه شــماره ملــی 1۷5508460۹ ب زیرکوهــی ب

مدیــره 
2- کلیــه اوراق و اســناد بهــادار وتعهــدآور شــرکت ازقبیــل چــك و ســفته و 
بــروات و قراردادهــا و عقــود اســالمی بــا امضــاء منفــرد رئیــس هیــأت مدیــره 

ومدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. 
)560۷04(

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

آگهــی تغییــرات شــرکت داوه گســتر الونــد شــرکت ســهامی خــاص به شــماره 
ثبــت 646 و شناســه ملــی 140032208۹0 بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت مدیــره 

مــورخ 13۹8/03/1۹ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1 - ســمت اعضــا هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد : فرزند علــی غالمی 
بــا کدملــی 40303۷0462 بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیــأت مدیــره محمــد رضا 
غالمــی بــا کدملــی 4020280010 بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره ســیما گوهــری 

همــت بــا کدملــی 40201205۹5 بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره 
2- کلیــه اوراق و اســناد تعهــد آور و چــك هــا و ســفته هــا و بــروات و قراردادهــا 
و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت 

معتبــر مــی باشــد. 
)560۷06(

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 
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میثاق انتخاباتی با پیگیری محورهای 
مشترک گروه های سیاسی تدوین می شود

 وزیر کشــور با تشریح جلســاتی که با گروه های سیاسی برگزار 
می کند، خاطرنشــان کرد: بنا داریم صحبت های همه فعاالن و گروه 
های سیاسی را بشنویم و محورها و دغدغه های مشترک را به عنوان 
میثاق انتخاباتی تدوین و به آن پایبند باشیم.عبدالرضا رحمانی فضلی 
خاطرنشــان کرد: برگزاری انتخاباتی پرشــور، پر نشــاط، قانونی، با 
مشــارکت باال توام با آرامش و سالمت مســتلزم این است که همه 
عناصر و مولفه های انتخابات اعم از اجرا، نظارت، تبلیغات و فعاالن 
سیاسی با هماهنگی و همکاری  داشته باشند. بنابراین پس از دیدار با 
فعاالن اصولگرا، اسامی برخی شخصیت های اصالح طلب به من داده 
شد که با دعوت از آنها جلسه ای برگزار شد و به زودی دیداری هم با 
دوستان مستقل خواهم داشت.وی یادآور شد: در جلسه با اصولگرایان 
محورهــا و موضوعاتی مطرح شــد که دغدغه آنها بــرای  برگزاری 
انتخابات پرشور و مشــارکتی بود. در جلسه با اصالح طلبان هم این 
مباحث مطرح شد.  وزیر کشور تاکید کرد: بنا داریم صحبت های همه 
فعاالن در جناح ها و گروه های مختلف، شــخصیت ها و افراد متنفذ 
سیاسی را بشنویم و محورهای مشترک میان همه فعاالن و گروه های 
سیاســی را به عنوان میثاق انتخاباتی تدوین کنیم و به آن پایبند باشیم 
و مواردی هم که دغدغه همه نیست به شکل مستقل پیگیری شود.  

رحمانی فضلی خاطرنشــان کرد: دغدغه طبیعی گروه های سیاســی 
بیشــتر در حوزه اجرا، نظارت، تبلیغات، رعایت بیطرفی و مداخله بی 
مورد است و برمبنای آنچه که در این جلسات گذشت همه طیف ها 
عالقه مند هستند که به شکل فعال و موثر در انتخابات حضور داشته 
باشــند.  وی ابراز امیدوار کرد که با محور قرار دادن قانون، همکاری 
مستمر و جدی با شــورای نگهبان به عنوان مسئول نظارت، وزارت 
کشور در حوزه اجرا، صداوسیما در حوزه تبلیغات و دستگاه قضا به 
عنوان داور و حکم بتوان فضای قابل اعتماد و اطمینان برای همه ایجاد 
کنیم تا هر شخص یا گروهی که صالحیت الزم قانونی را دارد بتواند 
در انتخابات حضور داشته باشد و تکلیف و وظیفه اش را در قبال مردم 
و انقالب انجام دهد تا موجب نشاط و شور و مشارکت بیشتر شویم.

مقامات بحرین تحرکات و اقدامات نابخردانه خود 
را متوقف کنند

 ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به میزبانی منامه از نشســتی در 
خصوص امنیــت دریانوردی گفــت: مقامات بحرین تحــرکات و اقدامات 

نابخردانه خود را متوقف کنند.
به گزارش مهر، ســیدعباس موســوی با اشــاره به میزبانی منامه از نشستی 
در خصــوص امنیت دریانــوردی، اقدامات ضد ایرانــی دولت بحرین در 
برگزاری نشست های مشــکوک و تحریک آمیز و همچنین اتهامات وارده 
در بیانیه های اخیر وزارت خارجه آن کشــور را علیه جمهوری اســالمی 
ایران، محکوم و این گونه نشســت ها را اقدامی در جهت بر هم زدن ثبات 
و امنیت و زمینه ســاز مداخالت نیروهای فرامنطقه ای و رژیم صهیونیستی 

در منطقه خلیج فارس دانست.

خبر خوش برای کارکنان 
قراردادی دستگاه های اجرایی

 عضو کمیسیون مشترک اصالح و قانون خدمات کشوری از تبدیل وضعیت و 
تعیین تکلیف نیرو های قراردادی دستگاه های اجرایی خبر داد. عباس گودرزی،طبق 
مصوبه این جلسه نیرو های انسانی در دستگاه های اجرایی در مشاغل حاکمیتی و 
غیر حاکمیتی صرفا باید رســمی و پیمانی باشند و نیروی شرکتی فقط برای امور 
غیر حاکمیتی غیردائم به کار گرفته شوند.به گزارش تسنیم،عضو کمیسیون مشترک 
اصالح قانون خدمات کشوری ادامه داد:همچنین بر اساس مصوبه دیگر این جلسه 
تمام پرداخت ها اعم از مســتمر و غیر مستمر باید سقف و کف مشخص داشته و 
پرداخت خارج از آن در حکم تصرف در اموال عمومی و مشمول مجازات خواهد 
بود.گودرزی تصریح کرد:همچنین دولت موظف شــد ظرف مدت 3 سال حقوق 

بازنشستگان را تا ۹0 درصد شاغلین همسان سازی کند.

با وجود تخصیص ارز دولتی و یارانه باز هم 
کاالهای اساسی گران به دست مردم می رسد

 نماینده سراب در مجلس گفت: با وجود تخصیص ارز دولتی به کاالهای 
اساسی و حتی تخصیص یارانه مجدد به بعضی از این کاالها اما باز هم کاهش 

قیمت کاالها در زندگی مردم محسوس نیست.
 به گزارش فارس ،یوســف داودی گفت: قیمت های کاالها به ویژه کاالهای 

اساسی  آن طور که باید و شاید کاهش نیافته است. 
ــا قیمــت گوشــت در یکــی دو  ــاط ب ــال در ارتب ــوان مث ــه عن ــزود: ب وی اف
ــه چنــد مــاه قبــل مراجعــه  مــاه گذشــته اندکــی کاهــش یافتــه امــا اگــر ب
کنیــم آیــا ایــن قیمــت کاهش یافتــه بــا قیمــت آن زمــان همخوانــی دارد و 
بــا وجــود ایــن کاهــش امــا قیمــت ایــن کاال بــا چنــد مــاه پیــش فاصلــه 

ــادی دارد. زی

 نخست وزیر ژاپن در تالش برای دیدار مجدد با رئیس 
جمهوری ایران 

■ ایرنا:روزنامه ژاپن تایمز نوشــت؛ آبه شــینزو در تالش است تا در 
حاشیه نشست مجمع عمومی ســازمان ملل متحد که اواخر سپتامبر 
)مهرمــاه( در نیویورک برگزار می شــود با حســن روحانی رئیس 

جمهوری اسالمی ایران دیدار کند.
در پی ســفر »مارک اسپر« وزیر دفاع امریکا به توکیو با هدف متقاعد 
کردن ژاپن برای پیوســتن به ائتالف دریایــی آمریکا در آبهای خلیج 
فــارس، روزنامه ژاپن تایمز به نقل از یک مقام وزارت خارجه توکیو 
نوشت، از آنجا که آبه شینزو به دنبال دیدار مجدد با رئیس جمهوری 
ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل است، در نتیجه ژاپن نمی 
خواهد با تصمیم پیوستن به ائتالف دریایی آمریکا برگزاری این دیدار 
و نشســت با دولت ایران را تحت تاثیر قرار دهد.آبه شینزو خرداد ماه 
گذشــته به تهران ســفر کرد و طی آن با حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مقام معظم رهبری و حســن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران 

دیدار کرد.
 ابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به اوضاع عدن

■ ایرنا: نماینده ویژه ســازمان ملل در یمن نسبت به تشدید تنش های 
نظامی در استان عدن ابراز نگرانی کرد.

 به نقل از ســایت روسیا الیوم، مارتین گریفیث، نماینده ویژه سازمان 
ملل در یمن در اظهاراتی نسبت به تشدید تنش های نظامی در عدن به 
ویژه به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر وقوع درگیری ها در نزدیکی 
کاخ ریاست جمهوری و نیز از اظهاراتی که به خشونت علیه نهادهای 
یمنی دامن می زنــد، ابراز نگرانی کرد.وی طرف های سیاســی را به 
آرامش و  مذاکره دعوت کرد.همزمان با تشییع جنازه قربانیان پنجشنبه 

خونین، درگیری هایی در استان عدن رخ داد.
 قطر: ایران بازیگری اساســی و رکنی اصلی در امنیت 

منطقه است
■ تسنیم: وزیــر دفاع قطر، ایران را بازیگری اساسی و رکنی اصلی در 
امنیت و ثبات منطقه دانست. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت 
دفاع قطر در بیانیه ای اعالم کرد: خالد بن حمد العطیه در تماس تلفنی 
امیر حاتمی وزیر دفــاع ایران بر موضع دوحه مبنی بر اینکه امنیت و 
ثبات منطقه مســئولیت همگان اســت، تاکید کرد و گفت که این امر 
نشســتن بر سر میز گفت وگو بین همه طرف های مختلف را ایجاب 
می کند.این بیانیه افزود: العطیــه در جریان تماس تلفنی وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح کشور دوست جمهوری اسالمی ایران با وی 
تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران بازیگری اساسی و طرفی اصلی 

در امنیت و ثبات منطقه است.
براســاس این بیانیه، وزیر دفاع ایران نیــز از درایت رهبران قطری در 
مدیریت بحران خود با کشــورهای همجوار ستایش و از العطیه برای 

سفر به تهران دعوت کرد.
 آمریکا مدعی اختالل در کشتیرانی خلیج فارس از سوی 

ایران شد!
■ مهر:آمریکا بار دیگر در ادامه ادعاهای ضدایرانی خود، مدعی اختالل 
در روند کشــتی رانی از سوی ایران شــد. به نقل از رویترز، دو اداره 
دولتی آمریکا با انتشار بیانیه های جداگانه به کشتی های در حال عبور از 
تنگه هرمز و خلیج فارس نسبت به بروز اختالل در سامانه های ناوبری 
و ارتباطی هشــدار دادند.در همین ارتبــاط اداره دریانوردی وزارت 
حمل و نقل آمریکا و مقر فرماندهی آمریکا در غرب آســیا موسوم به 
سنتکام در بیانیه های جداگانه ای مدعی اختالل در سامانه های راداری 
کشتی های عبوری در منطقه طی چند هفته اخیر شدند.از سوی دیگر 
یک مقام نظامی بلندپایه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران مدعی شده که 
منشا اختالالت فعلی در سامانه های ناوبری خلیج فارس متاثر از ایران 

است و نسبت به ادامه این اختالالت هشدار داده است.
 پامپئو با بن سلمان گفت وگو کرد

■ فارس:وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد با ولی عهد سعودی در مورد 
مسائل منطقه ای از جمله ایران، گفت وگو کرده است.

به گفته مایک پمپئو، مسائل منطقه ای از جمله ایران از موضوعات مورد 
بحث در این مکالمه بوده است.پامپئو در توییتر نوشت: » با محمد بن 
ســلمان ولی عهد سعودی مکالمه خوبی داشــتم. از او بابت حمایت 
قدرتمند و مشــارکت در برابر بسیاری از چالش های منطقه ای تشکر 
کردم.«وی افزود: »ما در مورد امنیت دریایی، یمن، مقابله با فعالیت های 
ثبات زدای رژیم ایران و حقوق بشــر هم گفت وگــو کردیم.«دولت 
آمریکا از چند هفته پیش در تالش است تا ائتالفی دریایی را در خلیج 
فارس ایجاد کند، با این وجود بسیاری از متحدان آمریکا از پیوستن به 
این ائتالف خودداری کرده اند. عربســتان سعودی یکی از کشورهایی 
اســت که هنوز در مورد مشارکت در این ائتالف موضع رسمی اتخاذ 

نکرده است.

 رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به 
اینکه باید نظارت را در خدمت توسعه آورد 
و خط مقدم این توسعه مدیران هستند، گفت: 
۹7 درصد مدیران کشور انسان های با شرف 

و پاکدستی هستند.
به گزارش مهر، عادل آذر در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اینکه عمده یادداشت 
هایی که از ســوی مدیران در جلســه به من 
رسیده مبنی بر این است که جسارت تصمیم 
گیری و اقدام را از مــا نگیرید، گفت: توقع 
مدیران این اســت که دســتگاه های نظارتی 

کمک کنند ما کار انجام دهیم.
 باید نظارت را در خدمت توســعه 

آورد
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این 
شــعار و آن چیزی که قانون اساسی به دیوان 
محاســبات واگذار کرده تحت عنوان صیانت 
از بیت المال خیلی حکیمانه است و با درایت 
تعریف شده است، تصریح کرد: وظیفه دیوان 
محاسبات تفریق اســت، اما ما از این ظرفیت 
صیانت و پاسداری استفاده کرده ایم و باورش 
داریم. پارادایم حاکم بر دیوان محاســبات، در 
یک کالم این اســت که باید نظــارت را در 
خدمت توسعه آورد و خط مقدم این توسعه و 

کار اقتصاد و عمران شما مدیران هستید.
 مدیران را فرماندهان 

توسعه می  دانیم
وی با تاکید بر اینکه شما مدیران را فرماندهان 
توسعه می دانیم، افزود: گاهی این ایراد مطرح 
می شــود که چرا فقط قوه مجریه را نظارت 
می کنید، پاســخ ما این است که چون بالغ بر 
۹۹ درصد بودجه در قوه مجریه است و کمتر 
از دو درصد در قوه قضاییه است. اغراق نمی 
کنم اگر می گویم اساس و بنیان توسعه قرار 
است توسط دستگاه های اجرایی در لرستان 
اتفاق بیفتد. قوه مجریه و مدیران آن در میدان 

توسعه هستند.
رئیس دیوان محاســبات کشــور با اشاره به 
اینکــه ایمان داریم به اینکــه باید از مدیران 
خود بــه عنوان خط مقدم توســعه حفاظت 
و پاســداری کرد، اظهار داشــت: منظور تنها 
پاســداری از میــز و صندلــی و ارز و ریال 
نیســت، بخش عمده ای از آن پاســداری از 
سرمایه های انســانی کشور است که بروز و 

ظهور آن شما مدیران هستید.
آذر با بیان اینکــه قبل از اینکه مدیر ما دچار 
تخلف شــود و پرونده ای برای او تشــکیل 
شــود باید کمکش کنیم، تصریح کرد: هوای 
شــما را داریم قبل از اینکه پرونده برای شما 

مدیران تشکیل شــود. فرمولی که به نظر ما 
رسیده این اســت که در بخش پیشگیری از 
تخلفــات آموزش را در نظــر بگیریم، طرح 
ارتقــای دانش حقوق مالیه را در این راســتا 

اجرایی می کنیم.
وی با تاکید بــر اینکه بیشــتر پرونده هایی 
که برای مدیران ما تشــکیل می شود و سرو 
کارشــان با دســتگاه های نظارتــی می افتد 
مربوط به برداشت نادرست از قوانین است، 
خوانش قوانین هم یک تخصص است، اینکه 
منظور قوانین چه بوده است، افزود: البته نمی 
شــود انکار کرد که یکی از آســیب های ما 
خود قوانین هســتند، بخشی را حق می دهیم 

به مدیران که قوانیــن ما آنطور که باید دقیق 
و شفاف نیست.

رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در 
بخش سیاســت هدایتگرانه این نهاد، مشاوره 
دادن به مدیــران در حین اقــدام و عمل را 

پیگیری می کنیم.
۹۷ درصد مدیران ما انســان های 

باشرف و پاکدستی هستند
آذر با اشاره به اینکه محاسبات و بررسی های ما 
نشــان می دهد ۹7 درصد مدیران ما انسان های 
باشرف و پاکدستی هستند، مگر سه تا 4 درصد، 
اظهار داشت: در زمان طاغوت ۹5 درصد فاسد 
بودند و 5 درصد آدم های پاکدستی بودند اما به 
گونه ای تبلیغ می کردند که این 5۶ درصد آن ۹5 

درصد را پوشش می داد.
وی با بیان اینکه البته قرار نیست یک ریال از 
بیت المال هدر برود، تصریح کرد: سعی کرده 
ایم این مســائل در دیوان محاســبات جاری 
شــود که بخش پیشگیری بیشتر باشد. با این 
نگاه به ســالمت اداری دستگاه ها و مدیران 
بــه پیش می رویم و دوره های آموزشــی و 

پیشگیری برقرار می شود.
 کارمند دولتی که ۷۰ ملک را به نام 

خود و خانواده اش سند زد
رئیــس دیوان محاســبات کشــور در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اینکه 
یکی از معضالت ما این اســت که نمی دانیم 
حکومت ما چقدر دارایــی دارد، گفت: یک 
کارمند دولتی ما 70 ملک را سند به نام خود 
کرده و فروخته است، بعد رفته ایم دیده ایم 
این ها همــان اموالی بوده که دولت برای آن 
ها ســند و مدرک تهیه و صادر نکرده است. 
این 70 ملک را بــرای خانم و دختر و دایی 
خود سند زده است و ما بعد از 4 سال متوجه 
شــدیم. باید این اموال بدون سند شناسایی و 

ثبت شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور می گوید

پاکدستی ۹7درصد مدیران
■ کارمندی که ۷0 ملك را به نام خود سند زد

 وزیر دفاع ایران در گفت وگوی تلفنی 
با وزرای دفاع کویت، قطر و عمان گفت: 
ائتــالف نظامی که آمریکا بــه بهانه تأمین 
امنیت کشتیرانی به دنبال تشکیل آن است، 
موجب افزایش ناامنــی در منطقه خواهد 
شــد. امیرحاتمی با تبریک حلول ماه ذی 
الحجه و عید ســعید قربان به وزرای دفاع 
کویت، قطر و عمان گفت: ما خود را متعهد 
به امنیــت منطقه و به ویــژه خلیج فارس 
می دانیــم. جمهوری اســالمی ایــران از 

هیچگونــه اقدامــی جهت حفــظ امنیت 
دریانــوردی در خلیج فارس، تنگه هرمز و 
دریای عمان فروگذار نکرده و امنیت منطقه 
فصل مشترک ایران و سایر همسایگان در 
خلیج فارس اســت و لذا معتقدیم امنیت 
می بایست توسط کشورهای منطقه تأمین 

شود وکشورهای منطقه باید در این زمینه 
وارد گفتگوهای سازنده شوند.

به گزارش فارس،وی با بیان اینکه  توسعه 
روابط با همســایگان از اصول اساســی 
سیاســت خارجــی و دفاعــی جمهوری 
اســالمی ایران اســت گفــت: در همین 

چارچــوب همــواره بر حفــظ روابط با 
برادرانمان در خلیج فارس تأکید نموده ایم؛ 
هر چند در طول دهه های گذشــته برخی 
عوامــل خارجی تــالش داشــته اند میان 
شــود.حاتمی  ایجاد  فاصله  همســایگان 
تصریح کرد:  آمریکا عامل اصلی ناامنی در 

منطقه اســت و معتقدیم امنیت می بایست 
برای همه کشــورهای منطقه باشــــد و 
ناامنی در هریک از کشورها و یا علیـــــه 
یکی از کشــــورها را قابل قبــــول نمی 
دانیــم و معتقدیم منطقــه نباید جوالنگاه 
حضور بیگانگان شــود؛ ائتالف نظامی که 

آمریکا به بهانه تأمین امنیت کشتیرانی  آن 
را دنبــال می کند موجب افزایش بیشــتر 
ناامنی خواهد شــد.وزیر دفاع با اشــاره 
به اخبار منتشــره مبنی بر ادعــا و اظهار 
تمایل مقامات صهیونیســتی برای پیوستن 
به ائتالف نظامی امریــکا در منطقه اظهار 
داشت:چنین اقدام احتمالی بسیار تحریک 
کننده بوده و برای منطقه می تواند عواقب 

فاجعه باری به دنبال بیاورد.

وزیر دفاع:

 ائتالف نظامی مورد نظر آمریکا موجب ناامنی در منطقه می شود
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 پیاده روی خانواده بزرگ همدان پیام با شعار 
رسانه، سالمت و محیط زیست روز گذشته در 
حالی برگزار شــد که حضور حداکثری 145 
نفر پرسنل در کنار حجم گسترده ای از اعضای 

خانواده هایشان در این مراسم چشمگیر بود.
بی اغراق می توان ادعا کرد روزنامه همدان پیام 
در یک هفته گذشــته و در خالل برنامه های 
مختلف تدوین شــده برای روز خبرنگار در 
اســتان جزو برترین رسانه هایی بود که میزبان 
مهمانــان گســترده در حوزه هــای مختلف 
مدیریتی همدان به شمار می رفتند از همین رو 
باید اذعان داشــت که تیم روزنامه در این بازه 
زمانی عنوان شده دست به دست هم داده و در 
یک اتحاد جمعی با هدف پیشــبرد و توسعه 
جایگاه خبرنگار و رسانه همدالنه گام برداشتند 
تا ماحصل آن شود که در آیین های مختلفی که 
به پاسداشــت این روز در سطح استان برگزار 

شد نام همدان پیام به نیکی بدرخشد.
 برتری همدان پیام 

در انعکاس اخبار 4۰ سالگی
کسب عنوان برتر در پوشش و انعکاس اخبار 
40 ســالگی انقالب توسط این رسانه در کنار 
تالیف چنــد عنوان کتاب به نــگارش و قلم 
خبرنگاران زبده و پیشکســوتی چون فیض ا... 
مظفر پور و محمد ســهرابی و 4زوج جوان که 
در یکسال گذشــته در این مجموعه تشکیل 
خانــواده داده اند برگ زرینی بود از مجموعه 
فعالیت هایی که این خانواده بزرگ رســانه در 
استان در کارنامه عملکردی خود در سال ۹8 به 
جا گذاشت.از جمله خبر هایی که شاید در این 
مدت وفاق و همدلــی را در بین بر و بچه های 
همدان پیام دو چندان کرد انتشار خبری مبنی بر 
ارتقاء ســطح روزنامه و قرار گرفتن در ردیف 
ســوم روزنامه های چاپی کشور بود که سبب 
شد همدان از گستره چاپ منطقه ای با رعایت 
استاندارد ها و شرایط الزم به مرحله و جایگاه 

ملی برسد.
از آنجا که این رســانه همــواره خود را یک 
خانواده می داند یکی از زیبا ترین اقداماتی که به 
شکل خودجوش و خانوادگی بر پا کرد همین 
همایش پیاده روی خانوادگــی را می توان نام 
برد که با همــت روزنامه همدان پیام، چاپخانه 
پیام رسانه و مجموعه تفریحی توریستی دهکده 

گنجنامه برنامه ریزی شده بود.
اما از کنار این اتفاقــات که بگذریم نا گفته 
پیداست امســال هم چون سال های گذشته 
خانه مطبوعات همدان بار دیگر مراســمات 
مختلفــی هــم در این هفته برگزار شــد که 
در نهایــت با برپایی آئین رســمی این روز 
در ســالن شهدای اســتانداری پرونده هفته 
خبرنگار ۹8 را بست تا سال دیگر و عمری 
دیگــر که مجدد مــرداد ۹۹ خبرنــگاران و 

فعالیت هایشان دیده شود.
همایش روز خبرنگار با حضور جامعه خبری 
اســتان در حالی برگزار شد که خانواده شهید 
خبرنگار »محمود صارمی« بــه عنوان مهمان 
ویژه جشن روز خبرنگار در آن حضور داشتند.
مهــرداد حمــزه مدیرعامل خانــه مطبوعات 
اســتان پس از خیــر مقدم عنوان کــرد که با 
وجود جوانی  اش به واســطه ســال ها کار در 
خانه مطبوعات و رسانه احساس می کند پدر 
رسانه همدان است.وی نخستین قدردان ویژه 
را نثار همراهی استاندار کرد، دومین قدردانی 
این سخنران به حجت االسالم شعبانی نماینده 
ولی فقیه در استان به خاطر کالم شیوایش در 
مورد اهمیت خبرنگاری در برنامه های مختلف 
هفته خبرنگار اختصاص یافت و ســومین را 
هم حواله همراهی برگزارکنندگان مراسم روز 

خبرنگار کرد.
حمزه ســخنان خود را با طرح این سئوال که 
»چگونــه خبرنگاری باید باشــد« آغاز کرد و 
از تالش هایش برای ســربلندی مطبوعات و 
اصحاب رســانه و عالقمندی اش به تک تک 
افراد فعال در این حوزه گفت، سپس از تعدادی 
از همکاران این حوزه نام برد و از اینکه سهوا 

نتوانسته نام همه را ببرد عذرخواهی کرد.
■ احمدرضا احسانی مدیرکل اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد همدان که برای نخستین سال بود به 
عنوان متولی فرهنگ و هنر در همایش رسمی 

روز خبرنگار ســخن می گفت از مظلومیت، 
خســتگی ناپذیری، خالقیــت، فرهیختگــی، 
ازخودگذشتگی و آگاهی بخشی قشر خبرنگار 
و نقش حمایت گری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
از جامعه خبری سخن به میان آورد و خبرهای 
خوبــی از پروژه هــای در حــال انجام حوزه 

فرهنگ و هنر ارائه کرد.
برنامه بعدی به ارائه یک مطلب طنز اختصاص 
داشت، عطا شــعبانی راد با خواندن متن طنز 
خــود با عنــوان »به نام خدا موضوع انشــا... 
خبرنگاری چگونه شــغلی است« از گفته ها و 
ناگفته های خبرنگاری برای آنانی سخن گفت 

که در یک هفته عزیز می شوند.
وی از خبرنگارانــی گفــت که بــا یک "ف" 
مســئوالن تا فرحــزاد می روند، بعــد هم از 
خبرنــگاران به عنــوان فدائیــان بلندگوهای 
خــش دار، شــیفتگان پیاده کــردن لهجه های 

غریب، دیوانگان آمار طوالنی یاد کرد.
ســخنران بعدی برنامه مرضیــه بختیاری بود 
نماینده بانــوان خبرنگار که برنامه های رفاهی 
و تفریحی، نیم نگاهی به پست های مدیریتی، 
انجمن صنفی خبرنگاران  درخواست تشکیل 
همدان به عنوان نظام صنفــی قدرتمند، ارائه 
تعریــف دقیــق از خبرنــگاری و رتبه بندی 

خبرنگاران را خواستار شد.
ســردار فارســی نیز که به نمایندگی از آقایان 
خبرنگار صحبت می کرد، به کنایه از حرفه ای 
شــدن مســئوالن در بیان نقش خبرنگاران در 

تنویر افکار عمومی گفت.
شناسنامه دار شدن خبرنگاران و پایش جامعه 
خبرنــگاری، برخــورداری از اهلیت مالی و 
افراد دریافت کننده مجوز،  توانمندی حرفه ای 
اشــراف به قانــون مطبوعــات، گله مندی از 
حضور افــراد غیر خبرنگار در نشســت های 
خبری بخشی از موارد مطرح شده توسط این 

خبرنگار بود.
بیان این همه دغدغه در آیین روز خبرنگار به 
پاسخی از ســوی باالترین مقام اجرایی استان 
نیاز داشــت و در این راستا استاندار همچون 
سخنرانی مرســوم از اثرگذاری رسانه، جریان 
آزاد خبر و نقد ســازنده و پیش برنده گفت و 
به الزام دســتگاه ها به برگزاری نشســت های 
خبری و تورهای رسانه ای و وظیفه مند کردن 
دســتگاه ها برای بهره گیری از رســانه ها برای 

انعکاس شایسته اقدامات دستگاه های رسید.
در ادامه مراســم استاندار با حضور در جایگاه 
خانــواده شــهیدصارمی که میهمــان امروز 
خبرنگاران بودند بــا اهدای هدایایی از جمله 
تصویر ثبت شــده از این شــهید بزرگوار این 

حضور را مایه مباهات استان دانست.
رسانه ها با هر سلیقه و تفکری محترم هستند

ســعید شــاهرخی با بیان اینکه رسانه ها با هر 
گروه، ســلیقه و تفکری محترم هستند گفت: 
قرار نیست همه موید و تاییدکننده ما باشند اما 

نقد باید منصفانه باشد نه مغرضانه.
 رســانه ها با هر ســلیقه و تفکری 

محترم هستند
وی با بیان اینکه آگاه سازی و تبادل اطالعات، 
ارائه اخبار و شفاف ســازی امکان ندارد مگر 
اینکه جریان رسانه با قوت و قدرت به حرکت 

خود ادامــه دهد گفت: البته بین نقدســازنده 
پیش برنده و نقد غیرمنصفانه و مانع توســعه 

فاصله وجود دارد.
اســتاندار همدان با اشــاره به تدوین ســند 
اطالع رسانی در اســتان با بیان اینکه کار این 
سند تســهیل کار خبر است گفت: ارتباط بین 
دســتگاه های اجرایی با رسانه از دیگر مزایای 

تدوین این سند است.
وی با تاکید بر اینکه با تدوین این سند مدیران 
دستگاه های اجرایی را وظیفه مند کردیم ادامه 
داد: مدیــران وظایفی در قبال مــردم دارند و 
باید بتوانند از ظرفیت رســانه بــرای ارتباط 
دوسویه استفاده کنند، صدای مردم را شنیده و 
مشکالت، مسایل و اقدامات را با مردم در میان 
بگذارند.استاندار همدان با بیان اینکه اصحاب 
رسانه استان نمونه هستند اظهار کرد: مشکالت 

اصحاب رسانه باید پیگیری و بررسی شود.
وی بــا بیان اینکــه اصحاب رســانه همواره 
خالصانه در کنــار ما بودند گفت: همه ما باید 
قــدر این نعمت و فرصت را به خوبی بدانیم، 
حمایت مــا از برگزاری هفته خبرنگار که کار 
بی نظیری در کشــور اســت به همین منظور 
اســت؛ خانه مطبوعات استان هم برنامه ریزی 
خوب و دقیقی به منظــور برگزاری این هفته 

انجام داد.
شــاهرخی با بیان اینکه اشتغال و رونق تولید 
از کارهای مهم اســتان است که باید از طریق 
رسانه ها به مردم اطالع رســانی شود در ادامه 
افزود: تعامل با اصحاب رسانه مورد تاکید من 
است.وی گفت: رسانه ها با هر گروه، سلیقه و 
تفکری محترم هستند، قرار نیست همه موید و 
تاییدکننده ما باشند اما نقد باید منصفانه باشد 
نه مغرضانه. شاهرخی در خصوص فعالیت و 
اطالع رسانی در فضای مجازی نیز خاطرنشان 
کرد: امید که تا ســال آینــده در این حوزه نیز 

ساماندهی داشته باشیم.
قدردانی از محســن حاتمی بازنشسته رسانه، 
نرگس باســتان حافظ کل قــرآن کریم، علی 
سهرابی کســب مقام دوم در بخش نشریات 
و رســانه ای مجازی روستا بخش دیگری این 

