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نسبت به اوضاع 
ما اصال نگران 
نباشند

 این را به همه 
بگویید

ارزیابی 
عملكردموجب 
ارتقا پاسخگویی 
دستگاه های اجرایی 
و اعتماد عمومی 
می شود

رسانه ها عامل 
حرکت رو به جلو 
مسئوالن

نابغه تنیس 
روی میز همدان 
به پیكارهاي 
آسیایی اعزام 
شد

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام
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یادداشت روز

2

مراسمی متفاوت با چاشنی 
نقد و پاسخگویی

 آیین گرامیداشت روز خبرنگار امسال 
در شرایطی برگزار شــد که حال و هوای 
مراســم قدری متفــاوت از گذشــته بود، 
هرچنــد مطالبــات، خواســت ها و بعضا 
گالیه های خبرنگاران مشابه همان مسائلی 
بود که پیش از این نیز مطرح شــده بود و 
این نشان می دهد که بخش عمده ای از این 
مطالبات به درستی پاسخ داده نشده است.

جمع باصفای اهالی رسانه، از پیشکسوتان 
و بــزرگان این عرصه گرفته تا خبرنگاران، 

نویسندگان و عکاسان خبری پرتالش...

خبر

8

عبور از تحريم اقتصادی با گردشگری

بالتکلیفی نرخ ارزی 
هتل ها؛ دالر یا ریال؟ 

 هتلداران از یک ســو می خواهند نرخ 
ارزی با گردشــگر خارجی محاسبه کنند 
اما از ســوی دیگر نمی دانند کدام نرخ را 
در نظــر بگیرند به همیــن دلیل اکنون هر 
هتلی قانون خودش در مواجهه با خارجی 
هــا اجرا می کند.چند روز پیش جمشــید 
حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران به 
خبرنگار مهــر گفت که قصد دارند تا پس 
از بررســی های الزم بــه همه هتلها اعالم 
کنند که از گردشــگران خارجی نرخ ارزی 
دریافت شود. مانند همه کشورهای دیگر. 

اما این اقدامی بود...

خبرنگاری حرفه ای سخت اما زیبا!
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مرکز چاپ و بسته بندی همدان با مدرنترین تکنولوژی چاپ لیبل و فیلم های بسته بندی مقدم 
شما را برای بازدید از نمایشگاه و آخرین محصوالت تولیدی این واحد گرامی می دارد .

سالن  شبستان 5 شمالی غرفه 74    
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فـــــروش
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فاصله تا حرم۱۵۰۰متر
  پنج میلیارد وهشتـصد میـلیون تومان
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اينترنتي همدان پيام کانال 
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رئيس ديوان محاسبات کشوربا اشاره به بررسی های سال 95اعالم کرد

شناسایی ۱۱۰۰تخلف 
دردستگاههای اجرایی
 مدیران اجرایی دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی را مشاور خودبدانند

استاندار درجمع خبرنگاران:

نقد؛دربرنامه رسانه ها باشد
■ نماینده خبرنگاران: برخی مدیران سواد رسانه ای ندارند
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همدان، رتبه پنجم مسابقات »قرآن، نماز و عترت« را کسب کرد
 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه همدان جایگاه پنجمی مسابقات قرآن، نماز و عترت 
را از آن خود کرد، گفت: امسال در بخش های پژوهشی و آوایی 19 رتبه کشوری کسب شد که در مجموع استان همدان جایگاه 
پنجم را به خود اختصاص داد.حسن آقا یوسفی با بیان اینکه امسال با حمایت ها و همکاری های صورت گرفته در بخش های 

مختلف موفقیت های بزرگی در زمینه های قرآنی و تربیتی به دست آمد، اظهار کرد: منطق قرآن منطق استداالل و تفکر است.
وی با بیان اینکه قرآن مایه هدایت بشر است و انسان را  از تاریکی به سوی نور و روشنایی رهنمون می سازد، به فارس گفت: 

یکی از مهمترین ساحت از ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین مربوط به مسائل عبادی، اخالقی و تربیتی است.
وی با اشــاره به اینکه سی و ششمین دوره مسابقات قرآن، نماز و عترت امسال برگزار شد و استان همدان بر سکوی پنجمی 

قرار گرفت، تصریح کرد: در بخش نخست این دوره از مسابقات بیش از 100 هزار دانش آموز شرکت کردند.
یوسفی با بیان اینکه مسابقات قرآن، نماز و عترت فرصتی برای توسعه فعالیت های قرآنی و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان 
اســت، گفت: در مرحله اســتانی بیش از 3 هزار دانش آموز در مسابقات شرکت کردند که در نهایت تعداد 82 نفر برگزیده به 

مرحله کشوری راه یافتند.

راه یابی 5 دانش آموز همدانی به مرحله سوم المپیادهای علمی 
 مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از راه یابی پنج نفر از دانش آموزان استان به مرحله سوم المپیادهای علمی کشور 
خبر داد و گفت: دانش آموزان راه یافته به مرحله ســوم در کالس های تابســتانی باشگاه دانش پژوهان جوان به مدت بیش از 

یکماه شرکت خواهند کرد.
محمد پورداود اظهار کرد: بر اساس اعالم باشگاه دانش پژوهان جوان وابسته به مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، پنج 

نفر از دانش آموزان استان به مرحله سوم المپیادهای علمی کشور راه یافتند.
وی به فارس گفت: زهرا مالمیر از دبیرستان نمونه دولتی حضرت آمنه ناحیه یک همدان در المپیاد ادبی، فاطمه پناه آبادی از 
دبیرســتان فرزانگان یک همدان، پویا قربانی دبیرســتان عالمه حلی 2 همدان و محمد امین رضایی از دبیرستان عالمه حلی 2 
همدان در رشــته سلول های بنیادی و بازشناختی و سید علیرضا جلیلی نهاد از دبیرستان عالمه حلی 2 همدان در رشته شیمی 

راهی مرحله سوم المپیاد کشوری شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد: در مرحله اول المپیادهای علمی در استان همدان  یک هزار و720 نفر از 

دانش آموزان دوره متوسطه دوم ثبت نام کردند که از این تعداد 134 نفر توانستند به مرحله دوم راه یافتند.

 رئیس دیوان محاســبات کشور گفت: 
مدیران دســتگاه های اجرایــی باید دیوان 
محاسبات و دستگاههای نظارتی را مشاور 

خود بدانند.
به گزارش مهر، عادل آذر در شورای برنامه 
ریزی و توسعه اســتان همدان گفت: تفکر 
نظارت مســتمر پیشــگیرانه، هدایتگرانه و 

مقتدرانه را از قانون اساسی گرفته ایم.
رئیس دیوان محاســبات کشور بابیان اینکه 
مقام معظم رهبری تایید کرده اند دســتگاه 
های نظارتی مانع اجرا امور نشوند به شرط 
اینکه منجر به فساد نشــود، گفت: مدیران 

خط مقدم اجرا و توسعه هستند.
وی خطــاب به مدیران بابیــان اینکه دیوان 
محاســبات و دستگاه های نظارتی استان را 
مشاور خود بدانید و مشکالت را با آنها در 
میان بگذارید، گفت: طبق ارزیابی ها استان 
همدان در بین استان های با تراز خوب قرار 
می گیرد و بین اســتان هــای باالی خوب 
اســت. آذر بابیان اینکه وحدت در اســتان 
همدان ارزشمنداســت چراکــه اختالفات 
انرژی را می گیرد و نمی گذارد کاری انجام 
شــود، گفت: در پاکی و دلســوزی مدیران 

استان همدان تردیدی نیست.در سال 95
 1100 تخلف توسط

 دستگاه های اجرایی صورت گرفت
رئیس دیوان محاســبات کشور گفت: طبق 
آمار به دست آمده از تفریغ بودجه سال 95، 
حدود یک هزار و 100 پرونده و بند تخلف 

توسط دیوان محاسبات احصا شده است.
به گــزارش ایرنا عادل آذر بیــان کرد: این 
تخلف ها بررســی و نتیجه آنها نهایی شده 
و پرونــده هــا در اختیار دادســرای دیوان 

محاسبات قرار گرفته است.
وی یــادآوری کرد: آمار میــزان تخلف ها 
نســبت به گزارش تفریغ بودجه سال 94، 
چهار درصد بهبود داشــته اســت چرا که 
مدیران دســتگاه در یک اقــدام اصالحی و 

اعمال کنترل داخلی، آمار تخلف را کاهش 
دادند.

رئیــس دیوان محاســبات گفــت: یکی از 
اولویــت های این مجموعه در پیش گرفتن 
ســاز و کارها و برنامه های پیشــگیرانه و 
هدایتگرانــه برای جلوگیری از بروز تخلف 

پیش از وقوع است.
آذر ادامــه داد: نتیجه بررســی های دیوان 
محاسبات گویای این است که بخش عمده 
ای از تخلفات، ناشــی از ابهــام در قانون، 
برداشــت متفاوت از آنچه مورد نظر قانون 

گذار از تصویب قانون بوده، است.
وی گفــت: تناقض ها و پیچیدگی هایی در 
قانون خوانی وجود دارد که باعث می شود 
مدیــران دچار تخلف شــوند و انحراف از 
قوانین و جابجایــی هایی در ردیف بودجه 

ای رخ دهد.
رئیس دیوان محاســبات کشــور بیان کرد: 
اولویــت این مجموعه هدایتگــری و ارایه 

مشاوره به مدیران در حین انجام کار است.
آذر تاکید کرد: دیوان محاســبات نباید مانع 
اجرا کار، کاهش قــدرت تصمیم گیری و 
ریسک مدیران شوند اما در عین حال تالش 
در راستای صیانت و پاسداری و پیشگیری 
از بروز اشــتباه و خطــا در اجرای قانون را 

مدنظر قرار دهند.
وی در زمینه تخلف ارزی و ثبت ســفارش 
های خودرو گفت: رســیدگی به این قبیل 
تخلــف ها در مرحله اول ماموریت ســایر 
دستگاه های نظارتی اســت چرا که دیوان 
محاسبات در قالب قانون بودجه کل کشور 

عمل کرده و تفریغ بودجه انجام می دهد.
رئیس دیوان محاســبات کشور ادامه داد: با 
این وجــود به عنوان بازوی نظارتی مجلس 
شورای اســالمی و انتظار نمایندگان از این 
مجموعه ، هیاتی ویژه برای بررســی ثبت 

سفارش خودرو تشکیل شد.
آذر بیان کرد: این هیات گزارشــی از موارد 

انحرافی احصا کرده است که نتیجه نهایی آن 
پایان شهریور در قالب گزارش نهایی تقدیم 

رئیس مجلس شورای اسالمی می شود.
 نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اســالمی نیز در این نشست گفت: 
اســتان همدان در گذشــته از نبود وحدت 

ضرر کرده است.
امیر خجسته عنوان کرد: وحدت و همدلی 
بین نمایندگان، مدیران و همه نهادها ایجاد 
شده و استان همدان با وجود شرایط تحریم، 
خوب حرکت کرده و در کشور می درخشد.

وی بابیــان اینکه دیوان محاســبات امروز 
مشاور مدیران است و هدایت و نظارت را 
انجام می دهد؛ عنوان کرد: شفاف سازی و 

اجرای قانون باید اولویت باشد.
خجسته بابیان اینکه 140 میلیارد تومان اعتبار 
با مشاوره دیوان محاسبات استان و پیگیری 
استاندار جذب شد، گفت: مدیر باید جرات 

داشته باشد و کار قانونی را پیگیری کند.

رئيس ديوان محاسبات کشوربا اشاره به بررسی های سال 95اعالم کرد

شناسایی ۱۱۰۰تخلف دردستگاههای اجرایی
مدیران اجرایی دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی را مشاور خودبدانند

همدان  انصارالحسین)ع(  سپاه  فرمانده   
گفت: تمام هم و غم دشــمن آن است که 
وحدت و انسجامی که بین مردم و رهبری 
ایجاد شــده را خدشه دار کند و بین آن ها 

فاصله بیندازد.
مظاهر مجیدی در همایش نخبگان بسیجی 
در همــدان که با حضور معــاون فرهنگی 
سپاه برگزار شــد، گفت: طی دو هفته قبل 
سردار ســلیمانی در همدان حضور داشت 
و امروز نیز یکی از همرزمان او در اســتان 
شــهیدپرور همدان حضــور یافته که مایه 

مباهات است.
وی ادامه داد: ســردار نقدی سال های سال 
برای والیــت و نظام جمهوری اســالمی 
ســربازی کــرد و در بســیج هــم تربیت 
انســان های بزرگ و انقالبــی را رقم زد و 
امروز ســکان فرهنگی ســپاه را در دست 
گرفتــه که قطعا هدایت هــای وی اثرگذار 

خواهد بود.
سردار مجیدی ادامه داد: در آستانه چهلمین 
سال پیروزی انقالب اســالمی تمام هم و 
غم دشمن آنســت که وحدت و انسجامی 
که بین مردم و رهبری ایجاد شده را خدشه 

دار کند و بین آن فاصله بیندازد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه طی چند 
روز گذشته حجم بمباران تبلیغاتی آمریکا 
و استکبار جهانی بســیار عجیب و بزرگ 
بود و تالش می کردند مردم را به خیابان ها 
بکشــند و از وجود مردم برای رسیدن به 
مقاصد خود اســتفاده کننــد، گفت: مردم 
انقالبی ایران اسالمی این بار نیز به زیبایی 
از کنار این موضوع گذشــتتند و نگاه خود 
را متوجه مسئوالن کشور کردند تا آن ها این 

مشکالت برطرف کنند.
ســردار مجیدی بــا تاکید بــر اینکه مردم 
فهیم و بزرگ ایــران یک بار دیگر جواب 

دندان شکنی به دشمنان دادند، گفت: مردم 
در راســتای حفظ انقالب اسالمی همواره 

وظیفه و رسالت خود را انجام می دهند.
وی گفــت: مــردم همدان که همــواره با 
انقالب بوده اند و با انقالب فکر کرده اند و 
با انقالب مانده اند به زیبایی به این حرکت 

دشمن پاسخ منفی دادند.
انقالب اســالمی ایران نقاط کلیدی دنیا را 

ازدست آمریکایی ها درآورده است
 معــاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه بابیان 
اینکه اعجاز بزرگ انقالب اســالمی ایران 
دوام آن است، گفت: انقالب اسالمی ایران 
یکی یکــی نقاط کلیدی دنیا را از دســت 
درآورده  صهیونیســت ها  و  آمریکایی هــا 

است.
ســردار محمدرضــا نقدی با بیــان اینکه 
نادری است  انقالب  ایران  انقالب اسالمی 
که 40 ســال در اوج اقتدار و پیروزی های 
درخشــان دوام داشته اســت، گفت: چند 
هفته دیگــر با آغاز ماه محــرم در خیابان 
های نیویورک به عــزاداری می پردازند و 
این نشــان می دهد که موج انقالب تا آنجا 

هم پیش رفته است.

ســردار نقدی بــا تاکید بــر اینکه انقالب 
اســالمی ایران یکی یکی نقاط کلیدی دنیا 
را از دست آمریکایی ها و صهیونیست ها 
درآورده است، گفت: انقالب اسالمی ایران 
عراق، ســوریه، لبنان، یمن و بخش زیادی 
از فلسطین را احیا و بیدار کرده و به میدان 

آورده است.
وی با بیان اینکه رژیم آل ســعود در حجاز 
و عربستان گاهی محالت مسکونی داخل 
شــهر را با هواپیمای جنگــده بمباران می 
کنــد، گفت: این موجی اســت که بیداری 
انقالب اســالمی ایران با قوت ایجاد کرده 
و مرتبا دشــمن را به عقــب رانده تاجایی 
که آمریکایی کــه در روز پیروزی انقالب 
اســالمی ایران قوی ترین ارتش را داشت 
امروز به جایی رسیده که تفنگندارانش مثل 
موش در دست رزمندگان انقالب اسالمی 

شلوارهای خود را خیس می کنند.
سردار نقدی با بیان اینکه آمریکا آن دوران 
یک ذخیــره ارزی باالتر از هــزار میلیارد 
دالر داشــت اما امروز به گدایی و بدبختی 
و نکبت دچار شــده تا جایی که براساس 
گزارش هفته پیش که خودشــان منتشــر 

کردند 40 میلیون نفر در فقر مطلق به ســر 
می برند، گفت: آمریکا در حال حاضر 21 
هزار میلیارد دالر بدهی دارد و هر روز 2.5 

میلیارد دالر به آن اضافه می شود.
وی با بیان اینکه برابر برآورد کاخ ســفید 
در صورت ادامه این روند در ســال 2030 
بدهی خارجی امریــکا به 30 هزار میلیارد 
دالر می رســد که رقمی باالتــر از تولید 
ناخالص ملی آمریکا اســت و باید رســما 
اعالم ورشکســتگی و فروپاشی اقتصادی 
کند، گفت: انقالب اسالمی ایران آمریکا را 

به خاک سیاه نشاند.
وی با بیان اینکه امروز امریکا با فروپاشــی 
اجتماعــی داخلــی روبرو اســت، گفت: 
انقالب اســالمی ایران امریکایی ها را در 
منطقه زمین گیر کرده و آمریکا هیچ غلطی 
نمی توانــد بکند چراکه تمــام ترفندهای 

آمریکا شکست خورده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه بااشاره 
به پیروزی هایی که انقالب اســالمی ایران 
به دســت آورده است، گفت: روزی 3 نفر 
در خیابان های آمریکا کشــته می شوند و 

حقوق بشر ساکت مانده است.
سردار نقدی با تاکید بر اینکه دشمن روی 
نوار شکست و انقالب اسالمی ایران روی 
نوار پیروزی با تمام قدرت در حال حرکت 
است، گفت: ایدئولوژی سرمایه گذاری به 

واسطه رفتارهای ترامپ از بین رفت.
وی در ادامــه با بیان اینکه مشــکالتی که 
امــروز در اقتصــاد ایران به وجــود آمده 
مربوط بــه آدم های نفــوذی و غلط ها و 
رفتارها و اقدامات نادرســت است، گفت: 
اگر این عناصر خود فروخته و خود باخته 
که به دشــمن خدمــت می کنند بــا آنها 
همراهی نکنند تحریم دشــمن اصال اثراتی 

نخواهد داشت.

فرمانده سپاه انصارالحسين)ع( همدان:

تالش دشمن از بین بردن وحدت است

کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت
 در همدان افتتاح شد 

 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: کتابخانه 
تخصصی ایثار و شهادت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با 

3300 عنوان کتاب آماده استقبال از عالقمندان است. 
ناصر عارف ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان افزود: 
کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت با هدف ترویج فرهنگ ناب هشت 
سال حماســه و ایثار فرزندان ایران اسالمی امروز افتتاح و آماده ارائه 

خدمات به مردم شهیدپرور و والیی همدان است.
 وی بــه خبرنگاران جوان گفت: این کتابخانه که دارای بیش از ســه 
هزار و 300 عنوان کتاب با موضوعات انقالب اســالمی، دفاع مقدس 
و شــهدای واالمقام اســت همه روزه آماده ارائه خدمات به صورت 

رایگان است.

رسانه ها 
عامل حرکت رو به جلو مسئوالن

  مجید بیات - خبرنگار همدان پیام: جامعه خبري و اصحاب 
رســانه وظیفه مهمي در پویایي و نشاط جامعه داشته و به نوعي 

عامل حرکت رو به جلو مسئولین به شمار مي روند.
مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک همدان در جمع اصحاب رسانه 
به اهمیت جایگاه خبر اشــاره و افزود: امروزه در دنیا کشورهایي 

موفق عمل مي کنند که رسانه هایي فعال و پویا در اختیار دارند.
بهمن پارســا تصریح کرد: بعد از پیروزي انقالب شاهد تحوالت 
گســترده اي در عرصه خبر و اطالع رساني بوده ایم و این طیف از 
جامعه تغییرات زیادي داشــته و به طرق متنوع این وظیفه خطیر 

را به انجام مي رسانند.
وي گفت: در بحث هاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي رسانه ها به 

اشکال مختلف تأثیرگذار هستند.
پارسا خاطرنشان کرد: اتفاقات مختلف در سطح جامعه جهاني از 
دید رسانه ها پنهان مي ماند و اصحاب خبري به شکل غیرمستقیم 
نظارت خود را به وقایع، رفتار سازمان هاو مدیران نشان داده اند 

که به نوبه خود شاهد تأثیرگذاري این عمل بوده ایم.
مدیــر آموزش و پــرورش ناحیه یک همدان در ادامه با اشــاره 
به خصوصیات الزم در رســانه ها گفت: صداقت و شــجاعت از 
ویژگي هاي خبرنگاران مي باشــد که خود باعث مي شود مردم و 

مسئولین به این قشر اتکا نمایند.
وي گفت: آموزش و پرورش ناحیه 1  بیشترین تعداد دانش آموز 
را در ســطح استان دارد و شــخصا اخبار تولیدي این حوزه در 

مقایسه با سایر حوزه ها بیشتر است.
پارسا افزود: با توجه آســیب هاي فضاي مجازي در عرصه خبر 
بهتر است خبرها به شــکل گزینشي کار نشده و واقعیات آنطور 

که هستند منتقل شود.
مدیر ناحیه یک، با اشــاره به شکل ســاماندهي نیروها در سطح 
ناحیه گفت: با توجه به دســتورالعمل  وزارت آموزش و پرورش 
و اداره کل ایــن عمــل بر اســاس قانون گذاري مدون از ســال 
93 در حال شــروع شــده  و به شــکل منظم این ساماندهي در 
ســطوح متفاوت اجرایي شده است که در سال 96 شاهد یکي از 

منظم ترین این برنامه ها بوده ایم.
ــوان وجــود داشــته  ــازاد در قســمت بان وي گفــت: نیروهــاي م
ــا  ــي ب ــم ول ــه بوده ای ــود مواج ــا کمب ــان ب ــمت آقای و در قس
برنامه ریــزي معاونــت آموزشــي در مقاطــع متوســطه و ابتدایــي 
ــاي  ــه پایه ه ــه ب ــال از پای ــاوت انتق ــاي متف ــدن دوره ه ــا گذران ب
دیگــر انجــام شــده اســت و 50 درصــد کارکنــان در دوره هــاي 
تخصصــي خودشــان مشــغول بــه کار هســتند و امســال نیــروي 
ــه  ــتقرار پای ــه اس ــه ب ــا در ادام ــم داشــت. پارس ــازادي نخواهی م
ــده از  ــام ش ــاي انج ــا پیش بیني ه ــزود: ب ــاره و اف ــم اش دوازده
ــي  ــم و قســمت فن ــاه مشــکالتي در حــوزه نظــري نداری دي م
ــع  ــا توزی ــه ب ــش داشــته ایم ک ــزات چال ــود تجهی ــل کمب ــه دلی ب
امکانــات در قســمت هاي متفــاوت ایــن چالــش برطــرف شــده. 
بهمــن پارســا خاطرنشــان کــرد: طبــق مصوبــه وزارت آمــوزش 
ــام  ــت ن ــد شــیوه نامه ثب ــد از قواع ــران نمي توانن ــرورش مدی و پ
تخطــي کننــد و هزینه هایــي کــه در هنــگام ثبــت نــام دریافــت 
مي گــردد مربــوط اســت بــه حــق بیمــه، چــاپ مجــالت، کتــاب 
ــاز  ــاال غیرمج ــوارد ب ــده و م ــارج از قاع ــي خ ــت مبالغ  و دریاف

ــم داد. ــي انجــام خواهی ــا متخلــف برخــورد قانون اســت و ب

مراسمی متفاوت 
با چاشنی نقد و پاسخگویی

 آیین گرامیداشت روز خبرنگار امسال در شرایطی برگزار شد که 
حال و هوای مراسم قدری متفاوت از گذشته بود، هرچند مطالبات، 
خواســت ها و بعضا گالیه های خبرنگاران مشابه همان مسائلی بود 
که پیش از این نیز مطرح شــده بود و این نشــان می دهد که بخش 

عمده ای از این مطالبات به درستی پاسخ داده نشده است.
جمع باصفای اهالی رســانه، از پیشکســوتان و بزرگان این عرصه 
گرفته تا خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان خبری پرتالش، باانگیزه 
و دلســوز اســتان همواره مورد توجه بوده و خروجی خوبی داشته 

است.
استقبال خوب مدیران اجرایی استان از این مراسم و حضور در میان 
خبرنگاران نیز بر اهمیت آن افزود و باعث گردید تا امیدواری ها به 

ارتقای سطح تعامل مدیران با رسانه ها افزایش یابد.
اســتاندار همدان نیز به رغم برخی گالیه هــا، از امید و امیدواری 
ســخن گفت و به گونه ای مباحث مورد نظر خود را مطرح کرد که 

رسانه ها را همچنان همراه خود داشته باشد.
با تمام این احوال مراســمی که امســال در سالن شهدای استانداری 
همدان برگزار شــد، به جهت طرح مســائل انتقادی و واقعیاتی که 
مدت هاســت دغدغه ذهنی اصحاب رسانه است، قدری متفاوت به 

نظر رسید.
اینکه به رغم تالش های مدیریت ارشــد استان برای همراهی رسانه 
ها، همچنان مدیرانی در استان هستند که هنوز نتوانسته اند همکاری 
و تعامل الزم را با رســانه ها داشته باشند، ضعف بزرگی برای آنها و 

مشکلی برای استان است.
امروز اگر حتی یک مدیر اجرایی با رسانه های همراه نباشد و نتواند 
از ظرفیت  رســانه ها استفاده نماید، نه فقط آن دستگاه و مجموعه، 

بلکه روند توسعه استان با مانع مواجه می شود. 
موارد متعددی که توســط نماینده رسانه ها در مراسم مذکور مطرح 
شــد، دلیل واضحی بر این موضوع است؛ از این رو انتظار می رود 
در ســطح استان حرکت هایی به منظور کم کردن فاصله میان برخی 

دستگاه ها و رسانه ها صورت گیرد .
از سوی دیگر جمع پرشور خبرنگاران در استانداری همدان این پیام 
روشن را به دنبال داشت که اصحاب رسانه با تمام وجود در خدمت 
مردم هســتند و از هیچ تالشی برای تســریع در روند توسعه استان 

دریغ نخواهند کرد.
فعاالن رسانه ای با دقت نظر و اهتمامی که به مسائل ریز و درشت 
استان دارند، به دنبال رفع موانع توسعه و تأمین منافع مردم هستند. 
از این رو دســتگاه های مختلف نیز باید با احســاس مسوولیت به 
میدان بیایند و در اســتفاده از ظرفیت رســانه ای از هیچ تالشــی 

دریغ نورزند.
به هرحال روز چهارشــنبه مراســمی را شــاهد بودیم که با طرح 
مباحث انتقادی از ســوی رسانه ها همراه بود که بعضا پاسخ هایی 
نیز به آن داده شــد.  در این مراســم که با تالش ها و برنامه ریزی 
خوب خانه مطبوعات و همکاری دســتگاه های و نهادهای مختلف 
به شــکل مناســبی برگزار گردید، آنچه بیش از هر چیز نمایان و 
مشــخص بود، ضرورت اهتمام مسووالن اســتان به جایگاه رسانه 
ها و بهره گیری از ظرفیت رســانه هاســت که الزمه توسعه استان 

به حساب می آید. 

انجام 21 عملیات توسط 
فرشتگان نجات همدان 

 رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: 
روز 17 تیر ماه شــهروندان 532 بار با سامانه 125 تماس گرفته 

اند که از این تعداد تماس 21 مورد منجر به عملیات شد. 
محمدرضا بیاناتی رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
همدان اظهار داشــت: طبق اعالم مرکز پیام و کنترل فرماندهی 
عملیات در 17 مرداد ماه، 12 عملیات اطفای حریق و 9 عملیات 
امداد و نجات حاصل تالش فرشــتگان نجــات همدان در 24 

ساعت گذشته بوده است.
وی بــه خبرنــگاران جــوان گفــت: روز 17 تیــر ماه شــهروندان 
ــن  ــه از ای ــد ک ــه ان ــاس گرفت ــامانه 125 تم ــا س ــار ب 532 ب

ــه عملیــات شــد. تعــداد تمــاس 21 مــورد منجــر ب
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان ابراز داشت: 
29 تمــاس جهت مشــاوره و راهنمایی، 200 تماس اشــتباه و 

متاسفانه 282 مورد ایجاد مزاحمت بوده است.
وی ادامه داد: عملیات های انجام شــده در این تاریخ 12 مورد 
آتش ســوزی شــامل حریق باغ در بلوار ارم ، حریق کانکس 
نگهبانــی در میدان بــار و و 10 مورد حریق مراتع و پوشــش 
گیاهــی در مزدقینه، بلوار زینبیه، قاســم آباد، بلوار ارم 3 مورد، 
میدان بیمه، شــهرک مدنی، فلکه حســن آباد و شهرک مدرس 

بوده است.
بیاناتی عنــوان کرد: همچنین 9 مورد عملیــات امداد و نجات 
شــامل 5 مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در بلوار 
کاشــانی دو مورد، کوچه قصابان، شــهرک فرهنگیان و شهرک 
مدنــی، دو مورد نجات افراد محبوس شــده در منزل در رکنی 
و حصار امام)ره(، نجات حیوانات در بلوار احمدی روشــن و 
عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در میدان بار 

توسط آتش نشانان به انجام رسید.
وی خاطرنشان کرد: تعداد 10 نفر نجات یافته طی عملیات های 

مذکور گزارش شده است.

1- ازچهره های جدیدبرای جایگزینی نیکبخت رونمایی می شود.گویا 
برخی افراد وگروهها به روال گذشته بازهم از اعوان وانصارخودبرای 
اســتانداری همدان رونمایی کرده اند.گفته می شود این درحال است 
که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای اجرا راه طوالنی را 

دروزارت کشورخواهدپیمود!
2- قانون نظام جامع رســانه ای درحال تدوین وتصویب است .گفته 
می شود کمیســیون فرهنگی مجلس درحال بازنگری قوانین مربوط 
به حقوق رســانه هاوخبرنگاران بوده وبزوی درصحن مجلس مطرح 

خواهدشد. 
3- عامل اصلی کودک ربایی همدان هنوزمتواری است. گفته می شود 
یکی از دو متهم کودک ربایی ماه پیش درهمدان هنوز دستگیرنشده است 
.گویا علی رغم اعترافات فرد دستگیرشــده پلیس نتوانسته است وی را 
دستگیرکند.گفتنی است ماه پیش کودک11ساله درهمدان ربوده شد که 

درکمتراز24 ساعت باتالش پلیس وی به کانون خانواده خودبازگشت.
4- وعده تامین کاغذ مطبوعات هنوز اجرایی نشــده اســت.گفته می 
شــود با اعالم کمبودکاغــذ واحتمال تعطیلی مطبوعات، مســئوالن 
اســتان از اعطای حواله های 5 تنــی کاغذخبردادند درحالی که رقم 
های باالی خریدکاغذ های مذکوردرتوان نشــریات محلی نمی باشد. 
گفتنی است کاغذ درسه ماه گذشته افزایش قیمت2ونیم برابری داشته 

ودربازارنایاب شده است. 
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خبـر

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

مسئوالن باید روحیه نقدپذیري داشته باشند 
 کبودراهنگ- حمیدي- خبرنگار همدان پیام: خبرنگاران پل ارتباطي مردم و مسئوالن 

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

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

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

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

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

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

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

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

را داشته باشند.

خبـر

  رسانه ها خط مقدم در جنگ با دشمن 
هســتند و باید در قــدم اول این جنگ را 

کنند. حس 
پاسداران  اجتماعی سپاه  و  فرهنگی  معاون 
انقالب اسالمی روز پنجشــنبه به مناسبت 
هفتــه خبرنــگار در جمع اعضای بســیج 
رســانه همدان افــزود: ضعف رســانه ها 
عدم اســتفاده از نقاط ضعف دشمن برای 
فائق آمدن بر آنهاســت که الزمه این مهم 

ادبیات دشمن است. نپذیرفتن 
به گزارش ایرنا، ســردار محمدرضا نقدی 
با بیان اینکه رســانه ها میدان اصلی جنگ 
را بر عهده دارند و چشم ها همه به دست 
آنهاســت، گفت: پرچم شــما باید همیشه 
باال باشــد لذا باید به نقاط ضعف دشــمن 

کنید. حمله 
ســردار نقدی با بیان اینکه رســانه ها در 
این زمینه هنوز خود را در نیافته اند، ادامه 
داد: دشــمن در همه جهات خلع ســالح 
شده و امروز به ســتون رسانه تکیه زده و 
با غوغای رسانه خود را نگه داشته است.

پاسداران  اجتماعی سپاه  و  فرهنگی  معاون 
انقالب اسالمی اضافه کرد: انقالب اسالمی 
برنده و پیروز اســت و با قوت تمام توطئه 
ها را خنثی کرده و هــر روز آمریکا را از 

منطقه ای بیرون می کند.
سردار نقدی افزود: آمریکا حرف جدیدی 
نــدارد و در ایــران ســلطنت را تبلیغ می 
کند و در همه مســایل سیاســی، فرهنگی 
و اقتصادی شکســت خورده و ارتش آنها 

دیگر برش ندارد.
وی خطاب به رســانه ها گفت: دنباله رو 
دشمنان نباشــید و واژه های آنها را دنبال 

نکنید بلکه برای خود ادبیات تعریف کنید 
و خالق باشید.

معاون فرهنگی ســپاه اظهار داشت: اکنون 
دشــمنان ما در اقتصاد خــراب کاری می 
کنند اما رســوا خواهند شــد و ما بر آنها 
غلبه می کنیم و با ایــن بازی ها آنها نمی 

توانند کاری از پیش ببرند.
وی گفــت: انقالب اســالمی بــا پیروزی 

ســالح های دشــمن را ناکارآمــد و خلع 
سالح و ظرفیت های دشمن را خنثی کرد 
و اکنون آنهــا از طریق فرهنگی وارد عمل 

شدند.
ادامه داد: آمریکا و ســایر  ســردار نقدی 
دشمنان در فلسطین و یمن این همه کشتار 
انجام دادند اما به نتیجه نرســید و شکست 

خورده اند.

فرمانده انتظامي کبودراهنگ معرفي شد
 کبودراهنگ- عظیمي مجذوب- خبرنگار همدان پیام:  فرمانده انتظامي 

شهرستان کبودراهنگ معرفي شد.
مجید گلي که سابقه در پلیس آگاهي شهرستان مالیر فعالیت مي نمودند، 
امروز به عنوان فرمانده انتظامي شهرستان کبودراهنگ معرفي و از خدمات 

علي زنگنه در 8 ماه سرپرستي نیروي انتظامي شهرستان تجلیل شد.
امام جمعه شهرستان در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامي شهرستان 
با بیــان عملکرد مثبت علي زنگنه گفت: هر آنچــه امروز از امنیت در 
جامعه شــاهد هستیم، مرهون زحمات تالشگران عرصه امنیت است و 
تالش بزرگمردان انتظامي، نظامي و سپاه و بسیج و همه و همه عالوه بر 
تالش براي مردم، دولت است تالش براي اسالم ناب محمدي است که 
دشمنان اسالم همواره از این راه وارد شده و تالش بر به خطر انداختن 
اســالم و دین ما را دارند که مردم ما در کنار نظام  ووالیت فقیه و با نه 
گفتن به دشمنان مشتي محکم بر دهان یاوه گویان خواهند زد و همواره 
با آرمان هاي امام راحل و والیت فقیه و لبیک به شــهدا حامي والیت و 

نظام خود خواهند بود.
فرمانده انتظامي استان همدان نیز در این مراسم گفت: دین مردم و رهبري 
3 رکن اصلي جامعه اند که همواره هر سه عامل پیروزي و هم عامل ثبات 
در جامعه خواهند بود و دشمنان براي جدا کردن این 3 رکن اساسي در 
کشــور از هیچ تالشي دریغ نمي کنند و نکرده اند و از راه دین و فرهنگ 
وارد شده یا تحریف قرآن، تهاجم فرهنگي، تخریب امام و رهبري قصد 
در صدمه زدن به ارکان نظام مقدس جمهوري اســالمي بودند که هرگز 
موفق به این کار نشــدند و شــاهد بودند که دین و والیت از گوشت و 

پوست و استخوان و خون این مردم است.
کامراني صالح با بیان اینکه تحمیل 8 سال جنگ نابرابرانه و ناجوانمردانه 
به ایران از دیگر حیله هاي دشمنان جمهوري اسالمي بود، گفت: امروز 
دشمنان حوزه اقتصادي وارد شده و مشکالت اقتصادي را در جامعه که 
بخشي به توطئه هاي دشمنان و بخشي به سوء مدیریت کشور برمي گردد 
را راه انداختند تا مردم را از دین و رهبري جدا کنند و با ایجاد ناامني و 
صرف هزینه هاي باال براي سعي در به خطر اناختن امنیت کشور شدند 
که با آگاهي و هوشــیاري مردم و مسئوالن و تالش ایثارگران نظامي و 

انتظامي امنیت همچنان برقرار است و خواهد بود.
در پایان این مراســم از زحمات علي زنگنه در 8 ماه تصدي فرماندهي 
انتظامي شهرستان تجلیل و تکریم شــدو مجید گلي به عنوان فرمانده 

انتظامي شهرستان معرفي گردید. 

رئيس اوقاف اسدآباد خبر داد:
خرید 2دستگاه پزشکی برای بیمارستانی 

در شهر ری ازمحل موقوفه اسدآباد
 رئیس اوقاف و امور خیریه اســدآباد از خرید 2 دستگاه پزشکی 
در راستای تجهیز بیمارســتان فیروزآبادی شهر ری از محل موقوفه 

فرمانفرمائیان اسدآباد خبر داد.
علی قبادی در گفتگو با مهر از خرید دو دستگاه »بلوندر« ویژه 
تنظیم درصد اکســیژن برای اهدا به بخش نوزادان بیمارســتان 
فیروز آبادی شــهر ری و یک دســتگاه الکتروکاردیوگرافی در 
راســتای اجرای نیت واقف خیراندیش مرحــوم فرمانفرمائیان 

داد. خبر 
وی اظهار کرد:  این تجهیزات پزشــکی توسط اداره اوقاف اسدآباد 
و در راســتای عمل به نیــات درمانی واقف خیــر اندیش مرحوم 
فرمانفرمائیان برای اهدا به بیمارســتان فیروزآبادی شــهر ری تهران 

خریداری شده است.
علی قبــادی با بیان اینکــه ثبت نیات در حوزه هــای درمانی و 
پزشــکی یکی از اصلی ترین نیازهای روز جامعه اســت، عنوان 
کرد: هزینه خرید این تجهیزات پزشــکی 11 میلیون و 400 هزار 
تومان بــوده که در زمینــه خرید این لوازم هیــأت امنای صرفه 
جویی ارزی وزارت بهداشــت و درمان با اداره اوقاف شهرستان 

اند. اسدآباد همکاری داشته 
رئیس اوقاف شهرســتان اسدآباد ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیز 
براساس نیت این واقف خیر اندیش، کمک های الزم در زمینه امور 
درمانی این بیمارســتان صورت گرفته و در این راســتا یک دستگاه 
انکوباتــور نیز به مبلغ 12 میلون تومان به بخش نوزدان اهدا شــده 

است.
وی در ادامــه همچنین اضافــه کرد: مرحــوم  فرمانفرمائیان دارای 
موقوفاتی در سه روســتای »گنبله«، »چشمه بید« و »نجف آباد« این 
شهرســتان است و براســاس نیت واقف هزینه وصول مال االجاره 
موقوفات مرتبط با واقف، در زمینه کمک به امور درمانی بیمارستان 

فیروزآبادی شهر ری هزینه می شود.