برنامه بود.
 آغاز به کار پــروژه موزه هنرهای 

معاصر در همدان
در ادامه این مراســم مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان همدان از آغاز به کار پروژه 
مــوزه هنرهای معاصر خبــر داد و گفت: این 
پروژه ها ســال ها بود که خاک می خورد اما به 
لطف پیگیری های استاندار عملیات اجرایی آن 

از امروز آغاز شد.
احمدرضا احسانی با تبریک روز خبرنگار به 
اصحاب رسانه اظهار کرد: معتقدم صحبت از 
خبرنگار و فعالیت در این حوزه بسیار سخت 
اســت زیرا این مجموعه به عنوان چشم بینا، 
زبان گویای مردم و گوش شــنوای جامعه به 

توسعه جامعه کمک می کند.
وی خبرنگار را فردی مظلوم، خستگی ناپذیر 
و قانع دانســت و گفت: فعــال در این عرصه 
دنبال تازگی و خالقیت است و کسی که دارای 
این ویژگی داشته باشد قطعا فرهیخته است و 

می تواند عامل رشد باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
با بیان اینکــه خبرنگار از خــود می گذرد تا 
جامعه را به سمت توسعه پیش ببرد افزود: باید 

تالش این عزیزان را ارج نهاد.
وی بــا بیان اینکه وظیفه ما بــه عنوان متولی 
فرهنگ و ارشــاد در جامعه این اســت که در 
کنار اصحاب رســانه باشیم گفت: در راستای 
تحقــق همین وظیفه مهم نیز در کنار اصحاب 
رســانه خواهیم بود و تالش خواهیم کرد به 

توسعه استان کمک کنیم.
احسانی با اشــاره به اینکه در مدیریت جدید 
فرهنگ و ارشاد  به دنبال این هستیم کارهای 
بر زمین مانده را با ســرعت پیش ببریم گفت: 
مطئنیم اصحاب رســانه در ایــن جمع ما را 

همراهی خواهند کرد.
وی از آغاز به کار پروژه موزه هنرهای معاصر 
در استان خبر داد و افزود: این پروژه ها سال ها 
بود که خاک می خورد اما به لطف پیگیری های 
استاندار عملیات اجرایی آن از امروز آغاز شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
با بیان اینکه اعتباری که بــرای این پروژه در 
ســال ۹7 در حال برگشت بود در حال جذب 
اســت تأکید کرد: امیدواریم سال آینده شاهد 

افتتاح این پروژه باشیم.
وی گفــت: در تالش هســتیم پردیس بزرگ 
ســینمایی و تاالر بزرگ شهر را هم راه اندازی 
کنیم که اتفاق خوبی برای اســتان رقم خواهد 
زد. همچنیــن در این آئین از زوج های جوانی 
کــه از روز خبرنگار ســال گذشــته ازدواج 
کرده بودند و خبرنگاران مولف تجلیل شــد؛ 
استاندار از اختصاص هدیه یک میلیون تومانی 
به زوج های جوان و از قول اســتاندار پیشین 
و خــودش بــرای ازدواج مجــری برنامه و 
مدیرعامل خانه مطبوعات خبر داد و گفت: من 
هم ســر وعده آقای نیکبخت استاندار پیشین 
هستم که اگر آقای حمزه ازدواج کند عالوه بر 
هدیــه ازدواج، جهیزیه او را نیز تأمین خواهم 

کرد.
این حرف باعث خنده حضار و تشــویق آنها 
شــد که مجری برنامه به مــزاح گفت: آقای 
نیکبخت انگشــت روی هر مجردی گذاشته، 
بخت او بسته شــده است.در ادامه رسانه های 
برتر از حوزه اخبار 40 سالگی انقالب تجلیل 
شــدند که پنج رســانه همدان پیام، هگمتانه، 
خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و نشــریه 

آوای مالیر مورد تقدیر قرار گرفتند.
بخش دیگر برنامه تجلیل از روابط عمومی های 
برتــر بود که با نظرســنجی از اهالی رســانه 
انتخاب شــده بودنــد،  نام مســئوالن روابط 
عمومی شرکت ســیاحتی علیصدر، ورزش و 
جوانان، شــرکت توزیع برق، اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، اداره 
کل اقتصــاد و دارایی در این تقدیر به چشــم 
می خــورد. طنازی پوریا پاکیزه و بهزاد علیپور 
هم کــه در کنار دیگر عکاســان خبری چون 
ایمان حامی خواه، امین بصیری پارســا، نرگس 
اخوان و دیگر عزیزان این حوزه باعث شــده 
بود تا باز امســال هم بازار عکس یادگاری در 

مراسم روز خبرنگار ۹8 داغ داغ باشد.

يادداشت

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

دو الگوی جاودان ازدواج در اسالم
به مناسبت ازدواج 

حضرت علی)ع( و فاطمه )س(
راحله مظفرپور  «

 ماه ذی الحجه آخرین ماه ســال قمری ماه بسیار پرفضیلت و اعمال 
مخصوص خود را دارد )به خصوص دهه اول این ماه ادعیه مخصوص 
و دو رکعت نماز ما بین مغرب و عشا وارد شده که هر کس به جا آورد 

در ثواب حاجیان شریک خواهد شد.
همچنین اعیاد بزرگ قربان و غدیر دو عید بزرگ مسلمانان در این ماه 
واقع شده است نخستین روز این ماه که سالروز ازدواج زیباترین پیوند 
آسمانی که نمونه تکرار نشدنی در تاریخ می باشد مناسبت دیگر این ماه 
می باشــد که سالروز ازدواج پربرکت حضرت علی)ع( با برترین بانوی 
عالمیان حضرت زهرا)س( به عنــوان روز بدون طالق و هفته ازدواج 
نامگذاری شــده است. روز بســیار مبارک برای محبین اهل بیت)ع( و 
همه جوانان که شادی و ســعادت زندگی خود را به این روز تاریخی 
پیوند زده اند امتیازات فراوانی دارد این ازدواج که به فرمان خداوند انجام 
گرفته و پیامبر اکرم)ص( بر آن مباهات می ورزد و فرشتگان آسمانی به 
شادمانی پرداختند و بهشتیان به زیور و زینت آراسته شده اند. هر چند در 
قرآن آیاتش مستقیم به این ازدواج نیز نپرداخته است ولی آیاتی مانند آیه 
آخر سوره کوثر که آن را خیر کثیر عنوان می کند مفسرین بیان می کنند 
که خیر کثیر تنها در ازدواج حضرت زهرا با حضرت علی)ع( است که 
نســل پیامبر ادامه یافته و گسترش پیدا می کند و نیز سوره الرحمن آیه 
1۹ می فرمایــد مرج البحرین یلتقیان )دو دریا را روان کرد تا با یکدیگر 
تماس پیدا کردند( یخرج منهما اللولوء و المرجان )و از آن دو مروارید 

و مرجان بیرون می آمد(
مفســرین آورده اند که منظــور از دو دریا حضرت علی)ع( و حضرت 
زهرا)س( می باشد و مروارید و مرجان امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 

هستند.
پس ازدواج که به فرمان خداوند انجام بگیرد و پیامبر نیز به آن مباهات 
ورزد می تواند نکات مهم آموزشی و الگویی برای استحکام بنیان ازدواج 
و خانواده باشــد. مالک هایی مانند هم کفو بــودن و مالک قرار دادن 
معیارها و خصوصیات معنوی و دینــی و اخالقی بنا کردن زندگی بر 
مبنای صداقت، محبت و عشــق واقعی از روی شــناخت و مسئولیت 
پذیــری و احترام به حقوق همدیگر، قناعــت و دوری از تجمالت و 
اشرافی گری و سخت نگرفتن بر همدیگر که همه اینها نشانه ای از یک 
پیوند آســمانی است که رضایت خداوند و رســول خدا )ص( در آن 
می باشــد.پیامبر اکرم اســالم )ص( ازدواج دخترش را به ساده ترین و 
راحت ترین شیوه انجام داد تا سرمشقی برای بشریت به خصوص برای 

جوانان تا ابد باقی بماند.
سال هاست که اشرافی گری و تجمالت و چشم و هم چشمی و قید و 
بندهای اجتماعی و عرفی که نشأت گرفته از فرهنگ غربی است جای 
فرهنگ اسالمی را گرفته است که خانواده را تحت تأثیر خود قرار داده 
و مانع بزرگی در راه ازدواج شــده است که ســن ازدواج در این چند 
دهه بسیار باال رفته تا جایی که خیلی پسران و دختران به تجدد قطعی 
رســیده اند.رهبر انقالب می فرماید: یکــی از گناهان کبیره تمدن غرب 
نسبت به بشریت این اســت که ازدواج را در میان مردم سبک کردند. 
تشکیل خانواده را کوچک شمردند، قضیه زن و مرد را اینطور می کردند 
که مثل لباس عوض می کنند. این در واقع پایه های مدنیت را می لرزاند.

و همچنین رواج ازدواج های ســفید که به تعبیر رهبر معظم انقالب از 
هر سیاهی سیاه تر است یکی دیگر از اقدامات غرب برای نابودی بنیاد 
خانواده است. این در حالی است که دین اسالم تشکیل خانواده را یک 

فریضه دانسته اگر چه جزء واجبات ذکر نشده است.
اما جزء ارزش های اســالم و بسیار تأکید شده است: پیامبر اکرم)ص( 
می فرماید: نکاح سنت من است و هر کس از آن روی گرداند از من روی 
گردانده است. در جای دیگر می فرماید: کسی که دین مرا دوست دارد 

باید به سنت من پایبند باشد و از سنت های من ازدواج است.
پیامبر اسالم فرموده نکاح سنت من است البته این سنت آفرینش است 
میان انسان ها و همه اقوام و ادیان است اما اسالم به ازدواج تأکید بیشتری 
از ادیان  دیگر داشته است به خاطر تأثیر عمیق تشکیل خانواده و تربیت 
انسانی وفضایل اخالقی جامعه سالم عاطفی و تربیتی و ارتباط آن با دین 
داری و تکامل روحی و بشری می داند از این روست که اهداف ازدواج 
در اســالم با سایر جوامع متفاوت است و احکام و قوانین خاص خود 
را دارد.مقام معظم رهبری درباره ســنت پیامبر می فرماید: ازدواجی که 
خداوند متعال سنت قرار داده است و آفرینش همه آن را اقتضاء می کند 
یکی از نعمت ها و اسرار الهی است و یکی از پدیده های اجتناب ناپذیر 
زندگی بشری است.حضرت آقا در کتاب مطلع عشق می فرماید: زندگی 
یک کاروان طوالنی است که منازل و مراحلی دارد و اهداف باالیی نیز 
دارد هدف انسان در زندگی باید این باشد که از وجود خود و موجودات 

اطراف خود برای تکامل معنوی و نفسانی استفاده کند.
پس برای رسیدن به این اهداف باال و تکامل بشری ابتدا الزم است انسان 
درست بیاندیشد و درست انتخاب کند و بر اساس این انتخاب حرکت 
کند و جلو برود تا خود را به تکامل برســاند.ازدواج حضرت علی)ع( 
و حضرت زهرا )س( خود درســی است برای امت اسالمی و جوانان 
مسلمان که چگونه ازدواج دو انسان واال مقام الگوی بشتریت می شود. 
کســانی که تمام امکانات و اسباب و اثاثیه آنها غیر از چند وسیله ساده 

نبود نام مبارکشان برای همیشه در تاریخ ماندگار شدند.
پس ســنت ازدواج باید با الگوگیری از سنت حسنه پیامبر باشد. همه 
مسئولین و دست اندرکاران با الگوپذیری از سنت های حسنه پیامبر)ص( 
و سیره ائمه اطهار)ع( در مورد ازدواج را ترویج دهند. مسئولین نهادهای 
فرهنگی به خانواده ها و جوانان آموزش داده و این سبک زندگی اسالمی 
را در جامعه و خانواده ها نهادینه کنند که خود موجب تقویت و نشاط 

و آرامش و امنیت در خانواده ها شده به بقای خانواده کمک می کند.
پیامبر اکرم)ص( فرموده کسی که طریقه خوبی را پایه گذاری نماید اجر 
و ثواب هر کســی که تا قیامت به آن عمل کند را دارا می باشد. و کسی 
که روش نکوهیده ای را بدعت کند گناه آن و هر کس که عمل به آن تا 

قیامت کند بر عهده اوست.

کیهان: ژاپن در رأس قله فناوری و در قعر چاه بی اقتداری 
 اونا تولید براشون مهم تو چاه یا کره ماه 

صدای زنجان: قالیباف به دنبال بدنه رأی احمدی نژاد؟
 مراقب احوال پرسی هاتون باشید حاشیه درست می شه 

همدان پیام: حذف صفراز پول به جامعه شوک وارد می کند
 فوریت ها آماده باشن 

همشهری: کسب مدال با پای شکسته 
 مدال رو به دستش دادن

اطالعات: حکایت تخم مرغ دزد و سرقت پایان نامه 
  خواسته کپی بگیره دوباره برش می گردونه

نقد حال: تاریک های مشروط و کرمانشاهی 
 کمبود برق دارن

ایران: زنان زمین را نجات می دهند 
 بازم به زنان مدیریت نمی دید؟؟!

ایسنا: طرح بازیافت موشک بین زمین و آسمان 
 کارخونه بازیافت معلق شد!!

همشهری: ساخت مدرسه از محل خرید سوغاتی 
 مدرسه سوغاتی ها افتتاح می شود!!

همدان پیام: بام ایران زیر پای کوهنورد بانوی مالیری 
 کفشاش بزرگ بوده یا پاهاش؟؟!

اطالعات: آینده خوانی، از بایستگی های روزنامه نگاری 
 باید زیاد کارکرد ، نباید درخواست حقوق کرد!!

ایران: رسانه باید در سبد خانوار قرار بگیرد 
 ســبدهای غذایی که خالی مونده می تونن روزنامه بیشتری 

بزارن!! 
همدان پیام: ۹0 درصد آتش سوزی ها منشأ انسانی دارد 

 ایرانی ها به آتش بازی عالقمندند
ایسنا: ایرانی ها کجا کارپیدا می کنن

 بند )پ(!!
ایرنا: گفتگو پمپئو با ولیعهد سعودی درباره ایران و یمن 

 غیبت ممنوع

بستری 77 زائر ایرانی در بیمارستان های 
هالل احمر و سعودی

 رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر با اعالم 
آخرین آمار ارائه خدمات درمانی به زائران در حج ۹8، گفت: تا پایان 
روز 15 مردادمــاه، 2۹2هزار و 474 مورد انــواع خدمات درمانی به 
زائران در عربستان ارائه شده و 77 بیمار در بیمارستان های هالل احمر 

و سعودی بستری هستند.
به گزارش ایرنا، محمد تقی حلی ساز با اعالم گزارش عملکرد مراکز 
درمانــی هالل احمر در مدینه از 17 تیر ماه و عملیات درمانی حج در 
مکه از 21 تیر ماه تا پایان روز سه شنبه 15 مردادماه، گفت: 2۹2 هزار 
و 474 مورد انواع خدمات درمانی به زائران در مدینه و مکه ارائه شده 

که 735 مورد آن دریافت خدمات بستری بوده است.
وی گفت: بر این اســاس مجموع خدمات ارائه شده اعم از بستری، 
پاراکلینیک، پرســتاری، مــددکاری و امداد و انتقال در بیمارســتان 
هالل احمر در مکــه از 21 تیر تا پایان 15 مــرداد، 244 هزار و 134 
مــورد و در مراکز درمانی مدینه  از 17 تیر تا پایان 15 مرداد، 48 هزار 

و 340 مورد بوده است.
رئیس مرکز پزشــکی حــج و زیارت جمعیت هالل احمر با اشــاره 
به بســتری 58 زائر در بیمارســتان هالل احمر و بستری 1۹ زائر در 
بیمارستان های سعودی، افزود: به عالوه در بیمارستان و مراکز درمانی 
مکه و مدینه در مجموع 153 هزار و 308 مورد ویزیت در مطب ها و 
مجموعه های درمانی، 12 هزار و ۹23 مورد ویزیت تخصصی، 4هزار 
و 421 مورد خدمات مددکاری، امداد و انتقال و ۶7 هزار و 752 مورد 

خدمات پرستاری ارائه شده است.
وی گفت: در این مدت در مراکز درمانی مکه و مدینه در مجموع 35 
هزار و  78 مورد خدمات نسخ داروخانه ای به زائران ارائه شده است.