سردار نقدی درجمه خبرنگاران بسيجی:

 رسانه ها درخط مقدم
جنگ با دشمن هستند

ر نگا خبر ز  و ر ز  ا ي  ير تصو رش  ا گز
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گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

نگاه

ایران و جهان
خبرخبر

بسته های تأمین، توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو ارائه شد
 در جلســه ستاد اقتصادی دولت که روز پنجشنبه به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، وزیران صنعت، معدن 
و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، بسته های تأمین، توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو را ارائه 
کردند.به گزارش ایسنا،  براساس این بسته ها، که در تکمیل »طرح ساماندهی ارز« تهیه شده است، اقالم بیست گانه 
کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم که برای تهیه یا تولید آنها، ارز دولتی به نرخ رسمی تأمین می شود، در 
کلیه مراحل، از ثبت سفارش و تأمین ارز تا مراحل ترخیص، حمل و توزیع، مورد نظارت قرار می گیرد و به منظور 

بهره گیری از نظارت مردمی، با شفافیت کامل اطالع رسانی عمومی می شود.
عالوه بر دستگاه های مسئول تخصصی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تقویت امکانات 
خود در استان ها، وظیفه بازرسی و نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده و انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت.
واردکنندگان این کاالها باید از پیشینه مثبت عملکرد برخوردار باشند و رعایت کلیه ضوابط قیمت گذاری، عرضه به 
موقع و نحوه توزیع را تعهد کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این کاالها را برای مصرف کننده نهایی 

اعالم می کند و نرخ ارز برای این دسته از کاالها، تا اردیبهشت ماه سال 1398، تغییر نخواهد کرد.

تقاضای تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح قانون نظام بانکداری اسالمی
  جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی طی  نامه ای به رئیس مجلس خواستار تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح قانون نظام 

بانکداری جمهوری اسالمی به مدت 5 سال به کمیسیون اقتصادی شدند.
به گزارش فارس،  جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی طی  نامه ای به رئیس مجلس خواستار تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح 

قانون نظام بانکداری جمهوری اسالمی به مدت 5 سال به کمیسیون اقتصادی شدند. متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر الریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
با احترام، همان گونه که مستحضرید طرح قانون نظام بانکداری جمهوری اسالمی ایران از مدتی قبل در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی در دست بررسی می باشد.
با عنایت به اینکه در شرایط کنونی اقتصادی کشور مهمترین اولویت موجود اصالح و ساماندهی نظام بانکی کشور و ایجاد بستر قانونی الزم 
برای ساماندهی حجم عظیم نقدینگی است و از طرف دیگر طرح قانونی فوق الذکر دارای حدود 200 ماده بوده و با توجه به تخصصی بودن 
مفاد طرح یاد شده بررسی آن در صحن مجلس شورای اسالمی مدت زمان زیادی می طلبد لذا در اجرای مفاد ماده )167( آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی، نمایندگان امضاءکننده زیر به استناد اصل )85( قانون اساسی تقاضای تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح قانونی 

فوق الذکر برای مدت 5 سال به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی را تقدیم می نماییم.

منیژه فرهانپور  «

 حرفه خبرنگاری، حرفه ای ســخت در کنار 
زیبایی هــای خاص خودش اســت. گاهی در 
جامعه ما از سختی کار خبرنگاران سخن به میان 
می آید و هرکس در حد شــناخت خود از این 
شغل پردردسر، پراسترس و پرتنش و نیز شغلی 
که گاهی با وجود ســختی ها شور و شیرینی را 
نیز به همراه دارد، سخن می گوید ولی تا زمانی 
که افراد در این جایگاه قرار نگیرند سختی های 

آن حس نمی کند.
خبرنگاران مشــکالت اجتماعی را جســتجو 
می کنند، به واقعیت های تلخ پی می برند، مسائل 
و نیازهای جامعه را درک می کنند و برای انتشار 
آن خود را مســئول می دانند و چون رابط بین 
مردم و مسئوالن هســتند نمی توانند بی تفاوت 
باشــند و غفلت بورزند در نتیجه با قلم خود به 
جنگ کاستی ها، ســهل انگاری ها و کمبودهای 
موجود می روند و گاهی هــم در این راه تنبیه 
و تحقیر می شوند، ولی باز دست از کار رسالت 
خود برنداشــته و همچنان در راستای آبادانی و 

اطالع رسانی می تازند.
واقعیت این اســت کــه خبرنــگار مطالبه گر 
نیازهای جامعه محسوب می شود.  خواسته ها و 
بدون حضور رســانه ها و خبرنگارانشان، هیچ 
کدام از اقشــار جامعه نمی توانند آن چنان که 
باید صدای خــود را به گــوش دیگران و از 
جمله مسئوالن برسانند. این در حالی است که 
خبرنگاران آنقدر که در زمینه پرداختن به امور 
جامعه و مطالبه گری به عنوان واســطه مردم و 
مسئوالن کوشا هستند، در مورد خود مطالبه گری 
نمی کنند. در مقابل نیز بدون وجود رســانه ها، 
مســئوالن از بســیاری از نیازهای اجتماعی، 
مطالبات مردمی، مشکالت، کمی ها و کاستی ها 
و حتی در نقطه مقابل حاصل اثر عملکرد خود 
در پیشرفت ها و بهبود اوضاع مطلع نمی شوند. 
نبودن شمشــیر نقد و انتقاد رسانه بر باالی سر 
مسئوالن می تواند آسیب ها و فسادهای بسیار به 

همراه داشته باشد.
 هیچ وقــت حرف افراد را به اصرار تیتر 

نکردم

علی اکبر مدی متولد  1333 یکی از نخستین افراد 
رسانه و مطبوعاتی استان همدان و از قلم به دستان 
و صاحبنظران در حوزه رسانه است. وی سابقه 42 
ســال فعایت در حوزه رســانه داشته و حدود 27 
روزنامه را به صورت رسمی سرپرستی کرده است، 
به پاس قدردانی از این پیشکسوت حوزه رسانه و 
مطبوعات گفتگویی را با این استاد خبرنگار و دیگر 

پیشکسوتان انجام داده ایم.
وی در خصوص چگونه وارد شدن به عرصه خبر 
می گوید: دوران ســربازی خود را در سال 1354 
درســپاه دانش بودم، بعد از آن به دالیل سیاسی در 
بدترین نقطه کشور،  سربازی خود را سپری کردم 
در منطقه مرزی ایران و روسیه که باید با قاطر رفت 
و آمد می کردیم و تنها  ایالت شاهسوند که توانایی 
ییالق - قشالق نداشتند در این نقاط سکونت می 
کردند و باید بگویم که از سنگ های کف رودخانه 

خانه ساخته بودند.
این اســتاد پیشکســوت ادامه می دهد: با شرایط 
ســخت روبرو بودم و یکــی از نکته های جالب 
حضور من در ایــن نقطه این بود کــه افراد دید 
خاصی به سربازان ســپاه دانش داشتند به طوری 
کــه دعواهای محلی خود را پیش مــا آورده و یا 
اینکه اگر بیماری یا مشکلی برایشان پیش می آمد 
به سراغ ما می آمدند، فردی در این نقطه سکونت 
داشــت که با قاطر نفت می آورد و 2 شــبانه روز 
حرکــت می کرد تا بتواند چنــد حلب نفت برای 
روســتا بیاورد، خانمش وضع حمل می کرد وبه 
دالیلی امکان وضع حمل در روستا نبود، به پیشنهاد 
بنده این آقا به اتفاق برادر خود  خانم باردار را به  
ســمت روســتای دیگر بردند تا آنجا وضع حمل 
کند، پس از گذشت چند روز که خبری از اینها به 
دستمان نرسید، فردی را فرستادیم که جویای حال 
آنها شود که متاسفانه در میانه راه با صحنه دردناکی 
روبرو شــده بود، پای قاطری کــه خانم باردار را 
حمل می کند در یخ فرورفته و دیگر امکان حرکت 
نداشت و متاســفانه همه آنها به دلیل خستگی و 
گرســنگی جان خود را از دست داده بودند، باید 
بگویم این حادثه تاثیر عجیبی در من گذاشت، به 
طوری که وحشت کرده و تصمیم گرفتم وضعیت 
جغرافیایی و شرایط روســتا را در دوازده صفحه 
بنویســم و شــرایط بد این منطقه را به طورکامل 
شرح دادم و هنگامیکه گذرم به شهر افتاد، مطالب 

را برای روزنامه اطالعات پست کردم .

مدی خاطرنشــان می کند: جالــب اینکه بعد از 
گذشــت دوماه هیأتی از" اهر ارسباران" به روستا 
آمده و جریان را جویا شدند و مردم و اهالی منطقه 
جریانم پیش آمده و شــرایط بــد آنجا را توضیح 
دادند پس از مدتی نامه ای مبنی حضور در موسسه 
اطالعات به دســتم رســید و به دفتر دکتر"فرهاد 
مســعودی "مراجعه کردم، از قلمم خوشش آمد، 
همان نامه ســبب شــده افرادی که در این منطقه 
جغرافیایی برای افرادی که جزامی بودند سرپناهی 
تهیه  کنند و در آنجا تشــکیل خانواده داده و این 

برای من بسیار مسرت بخش بود.
وی می گوید:  بیشتر از خبر، به نوشتن گزارش و 
تحلیل عالقه مند بودم وهیچ وقت حرف افراد را 

به اصرار تیتر نکردم، بعد از اتفاقات دوران 
ســربازی ام  گاهگاهــی مطلبی بــرای روزنامه 
اطالعات می نوشــتم تا اینکه انقالب شد و بنده  
مدت زمانی با نشریه" بامداد" همکاری کردم،  بعد 
از انقالب درسال 63 روزنامه رسالت تأسیس شد 
و تا امروز هم این همکاری ادامه دارد. بنده سالها 
در خبرگــزاری ایرنا فعالیت داشــته و تمام اخبار 
استان را از ســال 67 تا 72 به تنهایی پوشش می 

دادم.
استاد مدی اضافه می کند: بنیانگذار روزنامه غرب 
کشــور )هگمتانه ( بودم که اول هر ماه اخباری را 
انتشار می داد سپس این روزنامه محلی به صورت 
هفتگی منتشر شــد و بعد از چهار سال تبدیل به 
روزنامه شــد و من کماکان در این رسانه فعالیت 
داشــتم تا اینکه  درســال 86 به دلیل مشــکالتی 
خاص از آنجا کنار کشــیدم. بنده با هفت شماره 
روزنامه )سپهر غرب( را که رتبه دوم غرب کشور 
شد، راه اندازی کردم و به غیر از روزنامه "همدان 
پیــام"  در تمامی راه اندازی روزنامه های اســتان 

نقش داشته ام.
وی بیان می کنــد: یکی از تاثیرگذارترین تیتری 
که زدم و سبب شد تا مدیر امورآب برکنار شود 
و به شــهر خود بازگردد. ماجرا از این قرار بود 
که "یک شــرکت لوله و اتصاالت که نمایندگی 
شــرکتی فرانســوی در ایران بود مقرر کرد یک 
سفر تفریحی ترتیب داده و پنج نفر از کارمندان 
ارشد اداره آب  و فاضالب را به مدت چند روز 
به فرانسه ببرد ماجرا از آنجا شروع شد که یکی 
از این پنج نفــر را به دالیلی نبردند، این کارمند 
پیش من آمــده و گالیه گذاری کــرد بنده هم 
تیتری با این مضمون که "کارمند ناراضی ســفر 
پاریس را به کام رشــوه گیران تلخ کرد" نوشتم 
و همین اقدام سبب شــد تا سر هفت روز کلیه 
هزینــه ها از هتل و صــورت افراد و مخارج به 
وزارت خارجه فرستاده شد و این چهار کارمند 
به کشــور برگشــتند، باید بگویم که این قضیه 
ریســک باالیی برای من داشــت چراکه من به 
گفته کارمند باز مانده از سفر این تیتر را زدم که 
خوشــبختانه ماجرا برای من ختم به خیر شد و 

متخلفان به کشور برگشتند .
استاد مدی در پایان توصیه می کند: خبرنگار باید 
از نظر مالی حداقل معیشــت را داشــته و وابسته 
به جایی نباشــند چون فطــرت و ذات خبرنگار 
آزاداندیشــی  است اما متاســفانه خبرنگارامید به 
آینده و امنیت شــغلی ندارند و مجبور است برای 
ماندگاری خودش را به افــرادی نزدیک کرده  و 
یا دنبال رپرتاژ واگهی بروند که متاســفانه شأن و 
جایــگاه خبرنگار را پایین مــی آورد. کل عرض 
بنده این اســت که  خبرنگار باید از نظر اقتصادی 

خودکفا بوده و مستقل باشد و خبرنگار باید بداند 
از طریق قلم نمی توان پول درآورد.

 نگریستن به کار خبر و رسانه صرفاً به 
عنوان یک شغل، منجر به فراموشی هدف و 

رسالت اصلی است

زهره شــفیعی یکی از بانوان خبرنگار پیشکسوت 
اســت که از ســال 1372 کار روزنامه نگاری را 
در کیهــان آغاز کرده و در طول 24 ســال در این 
روزنامه وزین و باســابقه قلم زده اســت تا اینکه 
اواخر اسفندماه ســال 1395 پس از تهیه و انتشار 
صدها خبــر و مقاله و گــزارش و... بــه افتخار 
بازنشســتگی نائل آمد. البته در این مدت عالوه بر 
روزنامه کیهان با نشــریه وزین "همدان سالم" نیز 

همکاری هایی داشته است. 
وی می گوید: اغراق نیســت اگر بگویم هر روز 
از این 24 ســال فعالیت خبــری برایم یک تجربه 
و درس تــازه بود به عالوه آنکــه کار در روزنامه 
باسابقه، منتقد، سیاسی و اهل تحلیلی مانند کیهان 
بدون شــک راه و روش خاص خود را می طلبد 
و همین امر باعث شــد تا طی مدت فعالیت حرفه 
ای در این رسانه، روحیه نقادی خود را حفظ کرده 
و بدون وابســتگی به جناح یا جبهه خاصی در هر 
شــرایطی قلمم را از مجیزگویی مبرا کنم و بیش 
از هــر چیز به فکر بیان دردها و مشــکالت مردم 
و جامعه باشــم و این امر را برای خود تجربه ای 

شیرین و گرانقدر می دانم.
شــفیعی می افزاید: یکی از خاطرات و تجربیات به 
یاد ماندنی و شیرین، هنگام سفر رهبر معظم انقالب 
به همدان در سال 1383 برای من رقم خورد. اول به 
لحاظ شور و شوق وصف ناپذیری که به خاطر این 
اتفاق مهم در سراسر استان ایجاد شده بود و دیگر به 
لحاظ حضورم در مراســم و جلساتی که در محضر 
معظم له برگزار می شــد که واقعاً فراموش نشدنی 

است. 
وی ادامه می دهد: تجربه شیرین و مهم دیگر، راه 
اندازی ســتون طنز در روزنامه کیهان و ویژه نامه 
های اســتانی آن به نــام "درد دل خودمانی" و با 
امضای " سوته دل همدانی" بود که در این ستون 
مســائل و مشــکالت حوزه های مختلف اعم از 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ...را به زبان طنز 
بیان می کردیم والبته گاهی این ســتون در نشریه 

)همدان سالم( نیز توسط بنده قلمی می شد.
این بانوی پیشکســوت رسانه خاطرنشان می کند: 
البته فشــارهای گاه و بیگاه و برخوردهای بعضًا 
نادرست برخی مدیران و مسئوالن با اهالی خبر و 
اصحاب رسانه نیز از جمله تجربیات تلخ در مدت 
فعالیت حرفه ای بنده بود که موضع گیریها و تقابل 
مدیریت ارشد استان با خبرنگاران و رسانه ای ها 
در اوایل دهه نود بارزترین آنها بود. اما ســرانجام 
ایستادگی اصحاب رسانه و خبرنگاران بر مواضع 
خود به اضافه موارد دیگر، منجر به رفتن استاندار 

وقت از همدان به استانی دیگر شد.
و اما بعد..... معتقدم خبرنگاری و کار رســانه ای 
بیــش از هر چیز، عالقه و عشــقی وافر می طلبد 
تا فعال در این عرصه بتواند زیر بار مشــکالت و 
فشــارها و نامالیمات کم نیاورده و رسالت واقعی 
خود را فرامــوش نکند. چرا که آگاهی بخشــی 
و اطالع رســانی شفاف کم رســالتی نیست و لذا 
عشــقی روزافزون می خواهد تا در عین رعایت 
راســتی و درســتی، خبرنگار بتوانــد همچنان به 
جوش و خروش خود ادامــه دهد و زبان گویای 

مردمان باشد.
ولذا همکاران عزیز و جوان و تازه نفس الزم است 
به این مهم توجه داشته باشند که غلتیدن در وادی 
روز مرگیها و نگریستن به کار خبر و رسانه صرفًا 
به عنوان یک شــغل، به مثابه سم مهلکی است که 
منجر به فراموشی هدف و رسالت اصلی ما شده و 

به در جازدن ختم می شود. 
بنا به قول شــاعر ما زنده به آنیم که آرام نگیریم / 

موجیم که آسودگی ما عدم ماست ....
 خبرنگار نباید هیچ منتی بر جامعه داشته 

باشد

یکی دیگر از خبرنگاران پیشکسوت اینگونه سخن 
را آغازمی کند: اردشــیر مظاهری هستم، بیش از 
56 بهار از عمر خود را ســپری کردم؛ سال هایی 
که زندگیم با فراز و نشیب های زیادی همراه بود. 
شغل پدرم راننده بیابان بود و از وقتی یادم هست 
شبانه روز تالش می کرد تا لقمه نان حاللی را ره 
توشه زندگی خود و خانواده اش کند. به هر حال 
دیپلم خود را در دبیرستان امام خمینی)ره( همدان 
در رشته علوم انسانی گرفتم و درحالی که خود را 
برای کنکــور آماده می کردم با انقالب فرهنگی و 
تعطیلی دانشگاه ها مواجه شدم که به نظرم بدترین 
اتفاق زندگیم بود و همین باعث شد قید دانشگاه 
را زده و وارد بازار کار شــوم، هرچند بعد ها فوق 

دیپلم خود را هم گرفتم. 
وی ادامه می دهد: کار را در بنیاد مستضعفان آغاز 
کردم و در ایــن نهاد انقالبی بود که با دوســتان 
جدیدی آشنا شــدم. حدود دو سالی بدین منوال 
گذشــت که یکی از دوســتان پیشــنهاد کار در 
روزنامــه را به من داد. راســتش خودم هم عالقه 
داشــتم چرا که از دوران ابتدایی نوشتن را دوست 
داشــتم. یادم هســت کالس پنجم دبستان وقتی 
فارسی می خواندم آقای امامی معلممان می گفت 
"بچه ها فارســی را اینطور باید بخوانید، سلیس و 
روان. واقعا خستگی از تنم درآمد." لذا با تمام بی 
تجربگی ام پیشنهاد دوستم برای فعالیت خبری در 
روزنامه جمهوری اســالمی که آن روزها روزنامه 

جوانی بود را پذیرفتم.
این خبرنگار پیشکسوت بیان می کند: امروز بیش 
از 30 ســال از آن دوران مــی گذرد و هرچه قدر 
فکر می کنم چه چیز این حرفه پرتالطم مرا جذب 
خود کرد که از آن دور نشــدم به جز "عشــق و 
عالقه"چیز دیگری در تصورم نیست. اعتقاد قلبی 
دارم  خبرنــگاری حرفه ای مقدس اســت تا یک 
شغل، و عشــق و عالقه اســت تا بتوانی در این 
رکن رکین از توســعه ادامه راه دهی و پاسخگوی 

تصورات جامعه راجع به خود باشی. 
باید بگویم تا اواســط دهه 80  آمــار خبرنگاران 
همدان در حد انگشــتان دســت بود، امکانات و 
تجهیزات خبری بسیار محدود اما صفا و صمیمیت 
بین این جمع موج می زد. حیف اســت در آستانه 
روز خبرنگار از همکاران با صفا و با محبتی چون 
مرحوم مصطفی صفــی زاده خبرنــگار روزنامه 
کیهان، مرحوم حمیدرضا نصری، مدیر خبرگزاری 
جمهوری اسالمی، مرحوم هادی قرابی خبرنگار پر 

تالش صدا و سیمای همدان یادی نکنیم. 
وی اینگونه ادامه می دهد: حیف است خبرنگاری 
را یک شغل ســاده و وسیله ای برای امرار معاش 
بدانیم چراکه الزمه این حرفه بعد از عشق و عالقه، 
آموزش و بهره گیری از تجارب صاحبان تخصص 
در این حوزه اســت که اعتقاد دارم در این زمینه 

خبرنگاران ما ضعف دارند و شــاید بهتر باشــد 
مدیران مسئول در رسانه ها در گزینش و انتخاب 
خبرنگاران عالوه بر تکیه بر رشته های تخصصی 
مرتبط، دوره های آموزشــی ضمــن خدمت در 
خصــوص اجزاء خبر، گزارش نویســی و نقد را 

هموار مدنظر قرار دهند.
نکته پایانی که الزم می دانم به آن اشاره کنم اینکه 
خبرنگاران ما به ویژه دوســتان جوان واقف باشند 
کــه ما خبرنگاران در این حرفه نباید هیچ منتی بر 
جامعه داشته باشــیم و باید با احساس مسئولیت 
نســبت به این حرفه و جامعه پیرامون خود عالوه 
بــر عزت نفس با اتکا بر دانش و اندیشــه خود و 
یافته هــای مبتنی بر حقیقــت متواضعانه آگاهی 
بخش جامعه بوده و روشــنگری کنیم. با صراحت 
بگویم گاهی اوقات و در بعضی نشست ها شاهد 
بداخالقــی بعضی عزیــزان خبرنگار نســبت به 
مسئولین یا میزبانان هستیم که شیوه مناسبی نیست 
و به نظر راه را گم کرده ایم و الزم است اگر نقدی 
بــر اقدام یا عملکردی داریم بــا حفظ حرمت ها 
و کرامت افراد مســائل را پیگیری و اطالع رسانی 

کنیم.
 خبرنــگاران در کار خبــر، صداقت را 

سرلوحه کار خود قرار دهند

زهرا پیرنیا یکی دیگر از خبرنگاران اســت که از 
ســال 81 کار خبــری را از خبرگزاری جمهوری 
اسالمی همدان آغاز کرده می گوید: کار خبر برای 
خانم ها کاری پراســترس و سخت است چراکه 
شــغلی اســت که منوط بر زمان و مکان نیست و 

دغدغه خاص خود را دارد.
وی در خصوص خاطرات تلخ و شــیرین خود 
در روزهایــی که خبرنگار بوده و هســت ادامه 
می دهد: من به عنوان یک خبرنگار همیشــه از 
خبرهای خوش برای مردم همچون افتتاح طرح 
ها، شــنیدن ســوت قطار همدان، تامین اعتبار 
برای بودجه اســتان و هر حادثــه ای که به نفع 
مردم باشــد خرســند و شاد شــده ام و همیشه 
نســبت به حوادثی که گاه و بیگاه در شــهر رخ 
مــی دهد بخصوص برای کودکان که متاســفانه 
در این اواخر بســیار زیاد بوده بسیار ناراحت و 

متأثر می شوم.
خبرنگار خبرگزاری ایرنا، به جوانانی که به تازگی 
وارد شــغل خبرنگاری شــده اند توصیه می کند 
کســی که وارد کار رســانه می شود باید با عشق، 
عالقه و صادقانه در این عرصــه قدم بردارد زیرا 
یک خبرنگار در واقع حلقه اتصال مردم و مسئوالن 
است و در کار خبر صداقت را سرلوحه کار خود 

قرار دهد.
پیرنیا دغدغه امروز اصحاب رسانه را نداشتن بیمه 
می خواند و خاطرنشــان می کند: مســئوالن باید 
نسبت به این دغدغه خبرنگاران چاره ای بیندیشند 
زیرا با رفع این مشــکل خبرنگاران با امنیت شغلی 

نسبت به آینده شغلی خود امیدوارتر می شوند.
سخن به درازا کشید اما در مورد خبر و خبررسانی 
بسیار گفته اند و گفته ایم و شنیده ایم. اما اگر بخواهم 
خیلی خالصه سخن بگویم باید بگوییم من و تو، به 
حد توان شاید به قدر وجدان گاه حتی همان به حد 
نان هم اگر کم نگذاشته باشیم و رنج دستان پینه بسته 
ای و غم چهره در هم کشیده ای و همت عالی ای را 
در خطوط و کلمات خود منعکس کرده باشیم، کار 

خود کرده ایم و گنج خود برده ایم. 
والسالم.

به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار درگفت وگو با پيشکسوتان تاکيدشد

خبرنگاری حرفه ای سخت اما زیبا! مبارزه با فساد از الیه های باال شروع شود
 ســه گام، الزمه جامعه بدون فساد اســت. نخست آنکه راه های 
تخلف و دور زدن قانون مســدود و بسترهای فسادزا برچیده شوند. 
ثانیا قوانین درباره برخورد با مفسدان بازدارنده، قاطع، متقن و شفاف 
باشــد. ثالثا فرهنگ عمل به قانون و پرهیز از فساد در جامعه نهادینه 
شود. در چنین فضایی کسی به سمت فساد و دور زدن قانون نمی رود.

البتــه در ایجاد جامعه بدون فســاد به لحاظ مبانی اســالمی از غنای 
باالیــی برخورداریم اما وقتی پرونده های قضایی نشــان می دهد راه 
و گلوگاه های اقتصادی فسادخیز و رانت خیز کجاها هستند و معلوم 
اســت در چه حوزه هایی خال قانونی وجود دارد، افکارعمومی نمی 
پذیرد که همچنان این راه ها و گلوگاه های فساد باز باشند و قوانین نیز 
بازدارنده نیز وضع نشوند. به ویژه آنکه مردم ببینند متخلفان اقتصادی 

از امنیت برخورند و هراسی از دستگیری و مجازات ندارند.
باید مبارزه با فســاد را از درون دولت، قوه قضایی و قوه مقننه شروع 
کرد. فســاد وقتی در الیه های باال توجیه می شود، قبح آن برای مردم 
کوچه و خیابــان می ریزد. می گویند حقوق های نجومی وفق قانون 
بوده است.  در چنین حالتی طبیعی است که در الیه های پایین تر نمی 
شــود جلوی مسائل فسادزا را گرفت چون وقتی فساد هزار میلیاردی 
توجیه می شــود، تخلف 100 میلیون تومانی یک فردعادی که دیگر 

چیزی نیست.
فساد بدون همکاری افرادی در بدنه دستگاه های اجرایی امکان پذیر 
نیســت. به عبارت دیگر افراد در بدنه دســتگاه ها باید کمک کنند تا 
فســاد شکل بگیرد، وقتی چنین کسانی حذف شوند دیگر راهی برای 

فساد پیدا نمی شود. تا رانتی نباشد، رانت خوری به وجود نمی آید.
البته دولت گام هایی را برای شــفاف سازی برداشت اما این یک گام 
از گام هایی اســت که باید برداشته می شد. دولت باید همه راه های 
فساد را ببندد. اصوال الزم است عیون مطمئنی در بدنه اجرایی باشند، 
بازرس هایی که قوی و ســالم نظارت کنند و تطمیع نشــوند. مبارزه 
با فســاد عزم جدی و مســتمر می خواهد و اال با یک مورد برخورد، 

تحولی در این حوزه رخ نمی دهد.
* حمیدرضا ترقی- عضو شورای مرکزی حزب موتلفه

هيچ کس هيچ غلطی نمی تواند بکند
نسبت به اوضاع ما اصال نگران نباشند

 این را به همه بگویید
 پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظــم رهبری حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، پاســخ رهبر انقالب به یکــی از فعاالن فرهنگی خارج از 

کشور در خصوص آینده انقالب را منتشر کرد.
به گزارش خبرآنالین، پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری 
نوشــت: در روزهای اخیر جمعی از فعاالن فرهنگی خارج از کشور 
با رهبر انقالب دیدار کردند که در خالل آن یکی از حضار، دغدغه و 
نگرانی عالقمندان به انقالب در آن سوی مرزها را از آینده بیان کرد.

رهبر انقالب در پاســخ به نگرانی این شــخص گفتند: »نســبت به 
اوضاع ما اصال نگران نباشــند، هیچکس هیچ غلطی نمی تواند بکند، 
مطمئن باشــند، هیچ تردیدی در این جهــت وجود ندارد؛ این را به 

همه بگویید.«

ترامپ با سیاست یکجانبه گرایی
 تنها مانده است

 سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر 
در ویــن گفت: دولت ترامپ با خروج از برخی ترتیبات بین المللی 
و همچنیــن برجام، درصدد تحمیل یکجانبه گرایی و مقابله جدی با 

چندجانبه گرایی است.
به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان 
نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین، با کارلوس هاتیوا، سفیر و 
نماینده دائم اکوادور و رییس گروه 77 کشور در حال توسعه دیدار و 
درخصوص موضوعات مختلف، رایزنی کرد و در این دیدار، طرفین 
آخرین وضعیت روابط فیمابین، خصوصا همکاری های دو کشــور 
در سطح سازمانهای بین المللی مستقر در وین و فعالیت های گروه 

77 را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
ــدار ضمــن اعــالم آمادگــی کشــورمان  ــن دی ــادی در ای غریــب آب
ــروه در جهــت  ــن گ ــا ای جهــت مســاعدت و همــکاری بیشــتر ب
ــح  ــت صحی ــروه 77 در هدای ــش گ ــر نق ــداف آن، ب ــق اه تحق
آژانــس  بویــژه  بین المللــی،  ســازمان های  هــای  فعالیــت 
ــی،  ــعه صنعت ــی توس ــازمان بین الملل ــی، س ــرژی اتم ــی ان بین الملل
و ســازمان بیــن المللــی مقابلــه بــا جــرم و موادمخــدر در جهــت 
منافــع کشــورهای در حــال توســعه و ایجــاد تــوازن در تصمیمــات 

ــرد.  ــد ک ــا، تاکی ــن ســازمان ه ای
ــس از  ــت  برجــام پ ــن وضعی ــن آخری ــدار هم چنی ــن دی وی در ای
خــروج یکجانبــه و غیرقانونــی آمریــکا از ایــن توافــق را تشــریح 
کــرد و افــزود: دولــت ترامــپ بــا خــروج از برخــی ترتیبــات بیــن 
ــی  ــه گرای ــل یکجانب ــدد تحمی ــام، درص ــن برج ــی و همچنی الملل
ــبختانه  ــا خوش ــت، ام ــی اس ــه گرای ــا چندجانب ــدی ب ــه ج و مقابل
ــه  ــده و جامع ــا مان ــزوی و تنه ــال من ــود کام ــت خ ــن سیاس در ای
بیــن المللــی در کنــار ایــران اقدامــات یکجانبــه ایــن کشــور را بــه 

چالــش جــدی کشــانده اســت. 
وی همچنین بر اهمیت تقویت ادبیات و اســناد ســازمان های بین 
المللی درخصــوص مقابله با اقدامات قهــری یکجانبه و ضرورت 
تقویت چندجانبه گرایی و نقش مهمی که گروه 77 در این زمینه می 

تواند ایفاء نماید، تاکید کرد.
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شنبه  20 مردادماه 1397  شماره 3262

۵

خبـر

آگهي حصر وراثت
شــماره  دارای  فرامرزي  جــالل  آقاي 
شناســنامه  491 به شــرح دادخواست 
کالســه 114/970242ح از ایــن حوزه 
نموده  حصروراثت  گواهی  درخواســت 
شــادروان  که  داده  توضیــح  چنین  و 
شناســنامه   شــماره  به  فرامرزي  امیر 
4000256165 در تاریــخ 97/03/26 در 
گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است 
بــه: 1- جالل فرامرزي فرزنــد عزت ا... 
به شــماره شناســنامه 491 پدر متوفي 
2- رعنا فرهــادي طالب فرزند ملكعلي 
متوفي  مادر   11184 شناسنامه  شماره  به 
والغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یك نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهي ظرف مدت یك ماه 
تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

)م الف 344(
قاضي شعبه ۱۱4 شوراي حل اختالف 
اسدآباد

آگهي مزایده 
نظر به اینكه به موجب دادنامه شماره 9509978110200521 مورخ 95/5/30 صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكستگي شرکت 
در حال تصفیه پوشین پا )ثبت 2673( صادر و قطعیت یافته است لذا در اجراي مواد 457 الي 510 قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 
نظامنامه قانون مذکور و هم چنین مفاد آئین نامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( ملك 

و اموال شرکت در حال تصفیه شامل 
1- ششدانگ یك باب کارخانه  به مساحت 2100 مترمربع واقع در شهرک صنعتي بوعلي خیابان 16 که کارشناس رسمي دادگستري بهاي آن را 

مبلغ 5/255/000/000 ریال ارزیابي نموده است. امتیازات کارگاهي شامل حق االمتیاز و انشعاب برق حق االمتیاز و انشعاب گاز شهري 
2- ماشــین آالت جوراب بافي و لوازم و تأسیسات که قدمت آنها حدوداً 15 سال بوده و در حال حاضر فاقد فعالیت تولید مي باشد که کارشناس 

رسمي دادگستري بهاي آنها را مبلغ 354/000/000 ریال تعیین و اعالم نموده است.
با توجه به موارد فوق ارزش کل کارخانه و ماشین آالت و تأسیسات طبق نظر کارشناسان مبلغ 5/609/000/000 ریال تعیین گردیده است.

شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابي کارشــناس )پایه( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود متقاضیان شرکت 
در مزایده باید 5 درصد مبلغ پایه را به حســاب 0111811923006 نزد بانك ملي دادگستري واریز و اصل فیش را در جلسه مزایده ارائه 
نمایند فروش کاًل نقدي یا توافق با هیأت تصفیه بوده و تمامي هزینه ها )هزینه آگهي، کارشناســي- آب و برق و گاز و نیز مالیات نقل و 
انتقال و هزینه عوارض شــهرداري( بر عهده برنده مزایده خواهد بود بدیهي است برنده مزایده کسي تلقي مي گردد که بیشترین قیمت 
را پیشــنهاد و ظرف یك ماه مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ 5 درصد واریزي به نفع شــرکت در حال تصفیه ضبط خواهد 
شد 5 درصد واریزي ســایر متقاضیان در مورخ 97/5/22 مسترد مي گردد. شرکت در جلسه مزایده براي عموم آزاد است و خریداران 
مي توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده حاضر و در جلســه شــرکت نمایند. زمان و مكان اجراي مزایده: مزایده هاي فوق الذکر که 
در روز یكشــنبه مورخ 97/5/21 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر تصفیه شرکت واقع در همدان، خیابان بوعلي روبروي اداره دارائي 

طبقه دوم دفتر تصفیه برگزار مي گردد.
شرکت در جلسه مزایده براي عموم آزاد است و خریداران مي توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده حاضر و در جلسه شرکت نمایند.

زمان و مكان اجراي مزایده: مزایده هاي فوق الذکر در روز یكشــنبه مورخ97/5/21 رأس ســاعت 10 صبح در محل دفتر تصفیه شرکت واقع در 
همدان، خیابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفیه برگزار مي گردد.

متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره تلفن 38265729)081( تماس حاصل نمایند و با هماهنگي 
مدیر تصفیه از تاریخ نشر آگهي از ملك مورد مزایده بازدید به عمل آورند.)م الف 1782(

مدیر تصفیه - علي هاشم کریمي 

آگهي مزایده 
نظر به اینكه به موجب دادنامه شــماره 9609978111600892 مورخ 96/9/18 صادره از شــعبه چهاردهم دادگاه 
حقوقي همدان حكم ورشكستگي شرکت در حال تصفیه شاخ طالیي )ثبت 198( صادر و قطعیت یافته است  لذا 
در اجراي مواد 457 الي 510  قانون تجارت در امور ورشكســتگی و ماده6 نظامنامه قانون مذکور و هم چنین مفاد 
آئین  نامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( ملك و اموال 

شرکت در حال تصفیه شامل:
1- شش دانگ یك واحد گاوداري به مساحت 5000 مترمربع پالک هاي ثبتي 12/246 و 12/22 و امتیازات آن واقع 
در پلیس راه همدان تهران- جاده کارخانه قند حســین  آباد سمت چپ جاده جدید االحداث که شامل امتیازات 

کارگاهي شامل حق االمتیاز و انشعاب برق با ترانس هوایي حق االمتیاز و ارزش یك حلقه چاه مي باشد.
با توجه به موارد فوق الذکر کارشناس رسمی دادگستری کل بهای عرصه و اعیان و حق االمتیازات )پالک 12/246 

و12/22( را مبلغ 6/250/500/000 ریال ارزیابی نموده است .
شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابي کارشناس )پایه( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود 
متقاضیان شرکت در مزایده باید 5 درصد مبلغ پایه را به حساب 0111812485005 نزد بانك ملي دادگستري واریز 
و اصل فیش را در جلسه مزایده ارائه نمایند فروش کاًل نقدي یا توافق با هیأت تصفیه بوده و تمامي هزینه ها )هزینه 
آگهي، کارشناســي- آب و برق و گاز و نیز مالیات نقل و انتقال و هزینه عوارض شهرداري( بر عهده برنده مزایده 
خواهد بود بدیهي اســت برنده مزایده کسي تلقي مي گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد و ظرف یك ماه مبلغ 
را تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ 5 درصد واریزي به نفع شــرکت در حال تصفیه ضبط خواهد شد 5 درصد 

واریزي سایر متقاضیان در مورخ 97/5/23 مسترد مي گردد.
شرکت در جلســه مزایده براي عموم آزاد است و خریداران مي توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده حاضر 
و در جلسه شرکت نمایند. زمان و مكان اجراي مزایده: مزایده هاي فوق الذکر که در روز دوشنبه مورخ 97/5/22 
رأس ســاعت 10 صبح در محل دفتر تصفیه شرکت واقع در همدان، خیابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم 
دفتر تصفیه برگزار مي گردد. متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره 
تلفن 38265729)081( تماس حاصل نمایند و با هماهنگي مدیر تصفیه از تاریخ نشر آگهي از ملك مورد مزایده 

بازدید به عمل آورند.)م الف 1784(
مدیر تصفیه - علي هاشم کریمي 

آگهي مزایده 
نظر به اینكه به موجب آگهي تغییراتي ثبتي شماره 139530426778003098 صادره از اداره ثبت اسناد همدان 
حكم انحالل شــرکت در حال تصفیه تعاوني محلي 39 )ثبت 953( اعالم گردید لذا در اجراي مواد 223 الي 225 
قانون تجارت در امور انحالل و همچنین مفاد آئین  نامه اجراي اســناد رســمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب 