امســال از ایران 8۶ هزار و 500 نفر از زائران حج تمتع به ســرزمین 
وحی اعزام شدند که به جز دو بیمارستان مکه و مدینه، چهار مجتمع 
درمانگاهی در مدینه و پنج مجتمع درمانگاهی در مکه پیش بینی شده 
و 130 مطب در محل اســکان زائران آماده ارائه خدمات است و یک 

بیمارستان صحرایی در منا و عرفات نیز خدمات ارائه خواهند داد.
15 پزشک باتجربه و مسلط به زبان عربی برای ارائه خدمات تخصصی 

به زائران در بیمارستان های مکه و مدینه مستقر هستند.

۶۰ هزار نفر از فرهنگیان مهرماه امسال بازنشسته می شوند
 سرپرست وزارت آموزش وپرورش گفت: از نظر نیروی انسانی بیش از ۶0 هزار نیروی بازنشسته اول مهر خواهیم داشت و مجموع 

نیرویی که وارد می کنیم 20 هزار نفر است.
به گزارش مهر، سید جواد حسینی با اشاره به اینکه 13 میلیارد اعتبار برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس کشور اختصاص 
یافته اســت، اظهار داشت: از نظر نیروی انسانی بیش از ۶0 هزار نیروی بازنشسته اول مهر خواهیم داشت و مجموع نیرویی که وارد 

می کنیم 20 هزار نفر است.
وی یادآور شد: این کمبود 40 هزار نفری را باید پر کنیم و اول مهرماه وجود یک کالس بدون معلم قابل قبول نیست.

حسینی با بیان اینکه در روزهای نخست سیل بالغ بر 3 هزار قلم میز و نیمکت را به مناطق سیل زده آوردیم و با یک نگاه پر انگیزه 
جهادی کار شد، تصریح کرد: مطالبات انباشته شده فرهنگیان از بعد از انقالب تاکنون بالغ بر 20 هزار میلیارد است که باید پرداخت 

شود و در این رابطه مناطق سیل زده در اولویت هستند.  

۹۲درصد کنکوریها کارنامه گرفتند
 مشــاور عالی سازمان ســنجش گفت: تاکنون بیش از ۹2 درصد داوطلبان کنکور ۹8 با مراجعه به سایت سازمان سنجش، کارنامه 

خود را دریافت کردند.
حسین توکلی در گفتگو با مهر، گفت: از تعداد یک میلیون و 18 هزار و 703 داوطلب حاضر در جلسه کنکور ۹8 تا صبح امروز ۹40 
هزار و 3۹2 داوطلب نســبت به دریافت کارنامه خود اقدام کردند.وی افزود: به عبارت دیگر ۹2.38 درصد داوطلبان کارنامه خود را 
پرینت کردند. البته برخی از داوطلبان که در دو یا سه گروه آزمایشی شرکت کردند نیز دو یا سه کارنامه دریافت کردند.توکلی تصریح 

کرد: دفترچه راهنمای انتخاب رشته در کنکور ۹8 بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است.
مشاور عالی سازمان سنجش ادامه داد: فرآیند انتخاب رشته داوطلبان مجاز در کنکور ۹8 از روز یکشنبه 20 مردادماه ۹8 آغاز می شود 
و تا 5 شنبه 24 مرداد ادامه دارد.آزمون سراسری سال ۹8 در روزهای 13 و 14 تیرماه بود و پس از انتشار کارنامه در 15 مردادماه بیش 

از 832 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 13۹86032600۹000100 مورخه ۹8/3/25 هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی صفدر 
نقوی فرزند علی اکبر به شماره شناســنامه 635۹ صادره از فامنین به شماره 
ملي 502۹453۹54 صادره از فامنین در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 
چهارصد و چهل و هشــت مترمربع و دوازده صدم مترمربع قسمتي از پالک 
104 اصلي فامنین واقع در بخش پنج همدان خریداری از مالك رســمي  آقای 
صفرعلی ترابی  محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 141(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/5/1۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/5/31

رضا بیات
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

درآئین گرامیداشت روز خبرنگارتاکیدشد

نقد منصفانه دستورکار رسانه ها باشد
■ همایش پیاده روی خانوادگی همدان پیامی ها و مرکزچاپ وبسته بندی همدان 

با مشارکت دهکده تفریحی توریستی گنجنامه برگزارشد
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نفت

هزینه وام مسکن از 7 تا ۹ میلیون تومان

 در این هفته قیمت اوراق تســهیالت مسکن مقدار کمی رشد داشت به طوری که هر 
برگ تســه نســبت به هفته قبل بیش از 1000 تومان گرانتر داد و ستد شد. با این حساب 
هزینه وام مســکن بدون احتســاب وام جعاله برای زوج ها با توجه به اینکه کجای ایران 

سکونت دارند از 7 تا ۹ میلیون تومان متغیر است.
به گزارش ایسنا، در آخرین روز معامالتی فرابورس ایران در این هفته قیمت امتیاز اوراق 
تسهیالت بانک مسکن نسبت به اوایل هفته مقداری افزایش داشت و قیمت این اوراق از 

45 هزار و 500 تومان تا کمی بیشتر از 47 هزار تومان داد و ستد شد.

با توجه به اینکه قیمت هر ورق از اوراق مسکن در  این روزها عمدتاً 45 هزار تومان است 
با همین رقم به بررسی هزینه وام مسکن می پردازیم.

زوج هایي که در شــهرهایی با جمعیت بیش تر از 200 هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، 
می توانند تا ســقف 80 میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 1۶0 ورق 
بهادار خریداری کنند. با این حســاب باید هفت میلیــون و 200 هزار تومان بابت خرید 
این اوراق بپردازند که با احتســاب یک میلیون و ۹۶0 هزار تومان برای خرید اوراق وام 
جعاله در مجموع برای دریافت وام 100 میلیون تومانی باید ۹ میلیون تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های ســاکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر 200 هزار نفر می توانند 
برای گرفتن ۶0 میلیون تومان وام مسکن 120 برگ بهادار خریداری کنند که باید 5 میلیون 

و 400 هزار تومان بابت خریــد اوراق بپردازند.هم چنین برای دریافت 20 میلیون تومان 
دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و 800 هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع 
برای وام 80 میلیون تومانی هفت میلیون و 200 هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت 
شــود.مجردهای ساکن در سایر مناطق تا سقف 40 میلیون تومان وام دریافت کنند که به 
ترتیب هر کدام باید 120، 100 و 80 برگ بهادار اوراق تســهیالت مسکن را از فرابورس 
ایران خریداری کنند.با این حســاب مجردهای ساکن در مراکز استان باالی 200 هزار نفر 
جمعیت مبلغ چهار میلیون و 500 هزار تومان و افراد گروه ســوم مبلغ سه میلیون و ۶00 
هــزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل بــرای دریافت وام 20 میلیون تومانی 

جعاله باید مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اجازه نمی دهیم قیمت نفت سقوط کند

 عربستان سعودی در پی سقوط قیمت نفت به پایین ترین حد هفت 
ماه گذشته، با ســایر تولیدکنندگان نفت درباره واکنش های احتمالی 

برای متوقف کردن این روند به رایزنی پرداخته است.
به گزارش ایسنا، یک مقام سعودی که به دلیل محرمانه بودن مذاکرات 
مایــل نبود نامش فاش شــود، به بلومبرگ گفت: این کشــور اجازه 
نخواهد داد قیمت نفت سقوط کند و همه گزینه های موجود را مورد 

بررسی قرار خواهد داد.
عربستان ســعودی که بزرگترین صادرکننده نفت عضو اوپک است، 
تحت توافق کاهش تولید این گروه تولیدش را بیش از ســقفی که با 

تولیدکنندگان دیگر اوپک توافق کرده بود، کاهش داده است.
اوپک، روســیه و شــماری دیگر از کشــورهای غیرعضو اوپک در 
چارچوب ائتالفی معروف به اوپک پالس، ماه میالدی گذشته توافق 
کردند کاهش تولید 1.2 میلیون بشکه در روز را تا پایان سه ماهه اول 

سال 2020 تمدید کنند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، قیمت نفت تحت تاثیر تنش بیشــتر در 
روابط تجاری آمریکا و چین که نگرانی ها نســبت به جنگ ارزی را 
برانگیخته، به ریزش ســنگینی تن داده اســت. شاخص قیمت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا روز چهارشــنبه 4.7 درصد ســقوط کرده 
بــود اما پس از انتشــار خبر مذاکرات ســعودی ها، اندکی بهبود پیدا 
کرد. وخامت وضعیت اقتصادی باعث شــده است بانک های مرکزی 
نیوزیلنــد، هند و تایلنــد برای جلوگیری از وقــوع رکود، به کاهش 

نرخ های بهره اقدام کنند.

گرانی آسان و ارزانی دشوار است
 تأثیر بازار ارز بر قیمت کاالها در زمان افزایش قیمتها ســریع و در 
زمان کاهش قیمت ارز به شدت کند است، به گونه ای که ممکن است 

به کلی اثری از آن بر قیمت کاالها دیده نشود.
با کاهش 10 روزه قیمت ارز در بازار ایران، زمزمه هایی شــنیده شد 
از احتمال کاهش قیمت کاالها؛ این انتظار از آن ناشــی می شود که با 
افزایش قیمت ارز به ســرعت قیمت انواع کاال و خدمات افزایش می 
یابد و به تبع انتظار بخشی از مردم هم کاهش قیمتها با هر نوسان منفی 
قیمت ارز اســت؛ حال آن که کاهش قیمت به علل گوناگونی وابسته 

است که مانند جهش افزایش رخ نخواهد داد.
در روند افزایشی قیمت ارز به سرعت قیمت کاالهای مصرفی و دیگر 
بازارها چون مســکن تورمی می شــوند اما در شرایط کاهش قیمت 
چسبندگی قیمت ها در کنار انتظارات تورمی و اقتصادی مردم دست 
به دست هم می دهند تا عمال کاهش قیمتها کاری بسیار سخت و در 

شرایط فعلی ایران تقریبا غیر عملی باشد.
بــه این اعتبار بر خالف این تصور عمومــی باید نگاهی جامع تر به 
تحوالت اقتصادی داشت و جای آرزو را با احتماالت موجود یکسان 
نپنداریم و بدانیم افزایش قیمت ها گرچه آسان است اما کاهش قیمت 

بسیار دشوار است.
از سوی دیگر باید توجه داشت هنوز قیمت ارز در ایران روند ریزشی 
به خود نگرفته و این کاهش قیمتها هم نه ریزش بلکه تا حدی تعدیل 
بازار بود. با این همه عمال در بحث رکود نیز تقویت پول ملی همچنان 
توانایی به تحــرک در آوردن اقتصاد را ندارد، بــه این معنا که رکود 
حاصل شرایطی اســت که قیمت کاالها و خدمات به اندازه ای رشد 
کنند که دیگر قدرت خرید جامعه امکان مصرف آن را نداشــته باشد. 
متعاقب این امر، سبد مصرفی خانوار تغییر می کند و برخی کاالها از 
مصرف خانوار حذف می شوند و در مقابل تولیدکنندگان نیز به دلیل 
ابهامات و مه آلود بودن شرایط و عدم امکان پیش بینی آینده از هرگونه 

سرمایه گذاری جدیدتر خودداری می کنند.
هر چه قدرت خرید مردم بیشــتر تضعیف شود دوره رکود طوالنی تر 
می شود و در شرایط فعلی ایران هم فعال آینده مبهم است. این شرایط 
به گونــه ای پیش رفته که حتی برای کوتاه مــدت و میان مدت نیز 
احتمال وقوع اتفاقات مختلــف و حتی متضاد وجود دارد که این مه 
آلود بودن شرایط قبل از هر چیز به سیاست گذاری های اشتباه مربوط 

است.
در این شرایط بیش از پیش مصرف کننده از مصرف پرهیز می کند و 
تولیدکننده از تولید . این میان آینده اقتصادی کشور بیش از هر زمانی 
به وضعیت تراز ارزی گره خورده و اگر در این بخش پیشرفتی حاصل 
شود، ثبات بیشــتری به اقتصاد خواهد آمد و چنانچه ایران نتواند ارز 
کافی را به دست آورد، باید منتظر جهش دوباره قیمتها و کاهش قدرت 

پول ملی خود باشیم.
* وحید شقاقی- کارشناس اقتصادی

آگهی اصالحی تشخیص منابع ملی

اسفندیار خزایی - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

ــظ  ــون حف ــاده 2 قان ــرای م ــدان  دراج ــتان هم ــی اس ــع طبیع  اداره کل مناب
ــررا  ــالک زی ــورمصوب 13۷1 پ ــی کش ــی وذخایرجنگل ــع طبیع ــت ازمناب وحمای

ــد . ــی نمای ــی م ــی  اصالح آگه
1-آگهی اصالحی شماره 8۹/8/16000 مورخ ۷۹/6/21به شماره 616۹ مورخ ۷۹/۷/4 
مربوط به رقبه باروداب واقع در بخش یك نهاوند به باروداب وکلیه پالکهای اصلی ثبتی 

اصالح می گردد. )م الف۷41(

 رئیس کمیســیون بازرسی اصناف کشور 
گفت: شهرستان اســدآباد تنها شهر در کشور 
بود که قیمت مصوب مــرغ منجمد هر کیلو 
12500 و مــرغ  گرم هر کیلــو   12۹00 را 
رعایــت کرد و این در حالی بود که در برخی 
استانها و شهرســتانها قیمت مرغ تا 1۶ هزار 

تومان نیز افزایش پیدا کرد.
موســی رضا غفاریان در جمــع خبرنگاران، 
افزود: البته این امر مشــکالت و دغدغه هایی 
نیز داشت که با اهتمام و همکاری دادگستری، 
فرمانداری و اداره صمت و نظارت های الزم 
قیمت مصوب مرغ در شهرســتان رعایت و 
مرغ منجمد و گرم الزم شهرستان از محل های 
مختلف تامین و توسط توزیع کنندگان توزیع 

شد.
نماینده اصناف استان همدان در ادامه تصریح 
کرد: واحدهای بازرســی و نظارت بازوهای 
قدرتمند اتاقهای اصناف هستند که هیچ گونه 
اعتبار یا بودجه ای شــامل حال این واحدها 
نمی شود اما با این شرایط این واحدها با تمام 
قدرت وظایف قانونی خود  را انجام می دهند.

به گزارش ایســنا، وی با اشــاره به فعالیت 8 
هزار و 300 اتحادیــه اصناف و وجود 1850 
رسته شغلی در سطح کشــور اظهار کرد: در 
حال حاضر ۶ هزار واحد تولیدی در ســطح 

کشور دارای فعالیت هستند.
رئیس اتاق اصناف اســدآباد با اشاره فعالیت 
اتــاق اصنــاف شهرســتان از ابتدای ســال 
تاکنون خاطر نشــان کرد: توسط اتاق اصناف 

اســدآباد طی مدت فوق 31 مورد اخذ پروانه 
کسب،154 مورد تمدید،22 مورد تجدید و 10 

مورد ابطال پروانه کسب انجام گرفته است.
غفاریــان تعداد آموزش اصنــاف و فقه بازار 
این شهرســتان را از ابتدای سال تاکنون 1۶0 
نفر برشــمرد و گفت:طی مدت فوق ۶0فقره 
پلمب در این شهرســتان توسط اصناف انجام 

شده است.
 وی در ادامــه با اشــاره به 24مورد گشــت 
مشترک اتاق اصناف اسدآباد با دیگر ادارات از 
واحدهای صنفی این شهرستان طی مدت فوق 

امسال تصریح کرد: در حال حاضر یک واحد 
بازرسی و یک واحد پلمب به صورت مستقیم 
وابسته به اتاق اصناف اسدآباد بوده که اولویت 
مهم واحد بازرســی با نیروهای خود بازرسی 
و نظــارت از نانوایی هــا و واحدهای عرضه 
مواد غذایی در راســتای سالمت و بهداشت 

همشهریان این شهرستان است.
غفاریان اضافه کرد:435 مورد بازرســی، 55 
فــرم،3۹8 اخطار و 24 مورد شــکایت را از 
جمله آمار اقدامات انجام شده واحد بازرسی 
و نظارت اتاق اصناف اســدآباد از ابتدای سال 

تاکنون می توان عنوان کرد.