1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( امالک شرکت در حال تصفیه شامل:
1- ششــدانگ سه دهنه مغازه )ساختمان سابق تعاوني محلي 39( حدودا 200 مترمربع که فاقد سابقه تجاري در 
شهرداري بوده و به عنوان محل شرکت تعاوني داراي سابقه 20 ساله مي باشد. که کارشناس رسمي دادگستري بهاي 
عرضه و اعیان و سابقه استفاده از آن به عنوان شرکت تعاوني و حق االمتیاز برق بهاي آن را مبلغ 7/000/000/000 

ارزیابي نموده است.
شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابي کارشناس )پایه( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود 
متقاضیان شرکت در مزایده باید 10 درصد مبلغ پایه را به حساب 0111033381001 نزد بانك ملي دادگستري واریز 
و اصل فیش را در جلسه مزایده ارائه نمایند فروش کاًل نقدي یا توافق با هیأت تصفیه بوده و تمامي هزینه ها )هزینه 
آگهي، کارشناســي و مالیات و نقل و انتقال و هزینه عوارض شهرداري و سایر ادارات در خصوص نقل و انتقال( بر 
عهده برنده مزایده خواهد بود بدیهي اســت برنده مزایده کسي تلقي مي گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد و 
ظرف یك ماه مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ 10 درصد واریزي به نفع شــرکت در حال تصفیه ضبط 

خواهد شد 10 درصد واریزي سایر متقاضیان در مورخ 97/5/22 مسترد مي گردد.
شرکت در جلسه مزایده براي عموم آزاد است و خریداران مي توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده حاضر و 

در جلسه شرکت نمایند.
زمان و مكان اجراي مزایده: مزایده  فوق الذکر که در روز یكشــنبه مورخ 97/5/21 رأس ساعت 11 صبح در محل 
دفتر تصفیه شــرکت واقع در همدان، خیابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم آزمایشگاه نور دفتر تصفیه 
برگزار مي گردد. متقاضیان محترم جهت کســب اطالعات بیشتر از ســاعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره تلفن 
38265729)081( تماس حاصل نمایند و با هماهنگي مدیر تصفیه از تاریخ نشر آگهي از ملك مورد مزایده بازدید 

به عمل آورند.)م الف 1780(
مدیر تصفیه - علي هاشم کریمي 

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

حوادث

استخدام رسمی و معافیت از سربازی برای داوطلبان 
دانشگاه فرهنگیان 

 سرپرست دانشگاه فرهنگیان معتقد است که تحصیل داوطلبان در دانشگاه فرهنگیان 
مزایایی دارد از جمله اســتخدام رسمی و حذف ســربازی پسران. به گزارش تسنیم، 
دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور 97 اقدام به جذب 25 هزار دانشجو می کند.رئیس 
دانشــگاه فرهنگیان گفت: 17 هزار نفر از طریق ماده 28 اساسنامه داشگاه فرهنگیان و 
از طریق آزمون استخدامی جذب آموزش وپرورش می شوند همچنین 25 هزار نفر از 
طریق کنکور به دانشگاه فرهنگیان راه می یابند.حسین خنیفر افزود: افردی که در کنکور 
سراسری دانشگاه فرهنگیان را انتخاب می کنند باید بدانند که برای آنها فرصت اشتغال 

رسمی فراهم است و آنها از مزایایی برخوردار هستند.

مدارس باید اختیار بیشتری برای حل مسائل مدرسه 
داشته باشند

 امروز مدرســه صرفاً مجری بی چون  و چرای دســتوراتی اســت که از باال به آن 
ابالغ می شود و این باعث شده اســت مدیر مدرسه تقریباً اختیاری برای حل مسائل 
مدرسه نداشته باشد.به گزارش مهر، محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
به وجود اشــکال در نظام اداری و سلسله  مراتب سازمانی گفت: امروز مدرسه صرفًا 
مجری بی چون  و چرای دســتوراتی اســت که از باال به آن ابالغ می شود و باید کاماًل 
مطیع اجرای بخشــنامه ها و دستورالعمل ها باشد و این باعث شده است مدیر مدرسه 
تقریباً اختیاری برای حل مســائل مدرسه نداشته باشد و هرروز با بخشنامه و فرم های 
متعدد مواجه شود که دائماً بخش عمده ای از وقت خود را باید به آنها اختصاص دهد.

  نمی توان مهدکودک خارج از زندان ساخت و زندانی را 
به مالقات کودک برد

 قانــون در موارد محدودی اجازه خروج زندانی را می دهد ولی نمی توان مهدکودک 
خارج از زندان ساخت و زندانی را به مالقات کودک برد.مدیرکل زندان های استان تهران 
پیرامون بزهکار ســاختن کودکان در آینده در صورت پرورش در مهدکودک های داخل 
زندان اظهار کرد: در اســتان تهران تنها یک مهدکودک در زندان زنان شــهرری ساخته 
شده است که در حال اخذ مجوز از بهزیستی هستیم تا مورد بهره برداری قرار بگیرد.به 
گزارش فارس، مصطفی محبی افزود: مهدکودک این زندان مجهز است و توسط خیرین 
ساخته شده است، قانون در موارد محدودی اجازه خروج زندانی را می دهد و نمی توان 

مهدکودک خارج از زندان ساخت و زندانی را به مالقات کودک برد.

انتقاد قوه قضائیه به ابهامات الیحه حمایت 
از حقوق کودکان

 معــاون حقوقی قــوه قضائیه با بیان اینکه نســبت به برخی مواد 
مصوب شــده در الیحه حمایت از حقوق کــودکان، انتقاداتی مطرح 
اســت، گفت: به عنوان مثال در بخش آزار جنســی تعریف واحدی 

وجود ندارد.
به گزارش مهر، ذبیح اهلل خدائیان در  پاسخ به این سوال که در الیحه 
حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در مجلس تصویب شــده، 
در رابطه با بحث مجازات آزار جنسی کودکان در فضای مجازی، در 
حالت عادی برای جرائم فضای مجازی مشکل اثبات جرم داریم، در 
رابطه با کودکان چطور این موضوع به اثبات می رســد؟گفت: الیحه 
حمایــت از حقوق کودکان و نوجوانان، نقــاط قوت و ضعفی دارد. 
نســبت به نقاط ضعف الیحه هر چند در مجلس به تصویب رسیده 

است، انتقاداتی داریم.
وی در خصوص مصادیق انتقادهای قوه قضائیه به ماده های تصویب 
شده الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، گفت: در بعضی از 
موارد مانند آزار جنسی که در الیحه موادی در رابطه با آن مطرح شده 

است، انتقاداتی داریم.
معاون حقوقی قوه قضائیه با انتقاد از اینکه در هیچ کجا تعریف متقن 
و مشــخصی از آزار جنسی وجود ندارد، گفت: تعریف مشخصی در 
خصــوص این مفاهیم در الیحه مذکور نیامده اســت و همین امر در 
آینده می تواند مشــکالتی ایجاد کند به طــوری که قضات می توانند 

تفاسیر متعددی در این زمینه داشته باشند.
خدائیــان با بیان اینکه کلمات متعددی در این قانون آمده اســت که 
تعریف مشخصی در رابطه با آن نداریم،اظهارداشت: موضوع ابهامات 
و عدم تعاریف مشخص باید مورد توجه قرار گیرد هر چند این الیحه 
نقــاط مثبتی هم دارد.با این حال مــا حرفهای زیادی در رابطه با مواد 

این قانون داریم.
معاون رئیس قوه قضائیه در پاســخ به این ســوال که آیا نســبت به 
مجازات تا یک میلیون تومانی جریمه برای کســانی که مواد مخدر به 
کودکان می فروشــند هم قوه قضائیه انتقاد دارد؟گفت: مواد دخانی از 
جمله سیگار مد نظر قانونگذار بوده است. در حال حاضر هم در قانون 

فعلی مجازات کمی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
پس از حدود یک دهه، در نهایت الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان 
در حال تعیین تکلیف اســت. اردیبهشــت ماه ســال 88 قوه قضائیه 
،الیحه ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 54 ماده به دولت 
ارائه کرد الیحه ای که فراز و نشــیب های فراوانی در دولت و مجلس 
طی کرد. مواد این الیحه در بررســی دولت به 49 ماده کاهش یافت 
و ســپس مردادماه سال 90 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب 
رســید و 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. این الیحه در 
مجلس به خصوص در مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
بررســی شد و باالخره آذرماه سال 96 در کمیسیون حقوقی و قضایی 

مجلس تصویب شد و در نوبت صحن قرار گرفت.

زیرساخت محاسبه نمره معدل در کنکور 
فراهم نیست

 با توجه به تفاوت سیســتم برگــزاری امتحانات و تصحیح اوراق 
در بین مدارس، لحاظ تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور نیازمند 
یکسان سازی سیستم و فراهم سازی زیرساخت هاست اما این شرایط 

فراهم نیست .
نماینده مردم ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس معتقد است: درباره 
نامه 170 نفر از نمایندگان مجلس به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
به منظور بازنگری مصوبه شــورای سنجش و پذیرش دانشجو برای 
کنکور سال 98 اظهار داشــت: پیش بینی ما برای سال اول 25درصد 
بود و اعتراض های بسیاری وجود داشت که در امتحانات نهایی تقلب 
هایی صورت گرفته اســت. الزم بود تمهیداتی برای پیشگیری ازاین 

اتفاق اندیشیده می شد.
در نامه 170 نفر از نمایندگان مجلس که هفته گذشته در صحن علنی 
قرائت شــد آمده است : بر اســاس اخبار واصله اخیرا تصمیمی در 
شــورای سنجش و پذیرش دانشجو برای لحاظ شرایط آزمون کنکور 
سراسری سال 1398 توســط اعضای آن شورا اتخاذ شده که طی آن 
محاســبه نمره معدل در آزمون با 30 درصد به صورت قطعی خواهد 
بود. به گزارش ایرنا، کارن خانلری تصریح کرد: قصد پرداخت به این 
اعتراض ها را ندارم که ممکن است درست هم نباشد، اما برای حذف 
کنکور در نظر داشتیم که سابقه تحصیلی مربوط به دوره سه چهار ساله 

دبیرستان لحاظ شود.
وی افزود: این مساله جدای از حاشیه های مربوط به تقلب و وجوهی 
است که از ســوی برخی شرکت های سودجو برای امتحانات نهایی 

دریافت می شود.

جوان: کار روحاني را مجلس کرد
 حاال مجلس چه کار کرد؟

رسالت: وزیر کار بیکار شد
 دیگر وقتي وزیر کار بیکار بشه، جوان هاي امروز چه کار کنند؟

جام جم:  افشاگري علیه دست هاي آلوده
 کدام دست ها آلوده است؟

اعتماد: روحاني مقصر است یا مردم؟
 خدا مي دونه فقط!!

افکار: باید با مردم صادق باشیم
 ببینیم و بشنویم

دنیاي اقتصاد: کارت قرمز مجلس به ربیعي
 چه عجب داورا این دفعه به نفع مردم رأي دادند

اعتماد: راه حل داریم، اختیار نه
 پس این چه جور مسئولیتیه که اختیار نداره

ابرار: مجلس معامله گر نیست
 مگه کسی داریم که معامله بلد نباشه؟

آفرینش: کمتر از 50 سال آینده آب تمام مي شود
 بدون شرح

آفتاب: مؤسسات مالي با پول مردم چه کردند؟
 نمي دونم واال

تسنیم: استعدادهاي هنري حمایت نمي شوند
 آخه از کدام استعداد حمایت مي شود که از هنری بشود!!

فارس: از حرف هاي در گوشي تا گله هاي اقتصادي
 چقدر همه این روزا گله هاي اقتصادي دارند

فــارس: مســئوالن باید به داد مردم برســند تــا آنها ما را از 
بدانند خود 

 این روزا هیچکس به داد مردم نمي رسه
ایرنا: زیرساخت محاسبه نمره معدل در کنکور فراهم نیست

 بعد از این همه سال فراهم نیست
ایسنا: دوستي خاله خرسه در اقتصاد کشور

 بدون شرح!

 اختــالل لجبازی و نافرمانی حداکثر تا 
11 درصد بین کودکان شایع است.

یک روان شناس گفت: این اختالل قبل از 
نوجوانی در پسران شیوع بیشتری دارد، اما 
پس از نوجوانی در پســران و دختران به 

یک میزان برآورد می شود.
بــه گزارش ایســنا، گوهر یســنا انزانی با 
اشاره به اینکه اختالل لجبازی یا نافرمانی 
مقابله ای معموال در کودکان کمتر از 5 سال 
در بیشتر روزهای هفته قابل مشاهده است، 
افزود: این مشکل بعد از 5 سالگی معموال 
2-1 مرتبــه در هفته اتفــاق می افتد. این 
کودکان معموالً رفتارهایی از خود نشــان 
می دهنــد که اثر منفی بــر محیط پیرامون 
و افراد دیگر به جــا می گذارد و اثر آن به 
خودشــان نیز برمی گردد. آنها منفی کاری، 
مخالفت، سرکشی و رفتارهای خصمانه ای 
نسبت به والدین، معلمان و مراجع قدرت 
نشــان می دهند و مهارت های شــناختی، 
اجتماعی و عاطفی مورد نیاز برای ارتباط 
با دیگران را بلد نیســتند. گاهی پیامدهای 
طوالنــی مــدت و منفی ایــن اختالل  تا 

زندانی شدن آن ها پیش خواهد رفت.
وی با اشــاره بــه شــاخص های اختالل 
لجبازی و نافرمانــی مقابله ای، اظهار کرد: 
این افراد کنترل شخصی بر هیجان و رفتار 
خود ندارنــد و بارها حقــوق دیگران را 

نقض می کنند. 
انزانــی با اشــاره به برخی از نشــانه های 
قابل مشــاهده ایــن اختالل اظهــار کرد: 
ایــن کودکان اغلب از کــوره در می روند. 
آنها همچنین حســاس و زودرنج بوده و  
عصبانی و اوقات تلخ هســتند و با مظاهر 
قدرت یا بزرگســاالن به خاطــر کودکان 
دیگر مشاجره می کنند. این کودکان به طور 
فعال از انجام خواسته های دیگران، به ویژه 
مظاهــر قدرت و در مورد رعایت قواعد و 

قوانین سرپیچی می کنند.
این روان شناس با اشاره به این که کودکان 
لجباز اغلب به طور عمد دیگران را اذیت 
می کننــد، گفت: آنها دیگــران را به علت 
اشتباهات و شیطنت های خودشان سرزنش 
می کننــد و حداقل 2 بــار در طی 6 ماه از 
خود رفتارهای کینه توزانه یا غرض ورزانه 
نشــان می دهنــد. این عالئــم در کودکان 
قبل از 5 ســال، در بیشتر روزهای هفته و  
حداقل تا 6 ماه قابل مشــاهده است اما در 
کودکان 5 ســال به باال یکبــار در هفته و  

حداقل به مدت 6 ماه دیده می شود.
به گفته انزانی این اختالل موجب آشفتگی 
زیــادی در فــرد و خانــواده می شــود و 
ارتباطی  و  شــغلی  تحصیلی،  برکارکــرد 
آنها اثر منفی شــدیدی به جا می گذارد. در 
حالت خفیف فرد فقط در منزل رفتارهای 
لجبازی و نافرمانی را از خود نشان می دهد 
و والدیــن در این حالــت نیازی به کمک 
مشــاور احســاس نمی کنند؛ در حالی که 
این وضعیت به ســرعت تبدیل به حاالت 
متوسط و شــدید می شود؛ به طوریکه فرد 
در موقعیت های بیشــتر و حتــی در تمام 
لحظات این عالئم را به شــدت زیادی از 

خود بروز می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه معمــوالً والدین به 
رفتارهــای فرزند خود عادت می کنند ولی 
این رفتار از سوی افراد نزدیک و خارج از 
فضای خانواده  بیشتر قابل مشاهده است، 
گفت: افراد خــارج از خانواده معموالً در 
مورد این رفتارها کــم و بیش به خانواده 
هشدار می دهند. با این حال  اغلب امکان 
تعیین ایــن موضوع که آیــا رفتار کودک 
موجــب خصومت شــده یــا خصومت 
والدین موجب رفتار مشکل آفرین است؟ 
امکان پذیر نیســت، چراکه این فرایند در 
خانواده طی ســال ها ایجاد می شــود و در 
نتیجه  بسیاری از والدین و فرزندان متوجه 

اختاللی بودن این رفتارها نمی شوند. 
انزانی با اشاره به اینکه این اختالل معموال 
بین 1 تا 11 درصد برآورد می شــود و قبل 

از نوجوانی در پسران شیوع بیشتری دارد، 
اظهار کرد: اما این اختالل پس از نوجوانی 
در پســران و دختران به یک میزان برآورد 
می شود. پژوهش ها سه عامل نظیر عوامل 
محیطی مانند شــیوه فرزند پروری خشن، 
عوامل سرشــتی مثل سطوح باالی واکنش 
پذیــری هیجانی  یا  تحمل پایین ناکامی و  
عوامل ژنتیکی مثل ضربان قلب پایین را در 

مورد این اختالل موثر می دانند.
وی در ادامــه اظهــار کرد: ایــن اختالل 
عامل خطرســاز بروز اختالالت اضطرابی، 
افســردگی عمــده و مشــکالتی نظیــر 
اختالل ســلوک، اختالل شخصیت مرزی، 
شخصیت ضد اجتماعی، سوء مصرف مواد 
و الکل، بیش فعالی به عنوان شــایع ترین 
اختــالل همراه  بــا لجبــازی و نافرمانی 
مقابله ای است. همچنین اختالل یادگیری، 
اختــالالت ارتباطی، اختالالت خلقی و ... 

می تواند از دیگر پیامدهای آتی باشد.
به گفته این روان شــناس افــراد مبتال به 
مقابله ای  نافرمانــی  و  لجبــازی  اختالل 
روابط بین فردی مناسبی ندارند، و نقض 
قابــل توجهی در کارکردهــای اجرایی، 
یادگیــری، برنامه ریزی، ســازمان دهی و 
مدیریــت زمان از خود نشــان می دهند. 
اعتماد به نفس بســیار پایینی دارند و در 
تحمل خیلی کمی  ناکامی هــا  با  مواجهه 
از خود نشــان می دهند و با شدت گرفتن 
دوران بــروز اختــالل و درمان نشــدن  
امــکان حمــالت عصبی در ایــن افراد 

می یابد. افزایش 
این روان شــناس با بیان اینکه رایج ترین 
اختالل رفتاری که در کودکان قابل مشاهده 
است اختالل لجبازی و نافرمانی مقابلهای 
اســت، گفت: ایــن اختالل معمــوالً در 
کودکان پیش دبستانی و سال های نخست 
مدرســه قابل مشاهده اســت، به طوریکه  
بیشــترین میزان مراجعه بــه کلینیک های 
مشاوره ای را شامل می شود و اخیرا به طور 
چشمگیری بر میزان آن افزوده شده است. 
با توجه به این کــه اگر اختالل لجبازی و 
نافرمانــی مقابله ای درمان نشــود منجر به 
اختالالت شدیدتری خواهد شد، آگاهی و 
شناخت والدین از این اختالل و مشکالتی 
که در ادامه وجود خواهد داشــت، بسیار 

موثر است.
انزانی بــا بیان اینکه روانشناســان نیز با 
آموزش هــای خــاص، شــدت و تداوم 
ایــن اختالل را به کمــک والدین کنترل 
می کننــد، اظهار کــرد: بهترین راه درمان 
این اختالل، درمان های مبتنی بر خانواده 
اســت. به همین دلیل الزم است والدین 
را  فرزندپــروری  صحیــح  شــیوه های 
بیاموزنــد. مــادران باید فنــون رفتاری 
مناســب را بیاموزنــد تــا بــا تقویــت 
را  نامطلوب  رفتارهــا  صحیح  رفتارهای 
در فرزنــد خود کاهش دهنــد. همچنین 
نیاز اســت مادر و پدر قوانین یکسان و 
متناســبی در برخورد با فرزندان خود به 

ببرند. کار 

کارت عابر بانک، عامالن 25 فقره سرقت را 
به دام انداخت

 ســه سارق حرفه ای پس از 25 فقره سرقت خودرو، لوازم خانه و 
وسایل خانه باغی شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان گفت: پس از وقوع ســرقت های 
ســریالی از کارگاه ها و خانه باغ های محور همدان- مالیر، رسیدگی 
به این موضوع در دســتور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
بــه گزارش پایــگاه خبری پلیــس، رضا زارعی افــزود: تیم ویژه 
کارآگاهان پلیس در مرحله نخســت با مطالعــه دقیق پرونده ها و 
تحقیقــات میدانی یک عدد کارت عابر بانک به جا مانده از صحنه 

سرقت کشف کردند.
وی ادامه داد: پس از اســتعالم از ســامانه بانک هــای اطالعاتی، 
مشخص شــد که کارت عابر کشف شده متعلق به یکی از سارقان 
ســابقه دار و حرفه ای است.ســرهنگ زارعی بیــان کرد: آخرین 
آدرس متهــم شناســایی و بــا تعقیب و مراقبت هــای مداوم و با 
انجام اقدامات فنی، نامبرده دســتگیر و در بازرســی از مخفی گاه 
او تعــدادی لوازم و قطعات خودرو از جمله پمپ و دینام کشــف 
شــد.این مقام انتظامی اظهار داشــت: متهم پس از انتقال به پلیس 
آگاهی به ســرقت لوازم یک کارگاه، 2 دستگاه خودرو وانت مزدا، 
یک دستگاه خودرو پیکان وانت و سرقت وسایل موجود در هفت 
فقره خانه باغ در شــهر همدان با همدستی دوستانش اعتراف کرد.

زارعی عنوان کرد: در ادامه رســیدگی به پرونده، محل اقامت یکی 
از متهمان در روســتای توابع مالیر شناســایی و با دریافت نیابت 

قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
وی ادامه داد: ماموران در بازرســی از منزل فرد یاد شده نیز کابل 
های برق، کف کش و پمپ ســم پاشــی کشــف کردند و پس از 
انتقال به پلیس آگاهی ضمن اقرار به ســرقت از کارگاه سنگ بری 
با همدســتی متهم ردیف اول ، به 14 فقره ســرقت خانه باغی نیز 

اعتراف کردند.
وی گفت: با دستگیری تمامی اعضای باند و سه تن از خریداران اموال 
مسروقه، در مجموع 25 فقره سرقت خانه باغ، کارگاه و خودرو کشف 

و متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

چرا کودکان لجبازی می کنند؟

 هوا،  خاک، آب، پوشش گیاهی و منابع 
ژنتیکی ما دچار مشکالت جدی شده اند

رئبس ســازمان حفاظت محیط زیســت با 
بیان اینکه امروز هوا،  خاک، آب، پوشــش 
گیاهی و منابع ژنتیکی ما دچار مشــکالت 
جدی شــده اند،گفت: محیط زیست امانت 
نسل های دیگر اســت . ما بدترین امانتدار 
بوده ایم و چیــزی از این امانــت را باقی 

نگذاشته ایم. 
به گزارش ایسنا، عیسی کالنتری گفت: در 
کشــور از انرژی اســتفاده نابه جا شده که 
این کالر باعث تخریب محیط زیست شده 
است. سال ها استفاده از آب های زیرزمینی 
و بهره گیری از تکنولوژی های وارد شــده 
باعث شده از آب های زیرزمینی بهره بیش 
از حد گرفته شود و در پی آن امروز شاهد 

خارج کــردن درختان افتاده در جنگل های 
شمال کشور هستیم. در حقیقت بهره گیری 
بیش از حد از محیط زیست باعث تخریب 

آن شده است.
وی افزود: قطعا بهره گیــری از تکنولوژی 
بدون وجود فرهنگ اســتفاده از آن باعث 
خواهد شــد بــه محیط زیســت ضربات 
سنگینی وارد شود. سیاست های غیرپایدار 
در کشور ما موجب شده که در طول سالیان 
گذشته شاهد فرسایش آب و خاک باشیم. 
بی تردید در این روند مردم مقصر نیســتند. 
سیاســت های تحمیلــی و سیاســت های 
حاصل از محدودیت ها ســبب شــده که 
اولین قربانی در کشور، محیط زیست باشد. 
زیســت  محیط  حفاظت  ســازمان  رئیس 
با اشــاره به اینکه براســاس گزارش های 

ســالیانه 12 تن در هر هکتــار به صورت 
ساالنه شاهد فرسایش خاک هستیم،گفت: 
سیاست های غلط چهار دهه گذشته باعث 
بروز چنین روندی در کشــور شده  است 
بطوری که ســاالنه 12 تــن در هر هکتار 

فرسایش خاک داشته باشیم. 
متاســفانه بدون توجه به پیامدهای اعمالی 
که انجــام می دهیم و بدون توجه به حرف 
کارشناسان موجب شدیم که محیط زیست 
کشور بیش از هر زمان دیگری با مشکالت 
جدی روبرو شــود. سیاست های احساسی 
و ناپایــدار و کوتــاه مــدت وضع محیط 
زیســت کشــور را به گونه ای درآورده که 
امروز خیلی شرایط بدتر از آن چیزی است 
که اعضای شــورای عالی اســتان ها گمان 

می کنند.

کالنتری تاکید کرد: فرهنگ مردم ما باید در 
مصرف اصالح شود. بی تردید ما این توان 
را نداریم که هر سال 90 میلیارد مترمکعب 
مصرف آب داشته باشیم و باید این روند به 
40 میلیارد مترمکعب برســد و برای تحقق 

این موضوع همه باید کمک کنند.
وی افزود: باید مصــرف آب را 40 تا 50 
میلیارد مترمکعــب کاهش دهیم و اگر این 
اتفاق نیفتد با مشکل جدی روبرو خواهیم 
شــد. ما باید واقعیات را بــه مردم بگوییم 
و همــه معضالت را با آنــان مطرح کنیم. 
تصور می کردیم چند شــهر دچار کم آبی 
شــده اما همه کشور دچار کم آبی است و 
به همین جهت باید اطالعات درســت در 
اختیار مردم قرار گیرد تا جذب کمک آنان 

را شاهد باشیم.

عناصر حیاتی کشور مشکل دارند
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برگزاري 2نمایشگاه حوزه کشاورزي در استان
 پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی کشاورزی )ماشین آالت، نهاده ها، سیستم های 
آبیــاری و کشــت های گلخانــه ای( و ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
مرغداری، دامپروری و شــیالت در محل نمایشــگاه های بین المللی استان همدان 

شد. خواهد  برگزار 
 این نمایشــگاه از 23 مــرداد کارخود را آغاز می کند و تا 26 همــان ماه با حضور 87 
شرکت کننده از استان های تهران، گلستان، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و 
غربی، کردستان، کرمانشاه، یزد، خوزستان، مازندران، قم، قزوین، البرز، همدان و برخی 

کشورهای خارجی از جمله ایتالیا، ترکیه و چین در فضایی بالغ بر 5 هزار مترمربع و در 
سالن های ابن سینا، الوند، هگمتانه و فضای باز شرکت نمایشگاه های استان همدان میزبان 

بازدیدکنندگان گرامی خواهد بود.
توجه و تأکید برگزارکنندگان و مشــارکت کنندگان این نمایشگاه بر کشت حداکثری با 
توجه به مصالح و ضرورت های زیســت محیطی و با اســتفاده از ماشین آالت و ابزار با 

کیفیت و پردوام است.
عــالوه بر بی نیازی از واردات محصوالت کشــاورزی و دامپروری و شــیالت، باید به 
خودکفایی در تولید ماشــین آالت و ابزار و رسیدن به این مقصود نیز توجه نمود که این 

یکی از اهداف شرکت کنندگان است.

دعوت از واحدهای خارجی که هر ســاله اســتقبال خوبی از نمایشگاه می کنند نشانگر 
این اســت که صنعت کشــاورزی، دامپروری و شیالت در کشــور رشد و توسعه یافته 
و نمایشــگاه بین المللی همدان نیز به جایگاهی شایسته و قابل اعتنا در سطح بین المللی 

دست یافته است.
این نمایشــگاه باعث ایجاد فضایی رقابتی در میان مشــارکت کنندگان خواهد شــد و 
تولیدکنندگان داخلی را ترغیب می کند تا ضمن حفظ سنت ها و فرهنگ بومی، پا به پای 
تکنولوژی روز دنیا قدم برداشته و کیفیت محصوالت خود را همواره در باالترین سطح 

ممکن حفظ نمایند.
ساعات بازدید از این نمایشگاه 16 تا 21 و در روز جمعه 10 تا 21 می باشد.

طال

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

آگهيارزيابيکيفيشمارهمجوز1397.2115مناقصهشماره14-97يکمرحلهاي

شرکت ملي گاز ایران شرکت گاز استان همدان - سهامي خاص
موضوع مناقصه: انجام خدمات )تنظيفات، امداد، تعميرات، نظارت و دفتري( در سطح شهر همدان و تابعه
 بر اساس دستورالعمل شوراي عالي کار در سال 1397شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات 

اجرايي پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانکاران واجد الشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر کار:

1-مبلغ برآورد اوليه پروژه 27/854/740/000 )بيست و هفت ميليارد و هشتصد و پنجاه و چهار ميليون و 
هفتصد و چهل هزار( ريال مي باشد.

2-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 1/392/737/000 )يک ميليارد و سيصد و نود و دو ميليون و هفتصد و 
سي و هفت هزار( ريال 

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.
4-ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده الزامي است.

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهي به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي
 جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابي کیفي به آدرس اینترنتي ذیل اقدام نمایند.

تاریخ تحویل پاکات ارزیابي کیفي حداکثر تا ساعت 11 روز دوشنبه 1397/6/5 مي باشد.
محل تحویل همدان: میدان شیرسنگي ساختمان مرکزي شرکت گاز استان همدان طبقه اول، اتاق 207، امور قراردادها مي باشد. تاریخ بازگشایي پاکات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

ضمنا هزینه درج آگهي به عهده پیمانكار برنده خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنویس 08138256207

WWW.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

پ
تمدیدآگهي مزایده عمومي

روابط عمومي شرکت آب منطقه ای همدان 

شرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد تعداد 2 دستگاه از خودروهاي فرسوده خود را از طریق مزایده عمومی 
به شرح ذیل و طبق اسناد و شرایط مزایده )بصورت کتبی ( به فروش برساند از کلیه متقاضیان دعوت می گردد.
 اسناد و شرایط مذکور رااز تاریخ درج آگهی نوبت اول حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 97/5/23 
از سایت اینترنتی www.setadiran.ir دریافت نمایندمیزان سپرده شرکت در مزایده براي هر aخودرومبلغ 
10.000.000 ریال که می بایستی طی ضمانتنامه بانكی به نفع شرکت آب منطقه اي همدان و یا واریز وجه 
مورد نظر به حساب شماره 2175205609006 نزد بانك ملی شعبه مهدیه از طریق در گاه سامانه تدارکات 
الكترونیك دولت واریز و رسید وجه و یا اصل ضمانتنامه را در پاکت الف همراه با سایر مدارک الک و مهر شده 
به دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه اي همدان تحویل و هم در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت بار گذاري 

نمایند.
 شرکت کنندگان میتوانند از ساعت 8:00 الی 13:00 از تاریخ نوبت اول آگهی تا تاریخ97/5/30 باهماهنگی 
ازخودروها درمحل انبار شرکت واقع در بلوار بعثت جنب پارک مردم خیابان زرگران اداره خدمات شرکت آب 
منطقه اي همدان بازدید نمایندمهلت ارسال پاکت پیشنهادي قیمت جهت مزایده کتبی پایان وقت اداري روز 
دوشنبه مورخ 97/6/5 می باشد.همچنین بازگشایی مدارک ارائه شده راس ساعت 11 صبح روزسه شنبه مورخ 
06 / 06 / 97 در محل شرکت آب منطقه اي همدان میباشد ضمنا پیشنهاد دهندگان بایدقیمت پیشنهادي 

خود را بدون نه درصد مالیات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمایند.

شماره  ۹7/1

درصد استهالکشماره انتظامي مدلنوع خودروردیف

۶0 درصد 18-1۶4الف 1۳8511پراید صبا1

۶5 درصد18-۳۳4 الف 1۳8412پژو 2405

آب يعنی زندگی

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضالب استان همدان)سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجرای بخشی از شبكه فاضالب نهاوندبه مبلغ برآورد 6،279،360،858  ریال 
بر اساس فهرست بهای شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سال 97 را به پیمانكاراني که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت 
نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد(
 واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت)ستاد(به آدرس

 www.setadiran.irبه شماره فراخوان 200977001000013انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1397/05/20
- هزینه خرید اسنادمناقصه:مبلغ   300،000 ریال است که  مي بایست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب استان همدان از طریق 

درگاه بانكی موجود در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت واریز گردد.
- مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه:از تاریخ 1397/05/20 لغایت 1397/05/25تاپایان وقت اداری.

- آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری1397/06/05)مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است.(
- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ1397/06/06ساعت 11سالن جلسات مناقصه گزار.

- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 313.968.043ریال است پیشنهاد دهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را طبق  بند الف ماده 6آئین نامه تضمین معامالت 
دولتی به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نماید.اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شده 

حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/06/05به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
نشانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری  )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 

تا 13:15(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.irدرج شده است.

شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پیمانكار نخواهد داشت.

اجرای بخشی از شبکه فاضالب نهاوند شماره ع/1-97/162 )نوبت اول (

آگهي مزایده یك مرحله اي )نوبت اول(

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در اجراي مفاد ماده )5( قانون  الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از 
مقررات مالي دولت )2( و آئین نامه اجرایي آن، در نظر دارد بهره برداري از استخر سرپوشیده شهداي کبودرآهنگ را 
به مبلغ قیمت پایه 45 میلیون ریال ماهانه و از طریق مزایده در قالب عقد اجاره به بخش خصوصي )حقیقي یا حقوقي 
واجدالشرایط( و یا هیأت هاي ورزشي مرتبط واگذار نماید از متقاضیان دعوت به عمل مي آید جهت دریافت اسناد مزایده 
به اداره کل ورزش و جوانان استان واقع در همدان، چهار راه پاستور، خیابان ورزش، جنب استادیوم قدس و یا اداره 
ورزش و جوانان شهرستان مربوطه طبق تاریخ زمان بندي مراجعه، هم چنین بازدید در ساعات اداري و تاریخ هاي ذیل 

از مکان هاي ورزشي آزاد است.
مهلت خرید اسناد از مورخه 1397/5/20 لغایت 1397/5/23

تاریخ بازگرداندن اسناد از مورخه 1397/5/24 لغایت 1397/6/6
محل تحویل اسناد: دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

زمان بازگشایي پاکات مزایده: مورخ 1397/6/7 ساعت 9 صبح در دفتر مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان همدان 
)حضور متقاضي یا نماینده قانوني آن )با معرفي نامه کتبي و یا وکالت محضري( در جلسه مذکور بالمانع است.

)م الف2014(

اداره آمـــوزش وپــرورش 
ناحيه يك همدان قصد دارد اموال 

اسقاطي خود را از طريق مزايده
 به فروش برساند. 

متقــاضيان مــي توانند از تاريخ 
97/05/20 تا 97/05/30 به سامانه 
تداركــات الكترونيكي دولــت 

 www.setadiran.ir :بــه آدرس
مـــراجعه نمايند.

اداره آمـوزش وپـرورش 
ناحیه یک همدان

آگهـي مزایـده

 رئیس دیوان محاسبات کشور در بازدید 
از تصفیه خانــه فاضالب همدان اعالم کرد 
که این پروژه در کشــور نمونه ندارد و از 
آنجا که بهترین تصفیه خانه در کشور است، 
آن را به عنوان الگو براي اســتان هاي دیگر 

معرفي خواهم کرد.
عادل آذر گفت: کیفیت خروجي پســاب 
در ایــن تصفیه خانه به حدي باالســت که 

توانستیم از آن بنوشیم.
وي ادامه داد: براي دیوان محاسبات بسیار 
مهم است که اگر پولي سر جاي خود هزینه 
شده، بهره وري آن براي مردم و کشور باال 
باشــد به همین دلیل پروژه هاي مهم را از 

نزدیک بازدید مي کنیم.
به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، آب 
ورودي بــه این تصفیه خانــه نه ظاهر و نه 
بوي خوشایندي دارد اما خروجي آن بسیار 

ارزشمند است که براي استان ارزش افزوده 
دارد.

آذر افزود: نکتــه پراهمیت این تصفیه خانه 
این است که موارد مهم حفاظت از محیط 

زیست را رعایت کرده است.
وي گفت: این پروژه ما را امیدوار مي کند و 
نشان مي دهد که اگر همت و انگیزه باشد، 

منابع مالي اولویت اول نیست.
آذر ادامــه داد:  این پــروژه در ایران کاري 
ممتاز و ویژه محسوب مي شود که بزودي 

در استان هاي دیگر هم توسعه مي یابد.
رئیس دیوان محاســبات کشــور در پایان 
ســخنانش گفت: نام آب وفاضالب استان 
همدان به عنــوان پیشــگامان حفاظت از 
محیط زیســت ماندگار شــد و عالوه بر 
دوســتداران بشــر نامتان باید در لیســت 

دوستداران محیط زیست هم ثبت شود.

مدیر عامل شــرکت آب وفاضالب اســتان 
همدان هم گفت: سیستم تصفیه این پروژه 
به صورت لجن-فعال است و 650 لیتر در 
ثانیه از این پساب را به نیروگاه مفتح انتقال 

مي دهیم.
ســید هادي حســیني بیدار توضیح داد: با 
احــداث ایــن تصفیه خانه نه  تنهــا تولید 
نیــروگاه مفتح بــه 4 برابر رســیده، بلکه 
موجب شــده که دیگر فروچاله اي در این 

محل ایجاد نشود.
به گفتــه وي، تصفیه خانه فاضالب همدان 
75 درصد پیشــرفت فیزیکــي دارد که تا 

یکسال آینده به پایان مي رسد.
حســیني بیدار با بیان اینکــه تاکنون 100 
میلیــارد تومــان هزینه تصفیه خانه شــده، 
گفت: 20 میلیــارد تومان اعتبار براي اتمام 

پروژه نیاز است.

حسیني بیدار اظهار کرد: تصفیه خانه همدان 
در حــال حاضر 650 لیتر در ثانیه خروجي 
پساب دارد که اگر کل آن اجرا شود، مقدار 
پســاب آن به هــزار و 280 لیتــر در ثانیه 

افزایش مي یابد.
مدیرعامل آبفا استان همدان اضافه کرد: این 
تصفیه خانه با هدف پاکسازي رودخانه ها و 
جوي هاي آب از فاضالب ها احداث شده 

است.
حســیني بیدار بیان کرد: در حال حاضر این 
پســاب ها در صنعت به کار گرفته مي شود 
امــا در آینده مي تواند در کشــاورزي هم 

مورد استفاده قرار بگیرد.
مدیرعامل آبفا استان همدان در پایان گفت: 
تمام شــهرهاي اســتان داراي تصفیه خانه 
اســت و بزودي بــراي فامنین هم احداث 

مي شود.