 معاون وزیر راه و شهرسازی از تخصیص 
۶2 درصــدی پروژه های عمرانی خبر داد و 
گفت: به منظور اتصال شــبکه ریلی کشور 
به شبکه های ریلی کشورهای مجاور برنامه 
داریم و سعی بر این است این کار از طریق 
نزدیکترین نقطه ای که امکان پذیر است، انجام 

شود.
 اتصال شبکه ریلی ایران

 به کشورهای همسایه
خیــرا... خادمی یکــی از برنامه های اصلی 
وزارت راه را توسعه شبکه ریلی به ویژه در 
غرب کشور دانست و اظهار کرد: در همین 
راستا شبکه ریلی به کرمانشاه رسیده و مردم 

از خدمات آن استفاده می کنند.
وی بــا بیان اینکه ادامه این شــبکه تا مرز 
عــراق به طــول 270 کیلومتــر در برنامه 
کاری مــا قرار دارد گفت: ایــن برنامه در 
فاز اول پــروژه می گنجد.معاون وزیر راه 
و شهرســازی به فارس گفــت: عملیات 
اجرایی فاز اول این برنامه تا اســالم آباد به 
طول 117 کیلومتر و با پیشــرفت فیزیکی 

۶0 درصد فعال است.
وی با اشاره به اینکه برای مابقی نیز قرارداد 
منعقد شده و با پیشرفت 18 درصد در حال 
انجام است اضافه کرد: به منظور اتصال شبکه 
ریل کشور به شــبکه های ریلی کشورهای 
مجاور برنامه داریم و سعی بر این است این 
کار از طریق نزدیکترین نقطه ای که امکان پذیر 

است، انجام شود.
خادمی از تداوم اتصال شــبکه ریلی تا مرز 
شــلمچه خبر داد و بیان کرد: طی توافقی با 
عراق قرار شده با سرمایه گذاری ایران شبکه 
ریلی به طول 34 کیلومتر به بصره ایجاد شود.

وی با بیان اینکه شبکه ریلی عراق به شبکه 
ریلی سوریه هم اتصال دارد افزود: اگر بتوانیم 
یک مسیر ایمن ریلی به دریای مدیترانه داشته 
باشیم یک شــبکه ریلی بین المللی را ایجاد 
خواهیم کرد.معاون وزیر راه و شهرسازی با 
اشــاره به اتصال ایران به افغانستان از طریق 
خواف به هرات اظهار کرد: امیدواریم تا پایان 
سال شبکه ریلی ما به داخل خاک افغانستان 
ایجاد شود و نخستین ایستگاه ارتباطی را از 

طریق ریلی در این کشور برقرار کنیم.
وی با بیان اینکه ســال گذشته با راه اندازی 
ریل کرمانشاه خدمات بسیار خوبی به زوار 
عتبات عالیات داده شــد خاطرنشــان کرد: 
امسال هم برای استفاده حداکثری زوار از این 
خط برنامه ریزی کردیم البته هم اکنون خط 
ریلی از شــلمچه تا مرز عراق خدمات دهی 
دارد. خادمی ادامه داد: با وجود محدویت های 
مالی و مشــکالت اقتصادی، دولت تدابیری 
در نظر گرفته و با تزریق منابع مالی از محل 
اسناد خزانه اســالمی و اوراق خزانه ای اکثر 

پروژه های عمرانی ما فعال هستند.
وی با بیان اینکه امســال تعداد زیادی پروژه 
آماده برای بهره بــرداری داریم گفت: اعتبار 
بخش حمل و نقل ما کاهش نیافته و در حد 

همان سال گذشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: برای 
نخستین بار است که در نیمه اول سال حدود 
۶2 درصد پروژه های عمرانی ما از محل اسناد 

خزانه اسالمی تخصیص داشته است.
وی در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد این 
تخصیص یک پیام خــوب برای پروژه های 
عمرانی در بخش های مختلف کشور از جمله 

زیرساخت های حمل و نقل کشور باشد.

نماینده اصناف استان همدان خبر داد

اسدآباد تنها شهرکشور
در تثبیت قیمت مصوب مرغ

معاون وزیر راه:

براي اتصال شبکه ریلی ایران 
به کشورهای همسایه برنامه داریم

بحران آب چه کشورهایی را 
بیشتر تهدید می کند؟

 جدیدترین بررسی منتشره نشان می دهد از میان 17 کشوری که به 
سوی بحران آب پیش می روند 12 کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا 

قرار دارند که ایران هم در میان آنها حضور دارد.
به گزارش ایســنا، حدود یک میلیارد و 800 میلیون نفر در 17 کشور یا 
معادل یک چهارم از جمعیت جهان به سوی بحران آب پیش می روند و 

تا چند سال دیگر در معرض کمبود شدید آب قرار دارند.
اطلس ریسک آب موسسه منابع آب جهان )WRI( مستقر در واشنگتن 
دی سی نشان می دهد از میان 17 کشوری که در معرض بحران آب قرار 
دارند، 12 کشــور شامل قطر، فلسطین اشغالی، لبنان، اردن، ایران، لیبی، 
کویت، عربستان سعودی، اریتره، امارات متحده عربی، بحرین، عمان در 
خاورمیانه و شــمال آفریقا و هند و پاکستان در آسیا قرار دارند. مناطق 
دیگر شامل ســن مارینو در اروپا، بوتسوانا در آفریقا و ترکمنستان در 

آسیای مرکزی هستند.
طبق گزارش موسسه منابع آب جهان، در حالی که آب و هوای منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا گرم و خشک و تامین آب ممکن است اندک 
باشد اما رشد تقاضا این کشورها را در معرض استرس فوق العاده قرار 
داده است. قطر که بیش از همه در معرض خطر کمبود آب قرار دارد، به 
شدت برای تامین آب آشامیدنی برای مردم و صنایع به سیستم های نمک 
زدایی آب دریا متکی است. تاثیر اقتصادی کمبود شدید آب اوایل امسال 
در شهر چنای هند که 7.1 میلیون جمعیت دارد، مشاهده شد. موج گرم 
و تاخیر در بارندگیهای موسمی در ماههای تابستان باعث خشک شدن 
منابع آب شــهر چنای شد و اعتراضات و خشونت و همچنین اختالل 
فعالیت کسب و کارها را به دنبال داشت به طوری که شرکتهای فناوری 
از کارمندانشان خواستند از خانه کار کنند.هند که در فهرست کشورهایی 
در معرض خطر بحران آب در جایگاه سیزدهم قرار دارد، سه برابر 1۶ 

کشور دیگر این فهرست جمعیت دارد.

آگهي حصر وراثت
آقای حسن مومنی دارای شماره شناسنامه  502۹605185 به شرح دادخواست کالسه 112/230/۹8ح 
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل مومنی  
به شماره شناسنامه  502013851۷ در تاریخ 13۹۷/۷/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-حسن مومنی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
3563 متولد 1353 صادره از فامنین پدر متوفی 2-زهرا کرمی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 
3884 متولد 1354 صادره از فامنین مادر متوفی اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 142(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي 
حل اختالف فامنین 
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برنامه نیم فصل اول 
لیگ برتر فوتبال 
کشور
 قرعه کشی نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال قهرمانی 
باشگاه های کشور جام خلیج فارس در شهر مشهد انجام 

و برنامه  نیم فصل اول این رقابت ها مشخص شد.
بر اســاس قرعه کشی انجام شــده بازی حساس دربی 
ســرخابی ها در نیم فصل اول در هفتــه چهارم انجام 
می شــود واین در حالی است که هنوز زمان آغاز لیگ 

نوزدهم مشخص نیست.
*نام تیم هایی که اول آمده میزبان هستند

برنامه هفته نخست
.................................  تراکتور تبریز نفت مسجد سلیمان 
......................................... سایپا تهران ذوب آهن اصفهان
ماشین سازی تبریز...................................  استقالل تهران
گل گهرسیرجان .................................  نساجی قائم شهر
........................  سپاهان اصفهان شاهین شهرداری بوشهر

................................. صنعت نفت آبادان  فوالد خوزستان
پیکان تهران......................................  شهر خودرو مشهد
پرسپولیس تهران ...............................  پارس جنوبی جم

برنامه هفته دوم

تراکتور تبریز ....................................... پرسپولیس تهران
............................  ذوب آهن اصفهان پارس جنوبی جم 
....................................... فوالد خوزستان استقالل تهران 
سایپا تهران ............................................ گل گهرسیرجان
صنعت نفت آبادان .........................  نفت مسجد سلیمان
شهر خودرو مشهد...................  شاهین شهرداری بوشهر
...............................  ماشین سازی تبریز سپاهان اصفهان 
نساجی قائم شهر.........................................  پیکان تهران

برنامه هفته سوم
ذوب آهن اصفهان ...................................  تراکتور تبریز
................................  استقالل تهران نفت مسجد سلیمان 
گل گهر سیرجان................................  پارس جنوبی جم
............................  پیکان تهران شاهین شهرداری بوشهر 
فوالد خوزستان .....................................  سپاهان اصفهان
سایپا تهران .........................................  نساجی قائم شهر
ماشین سازی تبریز ..........................  شهر خودرو مشهد
پرسپولیس تهران .............................. صنعت نفت آبادان

برنامه هفته چهارم
.......................................  سایپا تهران پارس جنوبی جم 
تراکتور تبریز .......................................  گل گهرسیرجان
صنعت نفت آبادان ...........................  ذوب آهن اصفهان
..................................... پرسپولیس تهران استقالل تهران 
پیکان تهران .....................................  ماشین سازی تبریز
..............................  نفت مسجد سلیمان سپاهان اصفهان 
....................  شاهین شهرداری بوشهر نساجی قائم شهر 

............................... فوالد خوزستان شهر خودرو مشهد 
برنامه هفته پنجم

سایپا تهران ...............................................  تراکتور تبریز
ذوب آهن اصفهان ..................................  استقالل تهران
گل گهر سیرجان............................... صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان ........................  شهر خودرو مشهد
ماشین سازی تبریز ..................  شاهین شهرداری بوشهر
پرسپولیس تهران ...................................  سپاهان اصفهان
فوالد خوزستان ..........................................  پیکان تهران
..............................  نساجی قائم شهر پارس جنوبی جم 

برنامه هفته ششم
تراکتور تبریز .....................................  پارس جنوبی جم
................................  ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان 
.....................................  گل گهرسیرجان استقالل تهران 
پیکان تهران ....................................  نفت مسجد سلیمان
........................ فوالد خوزستان شاهین شهرداری بوشهر
............................  ماشین سازی تبریز نساجی قائم شهر 
............................. پرسپولیس تهران شهر خودرو مشهد 
صنعت نفت آبادان ......................................  سایپا تهران

برنامه هفته هفتم
.....................................  تراکتور تبریز نساجی قائم شهر 
ذوب آهن اصفهان ..........................  شهر خودرو مشهد
سایپا تهران ..............................................  استقالل تهران
گل گهر سیرجان....................................  سپاهان اصفهان
نفت مسجد سلیمان ................  شاهین شهرداری بوشهر

ماشین سازی تبریز ................................ فوالد خوزستان
پرسپولیس تهران ........................................  پیکان تهران
............................ صنعت نفت آبادان پارس جنوبی جم 

برنامه هفته هشتم
صنعت نفت آبادان ...................................  تراکتور تبریز
پیکان تهران ......................................  ذوب آهن اصفهان
....................................  پارس جنوبی جم استقالل تهران
.............................  گل گهرسیرجان شهر خودرو مشهد 
ماشین سازی تبریز .........................  نفت مسجد سلیمان
..................... پرسپولیس تهران شاهین شهرداری بوشهر 
...........................................  سایپا تهران سپاهان اصفهان 
فوالد خوزستان ..................................  نساجی قائم شهر

برنامه هفته نهم
تراکتور تبریز .....................................................  استقالل
ذوب آهن اصفهان ..................  شاهین شهرداری بوشهر
گل گهر سیرجان.........................................  پیکان تهران
نفت مسجد سلیمان .............................. فوالد خوزستان
.................................  سپاهان اصفهان پارس جنوبی جم 
............................. صنعت نفت آبادان نساجی قائم شهر 
سایپا تهران ......................................  شهر خودرو مشهد
..............................  ماشین سازی تبریز پرسپولیس تهران

برنامه هفته دهم
........................................  تراکتور تبریز سپاهان اصفهان 
ماشین سازی تبریز............................  ذوب آهن اصفهان
.................................. صنعت نفت آبادان استقالل تهران 

.....................  گل گهرسیرجان شاهین شهرداری بوشهر 
نفت مسجد سلیمان ...........................  نساجی قائم شهر
فوالد خوزستان ................................... پرسپولیس تهران
...........................  پارس جنوبی جم شهر خودرو مشهد 
پیکان تهران .................................................  سایپا تهران

برنامه هفته یازدهم
تراکتور تبریز ...................................  شهر خودرو مشهد
ذوب آهن اصفهان ................................ فوالد خوزستان
....................................  استقالل تهران نساجی قائم شهر 
گل گهر سیرجان..............................  ماشین سازی تبریز
پرسپولیس تهران ............................  نفت مسجد سلیمان
سایپا تهران ..............................  شاهین شهرداری بوشهر
صنعت نفت آبادان ................................  سپاهان اصفهان
......................................  پیکان تهران پارس جنوبی جم 

برنامه هفته دوازدهم
پیکان تهران ..............................................  تراکتور تبریز
نفت مسجد سلیمان .........................  ذوب آهن اصفهان
.......................................  استقالل تهران سپاهان اصفهان 
فوالد خوزستان ...................................  گل گهرسیرجان
...................  پارس جنوبی جم شاهین شهرداری بوشهر 
پرسپولیس تهران ................................  نساجی قائم شهر
.......................... صنعت نفت آبادان شهر خودرو مشهد 
ماشین سازی تبریز ......................................  سایپا تهران

برنامه هفته سیزدهم
تراکتور تبریز ...........................  شاهین شهرداری بوشهر

ذوب آهن اصفهان .............................. پرسپولیس تهران
.................................  شهر خودرو مشهد استقالل تهران 
گل گهر سیرجان.............................  نفت مسجد سلیمان
..................................  سپاهان اصفهان نساجی قائم شهر 
سایپا تهران ............................................ فوالد خوزستان
...........................  ماشین سازی تبریز پارس جنوبی جم 
صنعت نفت آبادان .....................................  پیکان تهران

برنامه هفته چهاردهم
ماشین سازی تبریز ...................................  تراکتور تبریز
..............................  نساجی قائم شهر ذوب آهن اصفهان
پیکان تهران .............................................  استقالل تهران
پرسپولیس تهران .................................  گل گهرسیرجان
....................................  سایپا تهران نفت مسجد سلیمان 
.................. صنعت نفت آبادان شاهین شهرداری بوشهر 
...............................  سپاهان اصفهان شهر خودرو مشهد 
فوالد خوزستان .................................  پارس جنوبی جم

برنامه هفته پانزدهم
.......................................... فوالد خوزستان تراکتور تبریز
گل گهر سیرجان...............................  ذوب آهن اصفهان
.........................  شاهین شهرداری بوشهر استقالل تهران 
پارس جنوبی جم............................  نفت مسجد سلیمان
..........................................  پیکان تهران سپاهان اصفهان 
............................  شهر خودرو مشهد نساجی قائم شهر 
سایپا تهران .......................................... پرسپولیس تهران
صنعت نفت آبادان ..........................  ماشین سازی تبریز

دعوت جودوکاران بهاری
 به اردوی تیم ملی کشور

 چهار نفر از جودو کاران شهرســتان بهار جهت عضویت در تیم 
ملی و برگزاری مسابقات انتخابی درون اردوی به اردوی تیم ملی کاتا 

دعوت شدند.
چهار نفر از قهرمانان جودوی شهرستان بهار جهت حضور در اردوی 
تیم ملی کاتا دعوت شــدند، این دوره از اردو به میزبانی اســتان قم 
برگزار خواهد شد ، جودوکارانی که در مسابقات درون اردوی منتخب 
گردند جواز حضور در تیم ملی را خواهند داشت .جودوکاران بهاری 
دعوت شــده به اردو عبارتند از :محمدحسن نجفی ،فتح ا... فریدی 

وثوق ،حمیدرضا کریمی ناصر و علیرضا کریمی ناصر می باشند.