مدير کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی همدان:
ارزیابی عملکردموجب ارتقا پاسخگویی 

دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی می شود
 مؤسســات، ســازمان ها و دســتگاه های اجرایی با هر ماموریت، 
رســالت، اهداف و چشــم اندازی که دارند ملزم به پاســخگویی به 

ارباب رجوع و ذینفعان هستند.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان در جلسه شورای 
اداری با حضور تیم ارزیابی عملکرد گفت :مؤسســات، سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که 
دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به 
پاسخگویی به ارباب رجوع و ذینفعان هستند و سازمانی که هدف خود 
را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه 
و تعالی کشور قرار داده، باید به صورت متوالی مورد ارزیابی قرار گیرد 
بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان احمد توصیفیان با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد، چهارچوبی 
را مهیا می کند تا متوجه شویم چطور فعالیت هایی که در جهت بهبود 
انجام می شــوند نتیجه می دهد افزود: ارزیابی عملکرد بخش جدایی 
ناپذیر بهبود عملکرد است و اندازه گیری شروع بهبود است، زیرا اگر 

نتوانید فعالیتی را اندازه بگیرید، نمی توانید آن را بهبود دهید.
در ادامه معاون دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی 
گفت : ارزیابی عملکرد در بعد ســازمانی معموالً مترادف اثربخشــی 
فعالیتهاست . منظور از اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها 

با ویژگی کارا بودن فعالیت و عملیات است .
لطفي با اشــاره به اینکه همواره ســعی و رویکرد ما بر نظام مند کردن 
بازرســی ها، تدوین شیوه نامه بازرسی و یکپارچه کردن بازرسی ها در 
طول این چند ســال بوده است و هدف از آن را ارتقا سطح ادارات و 
حل مشکالت اســتان ها و بازنگری فعالیت های ادارات کل و تقویت 

رابطه ستاد و صف می باشد.
وی هدف از بازرسی و ارزیابی عملکرد را کمک به استانها جهت هر 
چــه بهتر انجام دادن ماموریتها ی محولــه و در نهایت رضایت مردم 
دانست و گفت : در پایان بازرسی های انجام شده ما باید سه ویژگی 

مهم پاسخگویی ،شفافیت و مشارکترا در سازمانها نهادینه کنیم .
لطفــی افــزود : بایــد حــدود انتظــارات را بــرای کارکنــان مشــخص 
کــرده و اهــداف ســتاد را بــرای اســتانها مشــخص نماییــم تــا بتوانند 

هرچــه بهتــردر مســیر مشــخص شــده حرکــت کننــد 
معــاون دفتــر مدیریــت عملکــرد وزارت تعــاون کار ورفــاه اجتماعی 
گفــت : اســتان همــدان در حــوزه ارزیابــی عملکــرد ســطح خیلــی 
خوبــی را کســب کــرده اســت و در حــوزه بازرســی ســالمت اداری 

بــازرس اســتان همــدان موفــق بــه کســب رتبــه دوم شــده اســت.

دبير اتحاديه طال:
خانم های خانه دار به شمش و طالی آب شده 

رو آورده اند!

 دبیر اتحادیه طال و جواهر کشور مدیریت دولت و بانک مرکزی را 
در التهاب بازار بسیار مهم توصیف و گفت: وقتی خانم های خانه دار در 
بازار تهران طالی آب شده خرید و فروش می کنند و برای حفظ دارایی 
خود به شــمش طال روی می آورند، یعنی سرمایه های مردم به سمت 
بازار مولدی هدایت نشــده و بعضاً بازار صنف طال و جواهر را نیز به 
هم می ریزد.نادر بذرافشان نوسان قیمت طال و سکه در هفته های اخیر 
را کم ســابقه عنوان و افزود: صعود قیمت طال و سکه موضوعی است 
که علیرغم تصور عمومی همیشــه موجب بی رونقی بازار طالفروشان 
می شود. وی با بیان اینکه مسئله مصنوعات طال و سکه از هم جداست، 
به ایسنا گفت: در نوسانات قیمت ها حجم نقدینگی غالبا به بازار سکه 
و ارز سرازیر می شــود و با توجه به ممنوعیت معامالت دالر در بازار، 
سرمایه های مردم بیشتر به سمت سکه روانه شد که نتیجه آن حباب یک 

میلیون و 200 هزار تومانی سکه بود.
دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر کشــور آرامش در بازار را برای 
کســب و کار الزم دانست و بیان کرد: در آرامش و ثبات حجم فروش 
و معامالت در همه بازارها از جمله بازار طال و جواهر بیشــتر خواهد 
شد و هم مردم و هم طالفروش با آرامش و اطمینان به خرید و فروش 

مصنوعات طال خواهند پرداخت.
این فعال صنفی با اشــاره به رکود بی ســابقه در بــازار طال و جواهر 
خاطرنشان کرد: موضوع مالیات برارزش افزوده سبب بی رونقی صنف 
طال و جواهر و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی در این بخش شده 
و نوسانات قیمتی طال و سکه و به تبع آن رکود بازار فشار مضاعفی بر 

همکاران ما در این صنف وارد کرده است.
وی همراهی دولت در رفع مشکالت صنف و صنعت طال و جواهر را 
مهم ارزیابی کرد و گفت: اصالح قانون آزمایشی ارزش افزوده، تسهیل 
قوانین و مقررات گمرکی، حمایت بانک مرکزی جهت تامین شــمش 
طال و نگاه مثبت نمایندگان مجلس به این صنف می تواند زمینه رشد و 

ارتقای آن را فراهم آورد.

رئيس ديوان محاسبات کشور دربازديد ازپروژه بزرگ آبفا:

تصفیه خانه  همدان
مي تواند الگوي دیگر استان ها باشد
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آگهي حصر وراثت
آقاي ناصر محیط آذر فرزند عزیز دارای شماره شناسنامه  1027 متولد 1331 به شرح دادخواست کالسه 
970382ح127 مورخه 1397/05/11 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان متوفیه ملوک ساغي همدان فرزند اسدا... به شماره شناسنامه  77312 متولد 1309 
در تاریخ 1397/04/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر 
است به: 2 فرزند پسر و 4 فرزند دختر به اسامي ذیل والغیر. 1- ناصر محیط آذر فرزند عزیز به شماره 
شناســنامه 1027 متولد 1331 صادره از حوزه 1 ســنندج 2- ابراهیم محیط آذر فرزند عزیز به شماره 
شناســنامه 22 موالید متولد 1333 صادره از حوزه مرکزي خرم آباد 3- شهال محیط آذر فرزند عزیز به 
شماره شناسنامه 251 متولد 1337 صادره از حوزه مرکزي کرمانشاه 4- شهین محیط آذر فرزند عزیز 
به شماره شناســنامه 248 متولد 1339 صادره از حوزه 2 باختران 5- شمسي محیط آذر فرزند عزیز 
به شــماره شناسنامه 449 متولد 1343 صادره از حوزه 1 سلماس 6- شیرین محیط آذر فرزند عزیز به 
شماره شناســنامه 3717 متولد 1349 صادره از حوزه 19 همدان.  ارزش ماترک متوفیه ملوک ساعي 
همدان فرزند اســدا... یبش از سي میلیون ریال مي باشد. اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یك ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 2024(
قاضي شعبه ۱27 شوراي حل اختالف همدان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

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

برابر رأي شماره 139760326007000337 مورخه 1397/4/23 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محمد بني اردالن فرزند عباس به شــماره شناسنامه 13225 صادره از بهار در 
18/667 شعیر مشاع از اعیاني شــش دانگ یك باب ساختمان کلنگي به مساحت 918/29 مترمربع 
قسمتي از پالک 139/386 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خریداري مع الواسطه از مالك رسمي 
سهم االرث از کربالیي عباس بني اردالن 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 مالكیت 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 380(
هادي یونسي عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

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

برابر رأي شماره 139660326007001243 مورخه 1396/11/10 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي آقاي ســمیع اله عدالتي مصفا فرزند عباس به شــماره شناسنامه 836 صادره از 
کبودراهنگ در سه و نیم دانگ مشاع از شــش دانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت 304228 
مترمربع قســمتي از پالک 218 اصلي واقع در اراضي روستاي حاجي آباد حوزه ثبتي بهار بخش چهار 
همدان خریداري مع الواســطه از مالك رسمي آقاي حسن علي خان کاظمي 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 مالكیت 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 تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 415(
هادي یونسي عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تكلیف وضعیــت ثبتي واراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326007000339 مورخه 1397/4/23 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم ســیده بتول موسویان فرزند سیدرسول به شماره شناسنامه 10505 صادره از 
بهار در 12 شــعیر مشاع از اعیاني شش دانگ یك باب ساختمان کلنگي به مساحت 918/29 مترمربع 
قسمتي از پالک 139/386 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خریداري مع الواسطه از مالك رسمي 
سهم االرث از کربالیي عباس بني اردالن 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 مالكیت 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 377(
هادي یونسي عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

نابغه تنیس روی میز همدان به پیکارهاي 
آسیایی اعزام شد

 نائب رئیس هیأت تنیس روی میز همدان گفت: شیما صفایی نابغه 
تنیس روی میز این استان عازم رقابت های قهرمانی آسیا شد.

 زهره ابوطالبیان اظهار داشــت: مســابقات تنیس روی میز قهرمانی 
نوجوانان و جوانان آسیا روزهای 22 تا 27 مردادماه جاری به میزبانی 

میانمار برگزار می شود.
وی به ایرنا گفت: شیما صفایی نابغه تنیس همدان در رده سنی جوانان 

به این رقابت ها اعزام شده است.
ابوطالبیان خاطرنشــان کرد: طبق برنامه تیم ملی کشورمان با ترکیبی 
متشــکل از 12 بازیکن پســر و دختر در رقابت های قهرمانی آســیا 
شــرکت دارد.شــیما صفایی یکی از نابغه های تنیس روی میز کشور 
به شــمار می رود و مهرماه سال قبل در رقابت های تور ایرانی بانوان 

بزرگساالن کشور به عنوان فنی ترین بازیکن شناخته و معرفی شد.
وی بــا وجود اینکه در رده ســنی نوجوانان قــرار دارد، در رقابت با 
بزرگســاالن توانست حریفان خود را شکســت دهد و در فینال برابر 
ندا شهســواری بانوی المپیکی کشــورمان چهار بر 2 شکست خورد 

و دوم شد.
موفقیت چشمگیر این بازیکن موجب حمایت فدراسیون و دادن لقب 

نابغه تنیس روی میز به وی شد.

مسابقات سپک تاکرا قهرمانی کشور 
در تویسرکان آغاز شد

 : رقابت های ســپک تاکرا قهرمانی مردان کشور روز پنجشنبه به 
میزبانی شهرستان تویسرکان از توابع استان همدان آغاز شد.

مدیر روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت در این 
دوره از پیکارها تیم های آذربایجان شــرقی ،اراک، زنجان، کرمانشاه، 
همدان )شهرستان تویسرکان(، کرمان و سیستان و بلوچستان حضور 
دارند.به گزارش ایرنا، حمداهلل چاروسایی اظهار داشت: این پیکارها که 
از روز پنج شنبه شروع شده تا امروز به میزبانی سالن الغدیر شهرستان 
تویسرکان ادامه دارد چاروســایی خاطرنشان کرد: تویسرکان یکی از 

شهرستان های فعال کشور در رشته سپک تاکرا است.
ســپک تاکرا یکی از رشــته های زیرمجموعه فدراسیون انجمن های 
ورزشی کشور است.رشته سپک تاکرا ورزشی شبیه والیبال است که به 

جای دست از پا برای گذراندن توپ از تور استفاده می شود.
این بازی از ورزش های بومی جنوب شــرق آسیا است و در تایلند، 

مالزی، الئوس و اندونزی بسیار محبوب است.

قهرمانان مینی گلف بانوان همدان 
معرفی شدند

 دبیر هیأت گلف اســتان همدان گفت: قهرمانان مینی گلف بانوان 
همدان با برگزاری یک دوره مسابقه انتخابی معرفی شدند.

 محمدعلی قاســمی اظهار داشت: در این پیکارها 16 بانوی گلف باز 
به میزبانی سایت تخصصی مینی گلف مجموعه ورزشی شهید شمسی 

پور با هم رقابت کردند.
به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: در پایان این دوره از مسابقات سمیرا 
ســلیمانی عنوان قهرمانی را کسب کرد، کیمیا حسین زاده در جایگاه 

دوم ایستاد و اعظم تسلیم نیز سوم شد.
قاسمی خاطرنشان کرد: این رقابت ها با شعار صرفه جویی در مصرف 

آب در سه دور و به صورت انفرادی انجام شد.
در پایان این رقابت ها به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

هم اکنون حدود 200 گلف باز به صورت سازمان یافته و بیمه شده در 
سطح همدان فعالیت مستمر دارند.

حضور استادان بزرگ شطرنج در مسابقات 
ابن سینا رایگان است

 رئیس هیأت شطرنج همدان گفت: حضور استادان بزرگ رشته 
شــطرنج در رقابت های بین المللی اوپن ابن ســینا رایگان است و 

ورودیه از آنها دریافت نمی شود.
 احمــد علی بابایی اظهار داشــت: اســاتید بزرگ، بیــن المللی و 
دارنــدگان ریتینگ بــاالی 2400 از پرداخت ورودیه این رقابت ها 

معاف هستند.

به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: پانزدهمین دوره مســابقات شطرنج 
اوپن بین المللی ابن سینا از 26 ماه جاری و با حضور شطرنجبازان 
مطرح کشــورهای مختلف جهان و ایران به میزبانی ســالن 6 هزار 

نفری انقالب همدان آغاز می شود. 
علی بابایی افزود: این رقابت ها در ســه جدول برگزار می شود که 
به ترتیب جدول A شامل بازیکنان دارای درجه استادی و بازیکنان 
دارای ریتینگ 2100 و باالتر، جدول B شامل بازیکنان دارای درجه 
بیــن المللی پایین تــر از 2100 و بدون ریتینــگ و جدول C نیز 

بازیکنان رده سنی زیر 14 سال تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: قوانین فدراســیون جهانی شطرنج )فیده( حاکم بر 
مســابقات است و مسابقات جدول A در 9 دور، جدول B در 11 
دور و جدول C در 9 یا 11 دور و به روش سوئیســی برگزار می 

شود.
رئیس هیأت شطرنج همدان خاطرنشان کرد: ثبت نام این رقابت ها 

نیز تا پایان 25 مردادماه جاری تعیین شده است.
سال گذشته استانیســالو بوگدانوویچ  استاد بزرگ شطرنج اوکراین 
قهرمان چهاردهمین دوره رقابت های شطرنج 'اوپن ابن سینا' شهر 

همدان شد.

ميراثی که مسابقات شطرنج درهمدان به جا گذاشت

چک ها درآستانه برگشت
  در حالی فدراســیون شــطرنج از 
در  شــرکت کننده  خارجی  تیم هــای 
مسابقات شــطرنج جام ملت های آسیا 
در همــدان ورودی گرفتــه که ریالی 
به همدان پرداخت نشــده و چک ها در 

آستانه برگشت است.
به گزارش مهر،  مردادماه ســال جاری 
مسابقات شــطرنج جام ملت های آسیا 
بدون کوچک ترین مشــکل در همدان 
برگزار شــد و پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران زمین به خوبی میزبانی این مسابقات 
را به پایان رساند اما اعتبار برگزاری این 

مسابقات همچنان تأمین نشده است.
رئیس هیأت شــطرنج اســتان همدان 
 ۲۰۱۸ همــدان  رویداد  دبیرخانــه  به 
درخواست مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان برای 
برگزاری این مســابقات را داده بود اما 
با شروع مســابقات تنها با ۱۰۰ میلیون 
تومان این مبلغ موافقت شــد که گویا 
همچنان حتی این ۱۰۰ میلیون تومان هم 

محقق نشده است.
این در حالی اســت کــه بیش از ۴۰۰ 
میلیون تومان هزینه هتلینگ مســابقات 
شــده که در صورت تأمین نشدن این 
مبلــغ؛ چک هایی که هیأت شــطرنج 
همدان به مدیران هتل ها داده  برگشــت 

خواهد خورد.
 نفری 100 دالر از هر شطرنج باز 

خارجی دریافت شده است
از ســوی دیگر رئیس فدراسیون شطرنج 
در نشســت خبری پیش از آغاز مسابقات 
و در جمــع خبرنگاران گفــت: »مبلغی 
بابت ورودی از تیم ها برای شــرکت در 
این مســابقات دریافت نشده« اما حاال با 
اتمام مسابقات شنیده می شود نفری 100 
دالر از هر شــطرنج باز خارجی دریافت 
شده که بنا بر آمار 120 شطرنج باز منهای 
سرپرست و سایر عوامل در این مسابقات 
حضورداشــته اند که اگر جمــع و تفریق 
کنیم مبلغ قابل توجهی توســط فدراسیون 

دریافت شده است.
طی پیگیری هــا و صحبت با مســئوالن 
فدراســیون چنین عنوان شــد کــه مبلغ 
دریافتی برای هزینه جابه جایی این نفرات 
از تهران به همدان و بالعکس صرف شده 
که بــا توجه به اینکه شــرکت کنندگان با 
اتوبــوس جابه جاشــده اند هزینه چندانی 
نداشــته اســت و این در حالی است که 
از ایــن ورودی ها به گفتــه رئیس هیأت 
شــطرنج اســتان همدان مبلغی به همدان 

داده نشده است.
موضوع بعدی اینکه فدراســیون شطرنج 
با 3 تیم در مســابقات جام ملت های آسیا 
در همدان حضور پیــدا کرد که با نفراتی 
که از تهــران به همــدان آورده اند بیش 
از 50 نفــر دریکی از هتل هــای همدان 
اســکان داده شدند که حتی هزینه اسکان 
خود بــه همدان را هم متولیان با توجه به 
اسپانسرهای عظیمی که داشته اند پرداخت 
نکرده اند که این موضوع جای تأسف دارد 
چراکه بازهم بار این میزبانی تنها به دوش 

همدان بوده است.
 به هر حال مسابقات شطرنج جام ملت های 
آسیا در نهایت بدون کوچک ترین مشکل 
از نظر امنیتی در همدان برگزار شــد تا به 
مردم آســیا و کشورهایی که می خواهد به 
ایران ســفر کنند ثابت شود کشور ایران و 
تمامی شهرهای آن برخالف تبلیغاتی که 
توســط کشورهای معاند انجام می شود از 

نظر امنیتی هیچ گونه مشکلی ندارد. 
همچنین حاشیه هایی که در مورد مشکل 
حجاب تیم هــای خارجی برای ورود به 

مسابقات توسط رســانه های بیگانه ایجاد 
شــده بود در برگزاری مســابقات خللی 
ایجــاد نکرد و حتی بانوان خارجی که در 
این رقابت هــا حضور پیدا کرده بودند با 
توجه به آشنایی بافرهنگ ایرانی با مانتو و 
شــال و روسری در این مسابقات حضور 
پیــدا کردند و با این موضــوع هیچ گونه 

مشکلی نداشتند. 
 تمام کشــورها بدون اســتثنا با 

تیم های اصلی  آمده بودند 
رئیس هیأت شــطرنج اســتان همدان در 
همین راســتا در گفتگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به نحوه میزبانی همدان در مسابقات 
شطرنج جام ملت های آسیا اظهار داشت: 
و  فدراســیون  مســئوالن  اظهارات  طبق 
فدراسیون آسیایی این مسابقات از لحاظ 
کیفی از سطح بسیار باالیی برخوردار بود 
و غیر از کشــور چین که با تیم دوم خود 
در این مسابقات شــرکت کرده بود تمام 
تیم ها بدون اســتثنا با تیم های اصلی  آمده 
بودنــد و درجه بین المللــی آن ها گواهی 

حرف من است. 
احمــد علی بابایی افــزود: از آنجایی که 
تیم قهرمان این مســابقات به جام جهانی 
شطرنج راه پیدا می کند تیم ها نمی توانستند 
با دســت خالی در این مسابقات شرکت 