سومین برنامه نشاط محالت در شهرستان 
اسدآباد

 سومین برنامه طرح نشاط محالت در شهرک سید احمد شهرستان 
اسدآباد برگزارشد.

ــد  ــید احم ــهرک س ــالت در ش ــاط مح ــرح نش ــه ط ــومین برنام س
ــدو شهرســتان اســدآباد  ــأت تکوان ــام جمعــه و هی ــا همــکاری ام ب
برگزارشــد.برنامه بــا اقامــه نمــاز مغــرب و عشــاء بــه امامــت حجت 
االســالم حســینی مجــد امــام جمعــه محتــرم شهرســتان آغــاز شــد . 
بعــد از نمــاز امــام جمعــه چنــد جملــه ای در مــورد فوایــد ورزش 

صحبــت کــرد .
ــه  ــود را ب ــی خ ــذاب و دیدن ــه ج ــدو کاران برنام ــه تکوان ودر ادام
ــه  ــن در برنام نمایــش گــزارده و موجــب نشــاط و شــادی حاضری

شــدند .

همایش پیاده روی خانوادگی درشهرستان 
فامنین

 به همت کانون مردم نهاد بانوان سرزمین الوند و هیأت ورزشهای 
همگانی شهرســتان فامنین همایش پیاده روی خانوادگی درروستای 
جهــان آباد از توابــع بخش مرکزی شهرســتان فامنین با اســتقبال 

پرشوربانوان برگزار شد
معــاون بانوان فرمانداری فامنین گفت: در ورزش قهرمانی و همگانی 
شهرستان،خوشــبختانه کارهــای خوبی انجام شــده و مدام در حال 
پیشــرفت هستیم که این مســاله تاییدی بر صحیح بودن به کارگیری 

مدیران جوان در حوزه ورزش است.
فاطمــه قربانی ادامــه داد:مهم بودن فعالیتهای ورزشــی بر ارتقائ 
ســطح سالمتی و نشاط اجتماعی بر کسی پوشیده نیست که دراین 
زمینه توسعه ورزش های همگانی منجر به افزایش نشاط اجتماعی 

می شود.
انجام حرکات ورزشی دررشــته های مختلف جذاب از دیگر برنامه 
های ایــن همایش بود.در خاتمه این همایش به قید قرعه به برندگان 

جوایزی اهداء شد.

لیگ اسکیت هاکی بانوان کشور 
در همدان آغاز شد

 مرحله نخســت لیگ اســکیت هاکی بانوان جام شادروان پرمون 
نطقی از به میزبانی شهر همدان آغاز شد.

در این رقابت ها تیم های اصفهان، قم، تهران )2 تیم(، همدان و تبریز 
شرکت دارند.این مسابقات با هماهنگی فدراسیون و در راستای تکریم 
و همدردی بــا خانواده مرحومه پرمون نطقی مربی و داور بین المللی 

اسکیت به مدت 2 روز ادامه دارد.
در حاشــیه این رقابت ها رئیس و عوامل فدراسیون و مدیران ورزش 

استان همدان در مزار مرحومه نطقی حضور یافتند.
مرحومه نطقی از قهرمانان سابق اسکیت و از داوران و مربیان برجسته 
این رشته ورزشــی در همدان بود که اواسط تیرماه امسال در سانحه 

تصادف در محور قزوین به همدان فوت کرد.

17 گل در هفته نخست فوتبال جوانان روئید

ــه  ــتان هفت ــگاه های اس ــی باش ــان قهرمان ــال جوان ــابقات فوتب ــه اول مس  هفت
ــه  ــور 17 گل از خــط دروازه هــا ب ــازی و عب ــا انجــام ۶ ب گذشــته آغــاز شــد و ب

ــان رســید. پای
در ایــن رقابت هــا 14 تیــم از شــهرهای همــدان، مالیــر، نهاونــد، بهــار و اســدآباد 

شــرکت دارنــد کــه در قالــب در گــروه مســابقات خــود را دنبــال می کننــد.
در هفته اول این رقابت ها تیم فوتبال شــهرداری همدان 4 بر یک از ســد میثاق همدان 

گذشت این دیدار به میزبانی شهرداری در ورزشگاه شهید شمسی پور انجام شد.

جوانــان ذوب فلــزات بهــار بــا یــک گل میهمــان خــود ســتاره ســرخ تویســرکان 
ــا شکســت بدرقــه کــرد. دیــدار علــم و ادب همــدان و اکباتــان همــدان نیــز  را ب
ــه  ــم و ادب ب ــود عل ــه س ــک گل ب ــا ی ــورد ب ــی و پربرخ ــازی جنجال ــک ب در ی
آخــر رســید تــا پرونــده ایــن بــازی جنجالــی بــه کمیتــه انضباطــی ارجــا ع شــود.

تیــم فوتبــال جوانــان خانــه جــوان مالیــر نیــز 3 بــر یــک میهمــان خــود پاســارگاد 
ــر  ــر هالل احم ــک گل ب ــا ی ــج ب ــهرداری مریان ــت داد. ش ــد را شکس ــن نهاون نوی
تویســرکان فایــق آمــد و تیــم جوانــان یــاران کــوروش در همــدان مقابــل آبــی پوشــان 
ــردارد. ــا گام اول را محکــم ب ــه پیــروزی رســید ت ــر یــک ب ــا نتیجــه 4 ب ــی ب همدان

ــدان در  ــاق هم ــم میث ــدا تی ــردا ابت ــه دوم ف ــا و در هفت ــن رقابت ه ــه ای در ادام

ــپس  ــت و س ــد اس ــورش نهاون ــاران ک ــان ی ــی پور میزب ــهید شمس ــگاه ش ورزش
ــر  ــم هالل احم ــد تی ــی کن ــی م ــدان پذیرای ــهرداری هم ــدان از ش ــر هم ــم مه تی
ــدان  ــان هم ــم آبی پوش ــان تی ــزی میزب ــهید هرم ــگاه ش ــز در ورزش ــرکان نی تویس

ــت.. اس
شــهید  ورزشــگاه  در  اکباتــان  رقابت هــا  ایــن  ادامــه  در  نیــز  دوشــنبه  روز 
شمســی پور میزبــان پاســارگاد نویــن نهاونــد اســت و در همیــن ورزشــگاه 
در  و  می کنــد  پذیرایــی  همدانــی  ادب  و  علــم  از  پــاس،  تیــم   18 ســاعت 
ــان  ورزشــگاه شــهید هرمــزی تویســرکان نیــز تیــم ســتاره ســرخ تویســرکان میزب

ــت. ــر اس ــان مالی ــه جوان خان

هفته اول 
شهرداری مریانج......................  سولدوز نقره 
x ...............................................آریانج تهران

آبیدر سنندج............................  کیمیای تهران 
..........................  برق آرا البرز مقام فجر البرز
آذر آب اراک.................... ستاره کاسپین بابل

..................  شهروند رامسر  هیرکانی چالوس 
استراحت: ذوب فلزات بهار 
هفته دوم 

x.......................................  ذوب فلزات بهار 
............................  آبیدر سنندج سولدوز نقده
................................آریانج تهران  برق آرا البرز
کیمیای تهران...........................  آذر آب اراک 
شهروند رامسر.....................  مقاوم فجر البرز 
ستاره کاسپین بابل..............  هیرکانی چالوس 

استراحت: شهرداری مریانج 
هفته سوم 

ذوب فلزات بهار .....................  برق آرا البرز
آبیدر سنندج......................  شهرداری مریانج
آذر آب اراک...........................  سولدوز نقده 
آریونج تهران.........................  شهروند رامسر 
هیرکانی چالوس......................  کیمیای تهران 
مقاوم فجر البرز...............  ستاره کاسپین بابل

x :استراحت
هفته چهارم 

شهروند رامسر...................  ذوب فلزات بهار 
آذر    .................................... شهرداری مریانج

آب اراک 
x  ...........................................برق آرا البرز

سرلدوز نقده......................... هیرکای چالوس 
ستاره کاسپین بابل...................  آریونج تهران 
کیمیای تهران.......................  مقاوم فجر البرز 

استراحت: آبیدر سنندج
هفته پنجم

ذوب فلزات بهار.............  ستاره کاسپین بابل
هیرکانی چالوس................  شهرداری مریانج 

x- شهروند رامسر
آذرآب راک..............................  آبیدر سنندج
فجر مقاوم البرز........................  سولدوز نقره 
آریونج تهران...........................  کیمیای تهران 

استراحت: برق آراء البرز
هفته ششم 

سولدوز نقره............................  آریونج تهران 
کیمیای تهران.....................  ذوب فلزات بهار 
شهرداری مریانج.................  مقاوم فجر البرز 
x ......................................ستاره کاسپین بابل
شهروند رامسر..........................  برق آرا البرز

آبیدر سنندج.......................  هیرکانی چالوس 
استراحت: آذر آب اراک 

هفته هفتم 
ذوب فلزات بهار......................  سولدوز نقره 
آریونج تهران.....................  شهرداری مریانج

x- کیمیای تهران 
مقاوم فجر البرز......................... آبیدر سنندج 

............................  کاسپین بابل  برق آراء البرز
.....................  آذر آب اراک  هیرکائی چالوس

استراحت: شهروند رامسر 
هفته هشتم 

x  ...............................سولدوز نقده
آبیدر سنندج............................  آریونج تهران 
کیمیای تهران............................  برق آرا البرز 
آذر آب اراک.......................  مقاوم فجر البرز 
ستاره کاسپین بابل.................  شهروند رامسر 
شهرداری مریانج...............  ذوب فلزات بهار 

استراحت: هیرکانی چالوس 
هفته نهم 

............................ سولدوز نقده  برق آراء البرز
آریونج تهران...........................  آذر آب اراک 
شهروند رامسر.........................  کیمیای تهران 
مقاوم فجر البرز..................  هیرکای چالوس 
ذوب فلزات بهار......................  آبیدر سنندج

x.......................................  شهرداری مریانج 
استراحت: ستاره کاسپین بابل
هفته دهم 

سولدوز نقده ................  شهروند رامسر 
هیرکانی چالوس......................  آریونج تهران 
کیمیای تهران...................  ستاره کاسپین بابل

آذر آب اراک.....................  ذوب فلزات بهار 
شهرداری مریانج....................  برق آراء البرز 
x ...............................................آبیدر سنندج

استراحت: مقاوم فجر البرز 

هفته یازدهم 
............  سولدوز نقده  ستاره کاسپین بابل 
آریونج تهران.........................مقاوم فجر البرز 
ذوب فلزات بهار................  هیرکانی چالوس 
شهروند رامسر...................  شهرداری مریانج
..............................................  آذرآب اراک  x
............................ ابیدر سنندج  برق آراء البرز

استراحت: کیمیای تهران 
هفته دوازدهم 

...........................  کیمیای تهران  سولدوز نقده
مقاوم فجر البرز.................  ذوب فلزات بهار 
شهرداری مریانج.............  ستاره کاسپین بابل
x .........................................هیرکانی چالوس
آبیدر سنندج..........................  شهروند رامسر 
..................  برق آرا البرز  آذرآب اراک 

استراحت: آریونج تهران 
هفته سیزدهم 

ذوب فلزات بهار .............  آریونج تهران 
.............  شهرداری مریانج  کیمیای تهران 
x.........................................  مقاوم فجر البرز 
ستاره کاسپین بابل ...................  آبیدر سنندج 
برق آرا البرز.......................  هیرکانی چالوس 
................  شهروند رامسر  آذرآب اراک 
شهروند رامسر.........................  آذر آب اراک 

استراحت : سولدوز نقده 
■ نام تیمهایی که اول آمده 

میزبان هستند

 مســابقات فوتبال لیگ دسته سوم مرحله 
اول قرعه کشی شد و دو تیم نماینده استان در 

گروه دوم با هم همگروه شدند.
رقابت های فوتبال قهرمانی دسته سوم باشگاه 
کشــور )مرحله اول( با شــرکت ۶5 تیم در 
قالب 5 گروه 13 تیمی قرعه کشــی شد و دو 
تیم نماینده استان، شهرداری مریانج و ذوب 

فلزات بهار حریفان خود را شناختند.

در مراسم قرعه کشی این رقابت ها حمیدرضا 
کوچکــی مدیر عامــل و محمود الماســی 
ســرمربی شهرداری مریانج شــرکت داشتند 
اما هیچ نماینده ای از ذوب فلزات در مراســم 

قرعه کشی حضور نداشت.
در این رقابت ها که از دهم شهریور ماه آغاز 
می شود تیم شــهرداری مریانج با قرعه 12 و 
ذوب فلزات بهار با قرعه 13 روبرو شــدند و 

داربی استان در هفته هشتم برگزار خواهد شد 
که در دیدار رفت شــهرداری مریانج میزبان 

است.
در این رقابــت در گروه دوم که نمایندگان 
اســتان همــدان حضــور دارنــد تیم های 
کیمیای  تهــران،  آریونج  نقده،  ســورلدوز 
کاســپین  البرز، ســتاره  فجر  مقاوم  تهران، 
بابل، هیرکانی چالوس، شــهروند رامســر، 

آذر آب اراک، برق آرا البرز آبیدر ســنندج، 
تیــم x که بعــداً نامک تیم اعالم می شــود 
شــهرداری مریانج و ذوب فلــزات بهار به 
ترتیب در قرعه های یک تا 13 قرار گرفتند 
که طبــق قرعه در هفتــه اول ذوب فلزات 
بهار با قرعه اســتراحت روبرو شــد و تیم 
شــهرداری مریانــج میزبان ســولدوز نقده 

بود. خواهد 

لیگ دسته سوم کشور قرعه  کشی شد 

10 شهریورآغاز لیگ دسته سوم 
■ داربی استان هفته هشتم

هفته هفته دهمهفته نهمهفته هشتمهفته هفتمهفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اولنام تیمردیف
یازدهم

هفته 
دوازدهم

هفته 
سیزدهم

استراحت121086421311۹۷53سولدوز نقده1
13استراحت11۹۷5311210864آریونجم تهران2
112استراحت1086421311۹۷5کیمیای تهران3
21311استراحت۹۷531121086مقاوم فجر البرز4
311210استراحت86421311۹۷ستاره کاسپین بابل5
421311۹استراحت۷53112108هیرکانی چالوس6
53112108استراحت6421311۹شهروند رامسر۷
6421311۹۷استراحت5311210آذرآب اراک8
۷531121086استراحت421311برق آرا البرز۹
86421311975استراحت3112آبیدر سنندج10
11x213975311210864استراحت
1086421311۹۷53استراحت1شهرداری مریانج12
11۹۷53112108642استراحتذوب فلزات بهار13

رنگ سبز میهمان - رنگ سفید میزبان می باشد

فوتبال ایران
 در خطر حذف از جام  جهانی۲۰۲۲ 

 فیفا در آیین نامه جدیدش به صراحت نوشته است که تخطی از اصل 
ممنوعیت تبعیض جنسیتی در ورزشگاه های فوتبال در ابتدا با تعلیق و 
سپس اخراج از فیفا مجازات خواهد شد. تعلیق در حال و روز فعلی نیز 
به منزله از دست رفتن مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر خواهد 
بود که قرار است به زودی آغاز شود و شاید پس از نهم شهریور برای 

تغییر نظر دیر باشد
الزام یا توصیه ورود بانوان تماشاگر به ورزشگاه های فوتبال از سوی فیفا 
در فصل پیش رو، به یک چالش جدی میان مســئوالن و تصمیم سازان 

عالی رتبه ایران و فدراسیون جهانی فوتبال تبدیل شده است.
 در حالی که ســازمان لیگ از زبان سعید فتاحی، هرگونه اجبار در این 
زمینه را تکذیب کرده و خواســتار انتشــار نامه فیفا از ســوی مدعیان 
در این ارتباط شده اســت، داریوش مصطفوی رئیس استیناف صدور 
مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال که سابقا ریاست این فدراسیون را هم 
داشته در مصاحبه ای تصویری و خبرساز، تاریخ نهم شهریور امسال را 
ضرب االجل فیفا برای آزادی ورودی زنان به ورزشــگاه های فوتبال در 

ایران اعالم کرد.
این کشمکش مدیران میانی فدراسیون فوتبال در رسانه ها در حالی پیش 
چشم مردم نمایش داده می شــود که دو عضوهیأت رئیسه فدراسیون 
فوتبال هم ســخنان دوپهلویی در این باره مطرح کرده اند؛ یکی از آن ها 
این الزام را تنها منوط به بازی های ملی دانســته و در مقابل دیگری به 
مسئوالن کشور بابت جدی گرفتن این اخطار های اینفانتینو هشدار داده 
است، حال آنکه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش، حضور خانم ها در 
ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی تیم ملی کشورمان مقابل نخستین 
حریفش در مقدماتی جام جهانی قطر را رسما اعالم کرده و اگر منظور 
فیفا فقط بازی های ملی بود، با همین اعالمیه مشــکل حل شده تصور 

می شد.
انتشــار آیین نامه انضباطی سال 201۹ فیفا نشان می دهد، قضیه در حد 
حرف و توصیه و حتی هشدار نیست و به شکل یک بند از قانون الزم 
االجرای فیفا تحت عنوان ممنوعیت تبعیض جنسیتی در ورزشگاه ها و 

کل فوتبال، به فدراسیون های کشور های عضو ابالغ شده است.
کشور عربســتان سعودی، یکی از معدود کشور هایی است که مخالف 
حضور زنان در ورزشگاه ها بود و سال گذشته و بعد از سه دیدار پیاپی 
رئیس فیفا با پادشــاه عربستان و همچنین محمد بن سلمان ولیعهد این 
کشور موافقت خود را برای ورود بانوان عربستانی به ورزشگاه ها اعالم 
کــرد و حاال ایران به عنوان یکی از کشــور های نادر دنیا در این زمینه، 
هنوز قانون یا زمینه های سخت افزاری این حضور را فراهم نکرده است. 
از بیشتر نمایندگان مجلس گرفته تا معاون رئیس جمهور ایران در امور 
زنــان و حتی معاون اول قوه مجریه، با این موضوع مشــکلی ندارند و 
قول هــای صریح برای رفع موانع داده اند. در این مســیر، وزیر ورزش 
و معاونینش هم خواستار آماده سازی ورزشگاه های ایران برای حضور 
خانم ها شده اند و وزیر کشور نیز در پایان لیگ هجدهم اعالم کرده بود 
که دســتور الزم برای تأمین مقدمات این حضور را صادر کرده است؛ 
اما با گذشت چندین ماه عمال گامی برداشته نشده و فدراسیون فوتبال 
هم بودجه الزم برای تجهیز ورزشــگاه های دولتی را ندارد و حتی اگر 
چنین پولی داشته باشد، هم به دلیل مالکیت دولت بر اغلب استادیوم ها، 

وظیفه ای در این زمینه ندارد.
در ایــن میان، اظهارات دیروز دادســتان کل کشــور و انتقاد او از 
تالش های مختلف برای آزادی حضور زنان در ورزشــگاه، شــوک 
بزرگی بــه تالش ها در این زمینه بود. حجت االســالم منتظری در 
جمالت تندی علیه فدراســیون جهانی گفته است: »فیفا چه کار به 

ورزشگاه رفتن زنان دارد؟ 
تعلیق در حال و روز فعلی فوتبال و درآســتانه رقابت های حســاس 
آسیایی، نیز به منزله از دست رفتن مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 
قطــر و متعاقبا حذف از گردونه رقابت ها خواهد بود تا هت تریک تیم 

ملی برای صعود به جام جهانی تبدیل به یک رویا شود.
باید دید کشمکش های موجود در نهایت به چه اتفاقی ختم خواهد شد 
و آیا تعویق طوالنی لیگ که حاال دیگر مراسم قرعه کشی اش هم برگزار 

شده، سرانجام به چه تصمیمی می رسد؟!
* مجید کوهستانی
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استفاده از مدارهای زیست تخریب پذیر 
برای آزادسازی مسکن در بدن

 محققان موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان واقع در سوییس نوعی 
ایمپلنت زیســت تخریب پذیر ساختند که قادر اســت در یک دوره 

چندین روزه، داروی مسکن را در بدن بیماران آزاد کند.
بــه گزارش ایرنا، این ایمپلنت عالوه بر کاهش درد و ناراحتی پس از 
جراحی، در بدن بیمار جذب شده و نیاز به جراحی مجدد برای خارج 

کردن ایمپلنت را از بین می برد.
محققان یک مدار الکترونیکی کوچک از جنس منیزیم ساختند که به 
ایمپلنت متصل شــده و امکان گرم کردن آن به صورت بی سیم وجود 
دارد. این مدار کوچک امکان کنترل آزادسازی دارو توسط ایمپلنت را 

برای چندین روز فراهم می کند. 

حضور تلفن همراه در ایران به ربع قرن رسید
 شرکت ارتباطات سیار ایران در تاریخ 1۹ مرداد 1373، با واگذاری 
4 ســیم کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، عرضه سیم کارت 
تلفن همراه در ایران رســماً آغاز شــد و از آن زمان تاکنون یک ربع 

قرن می گذرد.
به گزارش روابط عمومی همراه اول، بهره برداری از نخستین فاز شبکه 
تلفن همراه کشــور، ابتدا در مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با 24 
ســایت BTS و با ظرفیت ۹200 شماره آغاز شد و به دنبال استقبال 
مردم، شــرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران 
به کل کشور برآمد.همراســتا با تغییر پارادایم های ارتباطی در دنیا و 
متناســب با نیاز و تقاضای مردم، توسعه شبکه تلفن همراه در اهداف 

عالی مجموعه مخابرات کشور قرار گرفت.

ظروف مسی با فناوری نانو تولید می شوند
 محققان در یک شــرکت دانش بنیان ایرانی موفق به ابداع سیستمی 
شدند که با استفاده از فناوری نانو از اکسید شدن ظروف مسی جلوگیری 
کرده و زیبایی آن را ماندگار می کند.سید وحید نبوی، در خصوص یکی 
از محصوالت خود که در زمینه نانومس اســت به خبرنگار مهر گفت: 
به دلیل اینکه همواره ظروف و قطعات مسی بعد از مدت زمانی کوتاه 
اکسید شــده و رنگ آن تیره می شود برخی مخاطبان خود را از دست 
می دهد.وی با اشــاره به یکی از مشکالت ظروف مسی افزود: مشکل 
اصلی مس این است که در کوره ذوب از ضایعات مس با خلوص پائین 
)حدود ۹۶ درصد( اســتفاده می شود و از طرفی ورق مس تولید شده 
دارای کیفیت و خلوص پائین هستند که این موضوع مشکالت زیادی را 

در فرآیند تولید ظروف مسی ایجاد می کند.

کشف ۳۹ کهکشان ناشناخته در جهان
 دانشــمندان برای نخستین بار 3۹ کهکشان رصد کرده اند که تا به 
حال شناخته نشده بودند. این کهکشان ها حتی با تلسکوپ هابل نیز 

قابل رصد نبوده اند.
به گزارش مهر ،  دانشــمندان گنجینه ای از کهکشــان های باستانی 
عظیم و ناشناخته را کشف کرده اند. این نخستین باری است که چنین 
کشــفی با این تعداد  کهکشان انجام شده است. این تحقیق در نشریه 
نیچر منتشر شده است. طبق اطالعات موجود دانشمندان 3۹ کهکشان 
کشف کرده اند که به وســیله سیاهچاله های بزرگ و ماده تاریک به 
یکدیگر متصل هســتند.تائو وانگ از دانشــگاه توکیو در این باره می 
گوید: این نخستین باری است که چنین تعدادی از کهکشان ها رصد 

شده است. قبال این کهکشان ها برای ما ناشناخته بودند. 

باریک ترین طالی جهان تولید شد
 محققــان از تولید باریــک ترین طالی جهان خبــر داده اند که 
ضخامــت آن به تنها دو اتم می رســد. این موفقیت تحولی در تولید 

وسایل الکترونیکی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش مهــر ، محققان با هدف کوچک تر کردن هر چه بیشــتر 
وسایل الکترونیکی همیشــه درصدد یافتن راه هایی برای کوچک تر 

کردن ابعاد فلزات مورد استفاده بدین منظور هستند.
پژوهشگران دانشــگاه لیدز، بعد از بررسی های بسیار موفق شده اند 
طالیی دو بعدی که متشــکل از تنها دو اتم اســت را تولید کنند. این 
طال از نظر شــکل ظاهری و خصوصیات مشابه با گرافن است که به 
علت رسانایی بســیار و ضخامت اندک در صنعت الکترونیک مورد 

توجه قرار دارد.

مدیرکل ارشاد همدان خبر داد
برگزاری جشنواره مد و لباس غرب کشور 

در همدان
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان همدان با حضور در دفتر 
ایســنا به مناسبت هفته خبرنگار، اعالم کرد: امسال جشنواره مد و لباس 
غرب کشــور را با موضوعیت »لباس اداری بانــوان« در مهر یا آبان ماه 

برگزار خوهیم کرد.
احمدرضا احسانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه کار جشنواره 
مــد و لبــاس ارائه دادن الگوها اســت، افزود: این جشــنواره به دنبال 
فرهنگ سازی است و در جشنواره های سالهای اخیر بخشی برای عموم 

مردم وجود داشته که الگوهایی را برای آنها ارائه داده اند.
وی ادامه داد: با برگزاری مسابقات و دادن جوایز فرهنگ سازی در جامعه 
اتفاق می افتد و این فقط بخشــی از کار اســت چــرا که مبحث مد و 
لباس بحثی کلی اســت که باید در سیاستهای کالن دیده شود و نیازمند 

همکاری ارگانهای مربوطه است تا نتیجه مطلوب داشته باشد.
احســانی با اشاره به هفته خبرنگار، ایسنا را رسانه ای با کادری جوان و 
ایده های نو دانست و گفت: امیدوار هستیم که ایسنا با داشتن این قابلیتها، 

تاثیرگذاری خود را بیشتر در جامعه نمایان کند. 
وی افزود: خبرنگاران چشــم و گوش جامعه هستند و در بحث اطالع 
رســانی بیش از بحث خبر بحث تحلیل مهم اســت چرا که بررسی و 

شناخت جامعه مستلزم این امر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان ادامه داد: خبرنگاران حتما 
باید مشکالت، معضالت، آســیبها و درگیریهای مردم استان را به طور 
تخصصی شناســایی کنند چرا که این تجزیه تحلیلها به مسئوالن کمک 
می کند تا آنها را در برنامه ریزیهای خود لحاظ کنند و مسیر را به سمت 

کارهای زیربنایی و کارشناسانه ببرند.
احســانی در ادامه تصریح کرد: از آنجا که ایســنا در فضای دانشگاهی 
قرار دارد انتظار می رود از توان متخصصان و دانشــگاهیان استفاده کند 

تا پربارتر باشد.
وی ادامــه داد: با انجام این کار ذائقه مخاطب به ســمتی می رود که با 
خواندن خبر می تواند برداشــتی از موضوع داشته باشد و نسبت به آن 

شناخت پیدا کند.
وی در ادامه گفت: حوزه فرهنگ و ارشــاد اسالمی و کارهای فرهنگی 
هنری به نقد و نظرســنجی های اصحاب رســانه نیاز دارد و در مورد 
موضوعات خاص مانند جشــنواره های ملی و بین المللی از آنها استفاده 
خواهیم کــرد تا در جهت برنامه ریزیهای مطلوب از وجودشــان بهره 

مند شویم.
احســانی با اشــاره به اینکه عمده وظایف ایــن اداره در حوزه کتاب، 
مطبوعات، نمایش، موسیقی، هنرهای تجسمی، کانونهای فرهنگی هنری، 
مساجد، قرآن و عترت و ... است، افزود: هر برنامه ایی که در این حوزه 
وجود داشته باشــد یا از وظایفی است که از طرف وزارتخانه ابالغ می 

شود یا برنامه هایی است که در همین راستا در استان وجود دارد.
وی ادامه داد: این برنامه ها باید به طور متناســب، دقیق و متوازن برنامه 
ریزی و اجرا شــود چرا که توسعه در حوزه فرهنگ و هنر زمانی اتفاق 

می افتد که کارها همه جانبه پیش روند و تک بعدی نباشد.
وی در ادامــه اظهار کرد: اداره فوق با توجــه به محدودیت و امکانات 
اســتان و در قالب مقررات و قوانین و ضوابط کارها را اجرایی می کند؛ 
به عنوان مثال فرهنگ بومی و فولکلور استان که باید در نظر گرفته شود 

چرا که استان همدان از نظر بافت جمعیتی اقوام مختلفی دارد. 
احســانی تصریح کرد: توجه کافی و وافی به شورای فرهنگ عمومی به 
عنوان باالترین مرجع فرهنگی در استان شود که در این موارد رسانه ها 

می توانند با تحلیلهای خود کمک زیادی داشته باشند.
وی درباره سالنهایی که در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد هستند و تئاتر در 
آنها اجرا می شود، گفت: این سالنها، استاندارد هستند و از نظر تجهیزات 

هر سال تجهیز و تجهیزات هر سال به روز می شوند.

■ دوبیتي:
گریبان تا بدامانم بسوزد دگر شو شد که مو جانم بسوزد  

همی ترسم که ایمانم بسوزد برای کفر زلفت ای پریرخ  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س................   ما همه باهم هستيم- تگزاس2 
■ قد  س2....................... ................. شبی که ماه کامل 

شد - نيوکاسل
■ فلسطين1 ...................... سرخ پوست - ايکسالرژ 
فلسطين 2.............................. شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون............................ زهرمار- ايکسالرژ- 
دختر شيطان

■بهمن مالير.......... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 
کامل شد - سرخ پوست

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

■ حدیث:
امام علی )ع(:

خطاب به کمیل به زیادـ  :ای کمیل! به خانواده ات فرمان بده که روزها در پی کسب خصلت های 

واالی انسانی بروند، و شبانگاهان، در پی رفع نیازهای ُخفتگان. .         
نهج البالغة : حکمت 25۷

 جیب مدیران نشریات همدان خالی است و در 
چنین شــرایطی وابستگی به مدیران دولتی و فاصله 
گرفتن از آزادگی و استقالل هم چندان زشت و قبیح 
به نظر نمی رسد؛ آن وقت انتظار وارستگی، نوگرایی 
و ســخن تازه داریم در ســایه وابستگی، زمانی که 

رسانه غم نان دارد.
قلم زدن در دیار هگمتانه تاریخ دارد و رسانه با این 
تاریخ پیوند دیرین؛ اما این روزگار نامراد عرصه بر 
صاحبان قلم و رسانه تنگ کرده؛ آنقدر که بال و پر 
زدن این پیک های خبررســان در آسمان غبار آلود 

امروز دشوار شده و هر دم بیم سقوطشان می رود.
در گپ و گفتی دوســتانه با چند تــن از مدیران و 
گردانندگان روزنامه ها و نشــریات محلی و پایگاه 
های خبری آنچه که دل فعاالن این عرصه را به درد 
آورده و خاطر مخاطب و خواننده را آزرده و مکدر 
کرده را به بحث و تبادل نظر نشســتیم آنهم در روز 
مبارک خبرنگار در میزگــرد خبرگزاری جمهوری 

اسالمی )ایرنا( مرکز همدان.
 جیب ها خالی؛ قلم ها خشک

ســردبیر روزنامه همدان پیام 80 درصد دالیل افول 
مطبوعات را مشــکالت مالی می داند که نشریات 
استان را به الک انزوا برده است. بی نظمی های اخیر 
در چاپ و نشر به اعتقاد یداهلل طاقتی احسن ناشی 
از همین تنگدستی نشریات است و راهکاری برای 
برون رفت از این اوضاع پیشنهاد می دهد که به نظر 

معقول می رسد.
کوچ رســانه های مکتوب به فضــای مجازی را او 
بهترین کار می داند که به صرفه و صالح است؛ هم 
نشریات از شر هزینه های کمرشکن کاغذ و چاپ و 
توزیع خالص می شوند و هم با همان برند و لوگو 

می توانند مخاطبانشان را حفظ کنند.
امــا طاقتــی احســن 20 درصد باقیمانده ســهم 
گرفتاری های جامعه رســانه ای همدان را سعی 
می کند عادالنه بین کمبود نیروی انسانی کاربلد، 
فقر آموزش تخصصی و عملکرد جزیره ای رسانه 
ها تقســیم کند و می گویــد در قیاس مطبوعات 
اســتان با دیگر مناطق کشــور این واقعیت کامال 
مشــهود است که به لحاظ کیفیت محتوا و صفحه 
آرایی یک ســر و گردن باالتر از بقیه هســتیم اما 
باید شــجاعانه اعتراف کنیم که از داشتن نیروی 

انسانی ماهر و کاربلد کم بهره ایم.
رگ و ریشــه این نوع کم و کاســتی را ســردبیر 
بزرگترین روزنامه خصوصی اســتان در فرار نخبه 
های خبری می داند که به دلیل مکفی نبودن حقوق 
و مزایا، عطای خبرنگاری را در دیار الوندنشینان به 
لقایش بخشــیده و به جایی و کاری دیگر مشغول 

شده اند.
 آموزش؛ پای لنگ خبرنگاری

طاقتی احســن از آموزش به عنوان یک اصل مهم 
در کار خبــر یاد می کند که اگر مســتمر و به روز 
نباشــد یک پای خبرنگاری می لنگــد؛ به گفته او 
بیشتر کســانی که وارد این حرفه می شوند، مبتدی 
هســتند و با الفبای خبر کامال بیگانه و سالها وقت 
و هزینه باید صرف آموختن راه و چاه خبرنویســی 
به ایــن تازه واردها کرد. کاری که بیشــتر به عهده 
رسانه بوده و ورود جدی فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
خانه مطبوعات برای دانش افزایی فعاالن عرصه خبر 
اقدام کنند که تاکنون به صورت دســت و پاشکسته 

کارهایی صورت گرفته اما کافی نیست.
فــارغ از گیر و گرفت های مالی که گریبان رســانه 
های همدان را چســبیده و مکتوب و غیر مکتوب 
هم نمی شناســد، کمرنگ بودن تعامل بین رســانه 
ها اســت که ســردبیر همدان پیام از واژه "عملکرد 
جزیره ای" برای آن اســتفاده می کند و تاکید دارد 
اگر خواهان رشــد و ترقی رسانه هستیم باید از نقد 
و تحلیل یکدیگر نهراســیم و محافظه کار نباشیم تا 

بزرگ و قوی شویم.

 مردم داری یا مدیرمداری؟
حسین زندی که بیشتر اهل نوشتن است تا سخنرانی 
و این خوی و خصلت بیشتر اهالی رسانه است که 
زبانشان را به قلمشان قرض داده اند، نفر دومی است 
که در میزگرد ایرنا از چالش های فراروی رسانه ها 

سخن می گوید.
کجا با مردم بوده ایم؟ کی صدای مردم را رســانده 
ایم؟ چقدر بین خواســته های مردم و مسئوالن پل 
زدیم و چقدر این پل های شکسته را وصله زدیم؟ 
این پرسش ها مطلع سخن ســردبیر "همدان نامه" 
است که به هم صنفانش توصیه می کند و تاکید دارد 
که بهتر اســت به جای گالیه از بی تفاوتی مردم که 
چرا روزنامه نمی َخرند و نمی خوانند، به کردارمان 
بیاندیشــیم که کی، کجا و چگونه مردمداری کرده 

ایم؟
زندی بر این باورش اســتوار است که بیش از اینکه 
با مردم باشــیم همراه مدیران و مسئوالن بوده ایم و 
همین موضوع اعتماد عمومی به رســانه ها را سلب 
کرده و در چنین هوای یاس آلودی انتظار نفس های 

گرم و امیدبخش از مردم داریم.
 دهان کجی رسانه ای  

آری "از همان دســت بدهی از همان دســت پس 
می گیری"؛ ضرب المثلی که لپ کالم زندی اســت 
و حکایت ناشاد رسانه های دیار دانایان است که به 
اعتقاد وی آنقدر وابســته به دولت و مدیرانش شده 
که نام بنگاه اقتصادی برایش زیبنده تر است تا رسانه 
و این بنگاه داری رســانه را وادار کرده تا مدیر مدار 

باشد تا مردم دار.
ســردبیر همدان نامه گریزی به دهه 30 و 40 دیار 
هگمتانه می زند که تیراژ نشریه ها کمتر از یک هزار 
نبود و حاال با چند برابر شــدن جمعیت شمارگان 
مطبوعات به عدد ۶00 هم نمی رسد و هر روز هم 

آب می رود.
نبود ویراســتار حرفه ای از نیازهای رسانه هاست 
که زندی جایش را در همدان بســیار خالی می بیند 
و نتیجه این حفره غلط های نگارشــی اســت که 
تکرارش معنایی به جز دهان کجی به مخاطب ندارد.

 روابط عمومی؛ گل نشکفته
گالیه و شــکوه از روابط عمومی ادارت و نهادهای 
دولتــی را از زبان مدیــر پایگاه خبــری "همدان 
پرس"می شنویم که دیگر میهمان میزگرد ایرنا است.
روابط عمومی که هنر هشــتم به حساب می آید و 
مهمترین رکن شکوفایی و نوآوری، به اعتقاد راحله 
مشــتاق در استان همدان نشکفته یا دست کم زمینه 

شکفته شدنش فراهم نیست.
او مــی گوید: این هنرمنــدان در عرصه عملکرد و 

تعامل با رسانه ها به شدت دچار افت شده و این بی 
انگیزگی آنها در کاســتن هیجان و اشتیاق رسانه ها 

تاثیر گذار بوده است.
مدیر پایگاه خبری همدان پرس خواســتار ارتباط 
مســتمر و موثــر روابط عمومی ها بــا خبرنگاران 
اســت و به مدیران دستگاه های دولتی پیشنهاد می 
دهد: برای پست های روابط عمومی از خبرنگاران 
برجسته اســتفاده کنند که به خوبی با مقوله خبر و 

اطالع رسانی آشنا هستند.
 موریانه ای در تن رسانه ها

مدیر پایگاه خبری "همدان نیوز" که سطوح خبری 
از خبرنگاری تا سردبیری و مدیرمسئولی را تجربه 
کرده است، ورود آزاد و بدون فیلترینگ اشخاص به 
عرصه خبر را از چالش های عمومی رسانه ها برمی 
شمارد که همچون موریانه ای تنه رسانه ها را بیصدا 

می جود و نابود می کند.
علی ثقفی به شدت خواستار درجه بندی خبرنگاران 
است تا هر کسی به فراخور تحصیالت و توانمندی 
در جایگاه خودش بایستد و این ُمدرج کردن فعاالن 
رســانه وظیفه ای اســت که او به خانه مطبوعات 
محــول می کنــد که رزومــه و پرونــده کاملی از 

خبرنگاران دارد.
تراز نبودن کفه های دخل و خرج به ویژه در ســال 
های اخیر او را هم به تعدیل نیرو مجبور کرده تا در 
محیط جمع و جورتری فعالیت کند و این سرنوشت 
شومی است که او برای پایگاه های خبری تصور می 
کند که بی هیچ پشت و پناهی پا به این عرصه نهاده 

اند و به شخص یا نهادی وابسته نیستند.
 سر پا بمانیم؛ رونق پیشکش!

ثقفی معتقد اســت مدیران هنــوز در حال و هوای 
ســنتی ِسیر کرده و رسانه های مکتوب را به فضای 
مجازی ترجیح می دهند و این نقطه ای اســت که 
پایگاه های خبری از آن بســیار آســیب دیده اند و 
کمتر مدیری برای تبلیغات در بســتر اینترنت هزینه 
می کند و همیشه رسانه مکتوب در اولویت بوده و 
هست و به گفته وی این نگاه مشترک همه مدیران 

است و دولتی یا خصوصی هم نمی شناسد.
به اعتقاد وی این تنگ نظری ها عرصه را بر رســانه 
های مجازی تنگ کرده و چیستی و چگونگی رهایی 
از این بحران سوالی است که ما می پرسیم و همگان 
به سواد رســانه ربطش می دهند که همه الیه های 
جامعه باید با این مهم آشــنا شوند تا حال رسانه ها 

خوب شود.
مدیــر پایگاه خبری "همدان نیوز" می گوید بغیر از 
چند رسانه مطرح اســتان بقیه فقط تالش می کنند 
ســرپا بمانند؛ کسب درآمد و رونق هم پیشکش! به 

تعبیری رســانه های همدان با سیلی صورتشان را 
سرخ کرده و آبرو داری می کنند.

 موج سواری رسانه ای
این فعال رسانه ای تاکید دارد که رسانه های همدانی 
به جــای تائید و تکمیل، یکدیگر را خنثی می کنند 
و اگر رســانه ای به موضوع یا چالشی می پردازد به 
جای سوار شدن بر این موج و آفرینش امواج دیگر 
به هزار و یک ترفند متوســل شده تا ان موضوع را 

بی اثر و خنثی کنند.
او ایمان دارد که یک دست صدا ندارد و همه رسانه 
ها باید موج ســواری بیاموزند و گرنه در ســکوت 
و ســکون ســاحل دردی نه از مردم دوا می شود و 

نه خودمان.
 دست رد به سینه رسانه مستقل

مهدی طاهری میهمان دیگر میزگرد ایرنا اســت که 
در بی پروایی و رک گویی زبانزد است و آمد و شد 
هفت وزیر و هفت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و هفت استاندار را به چشم خویش دیده.
وی می گوید که همین مشــکالت و گرفتاری های 
رسانه ها را در دوره ها مطرح کرده ایم و افاقه نکرده 

است اما باز می گوییم شاید اثر کند.
او که از ســال 137۶ وارد کار مطبوعات شده و تا 
کنون هشت نشــریه را سردبیری کرده و حاال هفته 
نامه »نویسار« را رهبری می کند، می گوید: در هیچ 
دوره ای مطبوعات چنین افولی را تجربه نکرده بود 

که حال گرفتار آن است.
مدیرمسئول نویســار این افول و رکود رسانه ها را 
ناشــی از تنبلی خود رسانه ها می داند که جسارت 
و شجاعت از تن و جانشان پرکشیده و "خود کرده 

را تدبیر نیست".
    طاهری طرفدار رســانه مســتقل، وزین و خود 
ساخته است که گویا به مذاق مدیران دولتی چندان 
هم خوش نمی آید و گاه و بیگاه دست رد به سینه 
این تیپ رســانه هــا می زنند و هنــوز پایبند نظام 

منسوخ ارباب و رعیتی هستند.
 غم نان

او معتقد اســت که اگر غم نان نباشد و رسانه برای 
دخل و خرجش به دولت وابســته نباشد به افول و 
هبوط نمی نشــیند اما چه باید کرد که غم نان نمی 

گذارد عده ای چنین بیندیشند.
او مخالف این است که دولت آبشخور رسانه باشد 
و می گوید: این تن پروری و تنبلی رسانه ها ناشی 
از همین وابستگی اســت، اگر پذیرفته ایم که رکن 
چهارم دموکراسی هستیم پس باید جسورانه بر این 
بدعت های غلط خط بطالن بکشــیم و بازتعریفی 

درست از رسانه و خبرنگار بنویسیم و از بر کنیم.

مدیرمسئول نویسار به استناد آمارهای موجود اعالم 
می کند که تا ســال 13۹2 بیشتر مجوزهای رسانه 
هــای مکتوب و مجازی با واســطه و بی واســطه 
متعلق به نمایندگان مجلس شورای اسالمی یا یکی 
از رجال اســتان بوده و با آمدن روزنامه همدان پیام 
نشریات خصوصی هم از پیله درآمدند و در این فضا 

بال و پر گشودند.
طاهری که به صراحت بیان مشــهور است و همین 
زبان سرخ بارها سر ســبزش را به باد داده، داشتن 
حامی و اسپانسر برای رسانه را الزم می داند؛ رسمی 
که وی آن را در جهان مرســوم می داند و اشخاص 
متمکن می توانند یک نشــریه را تــا اوج قله های 

موفقیت یاری کنند اما به دور از افراط و تفریط.
او به ارزیابی رســانه های استان تاکید راسخ دارد و 
خواســتار آسیب شناسی این حوزه است؛ کاری که 

نمی شود یا نمی گذارند که بشود.
ســر مقاله حرفه ای، گزارش های تحلیلی عمقی و 
کارشناســانه و صفحه آرایی شکیل و جذاب مالک 
و معیارهایی اســت که این مدیر خوش ذوق برای 
هر رسانه ای الزم می داند و به گفته وی در همدان 

کمتر به چشم می خورد.
 قطع امید از مطبوعات  

بــه اعتقــاد طاهری سیســتم عرضــه و تقاضا در 
رســانه های همدان رعایت نشــده و همه نشریات 
همشکل و یکســان و بی هیچ تفاوت چشم گیری 
چــاپ و روی دکــه های مطبوعاتی می نشــیند و 
زیــر نور آفتاب رنگ می بــازد؛ بی هیچ خریدار و 

خواهانی.
نوگرایی نســخه ای اســت که این خبره مطبوعات 
برای دردهای مزمن رسانه ها می پیچد و تاکید می 
کند رسانه تشنه ســخن تازه است تا بتواند عطش 
مردم را سیراب کند و گرنه با این رفتارهای کج دار 

و مریض باید از مطبوعات همدان قطع امید کرد.
انجمن آزاده و وارسته ام آرزوست

به باور این فعال رسانه تشکل های صنفی تا زمانی 
که در قید و بند تشــکیالت دولتی باشند محکوم به 
فنا هستند و به سرنوشــت جوامع کمونیستی دهه 
۶0 و 70 میالدی دچار می شــوند؛ مگر اینکه کامال 

خصوصی شوند.
او کــه زمانی خودش عضوی از تشــکیالت خانه 
مطبوعــات بوده مدعی اســت کــه انتخابات خانه 
مطبوعات همدان در هیچ دوره ای دموکراتیک نبوده 
و این نهاد نیازمند شایسته ساالری است و تا زمانی 
که با البی گری صاحب رای و منصب می شــویم 

محبوبیت و مقبولیتی نداریم.  
تعدد انجمن های صنفی وارســته و مستقل آنهم با 
ساز و کارهای مشخص توصیه مدیر نشریه نویسار 
است که به گفته وی می تواند افزون بر ایجاد رقابت 
و انگیــزه خانــه مطبوعات را از حالــت انفعالی و 

انحصاری بیرون بیاورد.
  زیر تابلوی خبرنگار پارک نکنید

طاهری گریزی به عملکرد فعاالن رسانه هم می زند 
به ویژه آنها که غوره نشده می خواهند مویز شوند؛ 
کســانی که عجوالنه الفبای خبر را نیاموخته رویای 
سردبیری و مدیر مسئولی در سر می پرورانند و توقع 

تعظیم از مسئوالن را جلوی پایشان دارند.
 او تاکید می کند که خبرنگار باج بگیر نیســت و به 
همه کســانی که آگاهانه یا ناخودآگاه از نام و نشان 
خبرنگار سو اســتفاده می کنند هشدار می دهد که 

"زیر تابلوی خبرنگار توقف نکنند".
روی دیگر ســخن طاهری با دسته مدیرانی است 
کــه خبرنگاران را با جماعت باج بگیران اشــتباه 
گرفته اند و برای حفظ میز و منافعشان در اندیشه 
تطمیع خبرنگار هســتند؛ او هر دو گونه رانت در 
عرصه رســانه را ممنوع و ناسزا می داند و تاکید 
می کند بیش از این واژه مقدس خبرنگار را آلوده 

نکنیم.
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