کنند و باید قوی می آمدند. 
صاحب نام  کشــورهای  حضور   

شطرنج در همدان
وی بابیــان اینکه تیم کشــور چین تصور 
می کرد با تیم خود هم به راحتی می تواند 
ایران و ســایر رقبا را شکســت دهد ولی 
وقتی آمدند و این نتایج را دیدند شــوکه 
شدند، گفت: این مسابقات از لحاظ کیفی 
با حضور کشــورهای صاحب نام شطرنج 

در سطح بسیار باالیی بود. 
رئیس هیأت شطرنج استان همدان با اشاره 
به حضور کمی تیم ها در این مســابقات 
گفت: از لحاظ کمی و با توجه به تبلیغات 
منفی علیه کشــور ایران 11 کشور در این 
مسابقات شرکت کردند که نشان می دهد 
مــا در زمینه تبلیغــات و ارتباط با حوزه 

شطرنج در آسیا خوب عمل کرده ایم. 
 بابایــی عنوان کرد: حضــور 14 تیم در 
این مســابقات نشان از ســطح باالی این 

مسابقات از لحاظ کمی داشت. 
وی با اشــاره به وضعیت اسکان و تغذیه 
تیم ها بیان کرد: از لحاظ کیفیت برگزاری 
می توانســتیم در مکان هــای ارزان تر این 
مســابقات را برگزار کنیم ولی برای اینکه 
ثابت کنیم همدان شایستگی پایتخت آسیا 
شــدن در ســال 2018 را دارد دست به 
ریسک بزرگی زدیم و با هتل های بزرگ 

همدان وارد مذاکره شدیم. 
برگــزاری مســابقه در همدان  فضــای 
اســتانداردهای جهانی کم  از  هیچ چیزی 
نداشت رئیس هیأت شطرنج استان همدان 
عنوان کرد: در نهایت با یکی از هتل های 
همدان برای برگزاری این مســابقات به 
توافــق رســیدیم و از آنجایی که بنده در 
مســابقات زیادی همچون جوانان جهان 
در هند و مسابقات دانش آموزی در چین 
حضور داشته ام با قطعیت می گویم نحوه 
اســکان، تغذیه و فضای برگزاری مسابقه 
در همــدان هیچ چیزی از اســتانداردهای 

جهانی کم نداشت. 
بابایــی بابیان اینکه از لحــاظ امنیتی این 
مســابقات کوچک ترین مشکلی نداشت، 
گفت: از نیروی انتظامی، امنیتی و حراست 
اداره کل ورزش و جوانان باید تشکر کنم 
کــه این مســابقات بــدون کوچک ترین 
حاشیه ای از لحاظ امنیتی برگزار شد.  وی 
یادآور شد: ثابت کردیم برخالف تبلیغات 
منفی؛ امنیت بســیار باالیی در کشورمان 

وجود دارد. 
رئیس هیأت شــطرنج استان همدان بابیان 
اینکه امکانات گردشــگری همدان را به 
خوبی به تیم های خارجی معرفی کردیم، 
بیان کــرد: 120 شــطرنج باز خارجی که 
همراه سرپرستان خود بسیار بیشتر از این 
تعداد هســتند در این مــدت از فضاهای 

گردشگری همدان بازدید کردند. 
نفــر حداقل هر  افــزود: 120  بابایــی 
کــدام 2 هــزار دالر در ایــن مدت در 
همــدان خرج کردند که بــه عبارتی در 
این ایام 240 هزار دالر برای اســتان و 
کشــورمان ارزآوری شد.  وی در پاسخ 
به خبرنــگار مهر درباره هزینه های مالی 
این مسابقات بیان کرد: بنده از دبیرخانه 
رویداد 2018 همدان 450 میلیون تومان 
برای برگزاری این مسابقات درخواست 
دادم اما نمی دانم آقایان با اســتناد به چه 
چیزی از 350 میلیــون تومان این مبلغ 
بــه راحتی چشم پوشــی کردند.   بابایی 
بابیــان اینکــه اول شــهریورماه موعود 
چک های هیأت به هتل ها اســت، بیان 
کرد: وقتی در دل مسابقات رفتم و دیدم 
100 میلیــون تومان تصویــب کرده اند 
شــوکه شــدم چراکه چگونه می شــود 
با این شــرایط اقتصادی 11 کشــور را 
بیاورید 10 روز اسکان بدهید و در آخر 
ببرید  پایان  را  بدون مشکالت مسابقات 
و بعد تنهــا 100 میلیون تومــان اعتبار 

برای مسابقات در نظر بگیرند. 
وی عنوان کرد: متأســفانه هنوز هم همین 
100 میلیــون تومــان محقق نشــده اما 

مســئوالن اســتان از نمایندگان مجلس و 
سایر مسئوالن قول مساعد داده اند که مبلغ 

وصول شود. 
رئیس هیأت شــطرنج استان همدان بابیان 
اینکه مســابقات شــطرنج جام ملت های 
آسیا به هیچ عنوان اسپانسر نداشت، گفت: 
تیم ملی ایران و فدراســیون اسپانسرهای 
خوبی در این مسابقات داشت اما متأسفانه 
در کل رایگان در این مســابقات شرکت 
کردنــد و مــا از فدراســیون می خواهیم 
حداقل هزینه اســکان خود را به همدان 

پرداخت کنند. 
مسابقات  این  برای  فدراسیون   

ورودی دریافت کرده بود 
بابایی افزود: فدراسیون برای این مسابقات 
ورودی دریافت کرده بود که انتظار داریم 
از محل اسپانســر خود حداقل هزینه های 
حضور خود را به همدان پرداخت کنند. 

وی با اشــاره به قهرمانی ایــران در این 
مســابقات بیان کرد: تیم ملی ایران برای 
اولین بار در تاریخ شــطرنج کشور در هر 
3 بخش رپید، بیلیتس و استاندارد قهرمان 
جام ملت های آسیا شد و این بستری بود 

که در همدان فراهم شد. 
 مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
نیــز در گفتگو بــا خبرنگار مهــر بابیان 
اینکه از میزبانی همــدان خوب رضایت 
وجودداشــت، اظهــار داشــت: ســطح 
مسابقات از هر نظر بسیار قابل توجه بود 
و تیم های مطرح آســیا به خوبی در این 

مسابقات شرکت کرده بودند. 
رســول منعم گفت: رنکینگ شطرنج بازان 
باالی 2600 بود که این امر نشــان دهنده 
سطح باالی این مســابقات از نظر کیفی 
اســت و از نظر کمیت نیــز تعداد تیم ها 

قابل توجه بود. 
 نمره خوبی از تمامی شرکت کنندگان 

داخلی و خارجی گرفتیم
منعم افزود: از نظر اســکان و تغذیه یکی 
از بهتریــن هتل های همــدان در اختیار 
این مســابقات قرارگرفته بود که به گفته 
تمام شــطرنج بازان چیزی کم تر از اسکان 
مســابقات جهانی نیز نداشت و توانستیم 
نمره خوبــی از تمامی شــرکت کنندگان 

داخلی و خارجی گیریم. 
وی بابیان اینکه برگزاری این مســابقات 
نقطه عطفــی در تاریخ شــطرنج همدان 
اســت، گفت: برگزاری مسابقات شطرنج 
آســیا در همدان و آن هم در تاریخی که 
همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا 
در ســال 2018 معرفی شده باعث معرفی 
و شناخته شــدن پایتخت تاریخ و تمدن 

ایران زمین خواهد شد. 

اعزام تنیس باز همدانی به پیکارها آسیایی 
 نائب رئیس هیأت تنیس روی میز همدان گفت: شیما صفایی نابغه 

تنیس روی میز این استان عازم رقابت های قهرمانی آسیا شد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛  زهــره ابوطالبیان نائب رئیس 
هیأت تنیــس روی میز همدان بیان کرد: مســابقات تنیس روی میز 
قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا روزهای 22 تا 27 مردادماه جاری به 

میزبانی میانمار برگزار می شود.
وی اضافه کرد: شیما صفایی نابغه تنیس همدان در رده سنی جوانان به 

این رقابت ها اعزام شده است.
ابوطالبیان خاطرنشــان کرد: طبق برنامه تیم ملی کشورمان با ترکیبی 
متشــکل از 12 بازیکن پســر و دختر در رقابت های قهرمانی آســیا 

شرکت دارد.
شیما صفایی یکی از نابغه های تنیس روی میز کشور به شمار می رود 
و مهرماه سال قبل در رقابت های تور ایرانی بانوان بزرگساالن کشور 

به عنوان فنی ترین بازیکن شناخته و معرفی شد.
وی بــا وجود اینکه در رده ســنی نوجوانان قــرار دارد، در رقابت با 
بزرگســاالن توانست حریفان خود را شکســت دهد و در فینال برابر 
ندا شهســواری بانوی المپیکی کشــورمان چهار بر 2 شکست خورد 

و دوم شد.
موفقیت چشمگیر این بازیکن موجب حمایت فدراسیون و دادن لقب 

نابغه تنیس روی میز به وی شد.

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور سپک 
تاکرا به میزبانی تویسرکان 

 مسابقات سپک تاکرا قهرمانی کشور به میزبانی تویسرکان از امروز 
به مدت 2 روز برگزار می شود. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ مســابقات سبک تاکرا جوانان 
قهرمانی کشــور با حضور 12 تیم در تویســرکان برگزار خواهد شد. 
در این مســابقات دو تیم از آذربایجان شرقی، دو تیم از اراک، زنجان، 
کرمانشــاه، دو تیم از استان همدان)شهرســتان تویسرکان(، دو تیم از 
کرمان، دو تیم از سیســتان و بلوچستان در مسابقات حضور خواهند 

داشت.
مسابقات روز پنجشــنبه و جمعه در سالن دو هزار نفره غدیر برگزار 
خواهد شــد. افتتاحیه این دوره از مسابقات روز پنجشبه ساعت 10 
صبح در محل سالن غدیر با حضور مسئوالن استان و شهرستان برگزار 

خواهد شد.

کارساختن استقالل هنوز تمام نشده
درمورد سه بازیکن بعدا حرف می زنم

 ســرمربی تیم فوتبال استقالل با تاکید بر اینکه تکلیف سه بازیکن 
این تیم در آینده مشــخص خواهد شد گفت: کار »تیم« ساختن ما در 

استقالل هنوز تمام نشده و باید بیشتر تمرین کنیم.
به گزارش مهر، وینفرد شــفر خاطرنشان کرد: برخی بازیکنانی که به 
جمع ما اضافه شــده اند با روش بازی استقالل آشنا نیستند. ما روی 
زمین کار می کنیم با پاس های پرتعداد اما بازیکنان جدید ما به روش 
باشگاه قبلی بازی می کنند و تغییر ذهن آنها در دو هفته مقدور نیست 

و باید تالش بیشتری کنیم. 
وی در مــورد وضعیت جابر انصاری ، قربانی و همام گفت: االن نمی 
توانم در مورد این سه بازیکن صحبت کنم. باید با مدیر برنامه هایشان 
صحبــت کنم و بعد تصمیم نهایی را اعالم کنیم. البته »گرو« به تیم ما 
اضافه شده است اما ای کاش قبل از شروع فصل به جمع ما اضافه می 
شدند. در حالت عادی  باید چهار هفته قبل از شروع فصل به جمع ما 

اضافه می شدند. با این حال االن وضعیت تیم خوب است.

قرارداد الحاجی گرو با استقالل تهران 
ثبت شد

  مهاجم خارجی استقالل تهران قرارداد خود را با این باشگاه ثبت 
کرد. به گزارش خبرنگار مهر، الحاجی گرو با حضور در هیأت فوتبال 

استان تهران قرارداد خود را با باشگاه استقالل تهران ثبت کرد.
مهاجم نیجریه ای اســتقالل تهران پس از گذراندن تست پزشکی در 
ایفمارک و توافق با مسئوالن استقالل تهران پای برگه قرارداد خود را 
امضا کرد تا رسما بازیکن استقالل تهرران شود . در لیگ برتر هجدهم 

در جمع شاگردان وینفرد شفر قرار بگیرد.
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التهاب عصبی در بیماران آلزایمری نشان 
داده شد

 محققان موفق شــدند با یک روش جدیــد التهاب عصبی را در 
بیماری آلزایمر نشــان دهند که این فرصتــی برای طراحی داروهایی 
برای درمان داروی الزایمر اســت.به گزارش از پایگاه اطالع رســانی 
ســلول های بنیادی، محققان بیمارستان عمومی ماساچوست توانسته 
اند سیستم کشــتی را تولید کنند که می تواند التهاب عصبی موجود 
در بیماری آلزایمر را نشــان دهدالتهاب عصبی یک پاســخ زیســتی 
کلیدی است که منجر به مرگ سلول های مغزی می شود. در طراحی 
این سیســتم میکروفلوئیدیک از پتانسیل سلول های گلیالی به عنوان 
حمایت کننده ســلول های مغزی و به عنوان سلول هایی که عملکرد 

ایمنی نیز دارند، استفاده شده است.

پهپاد خورشیدی رکورد طوالنی ترین پرواز 
را شکست

 یک پهپاد خورشیدی در نخستین پرواز خود 25 روز و 23 ساعت 
در آســمان ماند و رکورد جهانی طوالنی ترین پرواز ادامه دار را ثبت 
کرد.به گزارش مهر ،  پهپاد خورشیدی ایرباس در نخستین سفر خود 
یــک رکورد جهانی ثبت کرد. پهپاد Zephyr S به مدت 25 روز و 
23 ســاعت در ارتفاع 70 هزار فوتی زمین پرواز کرد و به این ترتیب 

رکورد طوالنی ترین پرواز ادامه دار در اتمسفر زمین ثبت شد. 
این پهپاد پس از گذراندن ســه هفته در آسمان فرود آمد. مدت زمان 
این پرواز بیش از دوسوم رکورد قبلی بود. پهپاد مذکور نخستین پرواز 
آزمایشــی خود را در ایالت آریزونــا در 11 جوالی آغاز کرد و از آن 

تاریخ در آسمان پرواز می کند. 

خودروی یک نفره کشویی ساخته شد
 خودرویی یک نفره ســاخته شــده که طول آن افزایش می یابد و 
می تواند در صورت نیاز فضا برای حمل یک مسافر دیگر و بار را نیز 
فراهم کند.به گزارش نیواطلس، تابه حال خودروهای یک نفره متعددی 
ســاخته شده اند.  با کمک این خودروهای کوچک می توان در محیط 
های شهری پرترافیک به راحتی رفت و آمد کرد. اما به تازگی خودروی 
یک نفره ای  به نام  iEV X ساخته شده که می تواند در صورت نیاز 
بزرگتر شود تا فضا برای سرنشین دوم نیز فراهم کند. البته در حال حاضر 
فقط نمونه اولیه این خودروی آلمانی ساخته شده است. طول و عرض 
این خودرو به ترتیب 160 و 78 سانتیمتر است. هنگامیکه راننده بخواهد 
فرد دیگری را در خودرو سوار کند، طول وسیله نقلیه به طور الکتریکی 

افزایش یافته و به 190 سانتیمتر می رسد.

مکعب روبیک دیجیتال ساخته شد
 به تازگی نســخه ای از مکعب روبیک ســاخته شده که مجهز به 
حسگر و بلوتوث اســت و به موبایل یا تبلت کاربر متصل می شود. 
ایــن مکعب حل این معما را به کاربر می آموزد.به گزارش نیواطلس، 
به تازگی نسخه ای از مکعب روبیک ساخته شده که مجهز به بلوتوث 
و حســگرهای مختلف است که به کاربر می آموزد چگونه این معما 
را حل کند. همچنین کاربر می تواند به طور آنالین با کاربرهای دیگر 
مســابقه بدهد. این مکعب جدید که GoCube نام گرفته سرگرمی 
محبوب را در عصر دیجیتال ارتقا داد است.  در این مکعب حسگرهای 
مختلفی وجود دارد که به طور دقیق مکان هر قطعه از مکعب را نشان 
می دهد.این مکعب به وســیله بلوتوث به اپلیکیشن موبایل یا تبلت 

متصل می شود و با کاربر ارتباط برقرار می کند.

 از المپیک بیونیک تا مسابقه پهپادها
 ورزش های الکترونیک در این اواخر بسیار محبوب شده اند. رقابت های 
عصرنوین دیگر فقط به مبارزه انسانها مربوط نمی شود، رقابت میان پهپاد و 
ربات و حتی انســان و ربات نیز جذابیت یافته است.به گزارش مهر،  سایه 
فناوری در همه بخش های زندگی انسان و اجتماع دیده می شود. در عصر 
نوین فناوری راهی برای تسهیل فعالیت های مختلف، سرگرمی و درآمدزایی 
است که در همه بخش ها از جمله ورزش نیز رسوخ کرده است. ورزش های 
الکترونیک در این اواخر بسیار محبوب شده اند. به طوریکه حتی در چین 
مدرسه ای برای تربیت بازیکنان حرفه ای بازی های رایانه ای تاسیس شده 
 Newzoo است. از سوی دیگر طبق گزارشی که اخیرا کمپانی تحقیقاتی
انجام داده، درآمد ورزش های الکترونیک در 2018میالدی حدود 905 میلیون 

دالر بوده و پیش بینی می شود سال آینده به یک میلیارد دالر برسد.
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 گرامیداشــت روزخبرنگار امســال خبرنگاران و 
اهالی رســانه را راهی سالن شهدای استانداری کرد . 
برنامه ریزی برای این مراسم به نحوی بود که پذیرایی 
و تامین و اهدای بسته های فرهنگی با حمایت بخش 
های دولتی و خصوصی و خانه مطبوعات اســتان به 
انجام رسید . به دلیل آنکه  مراسم در سالن استانداری 
برگزار شد شکل و شمایل رسمی تری به خود گرفت 
امسال اغلب خبرنگاران تنها در مراسم شرکت کردند 
اما حســن های دیگری هم داشــت از این قبیل که 
مراسم آنها در جایگاهی رسمی و با حضور مسئوالن 

استانی از جمله استاندار برپا شد . 
در آیین بزرگداشت روز خبرنگار که در سالن شوراي 
اداري استان با حضور اصحاب رسانه همدان برگزار 
شــد، محمد ناصر نیکبخت ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان رسانه از جمله شهید صارمی همچنین 
گفت : کار خبرنگارانی که در عرصه رسانه و در این 
برهه از زمان با وجود همه مشکالت در راستای اطالع 
رسانی گام بر میدارند و شرافت قلم را حفظ می کنند، 

ستودنی هستند.
وی ادامه داد : روز خبرنگار روز بزرگی است ؛ چراکه 
فعاالن این حوزه در واقع چشم و گوش مردم هستند. 
کار خبرنگاران کمتر از رســالت پیامبران نیست زیرا 
خبرنگاران با آگاهی دادن به جامعه در شناساندن مسیر 

درست نقش بسزایی ایفا می کنند.
اســتاندار همدان خاطر نشــان کرد : کشور ما امروز 
هدف استکبار جهانی قرار گرفته و این نشان دهنده آن 
است که دشمنان چشم ندارند پیشرفت و بزرگی ایران 
را ببینند. وی تصریح کرد: عبور از شــرایط اقتصادی 
امروز کشور از طریق کمک مردم، هدایت گری رهبر 
معظم انقالب، مســئوالن و خبرنــگاران امکان پذیر 
است. نیکبخت اظهار داشت: در شرایط امروز وظیفه 
رســانه های داخلی سنگین تر از گذشته است و باید 
در برابر تالش رسانه های بیگانه که علیه ایران تبلیغ 

می کنند، بهتر وارد عمل شوند.
نیکبخت از رسانه ها خواست نقادی را در برنامه های 
خود داشــته باشند و در عین حال دستاوردهای نظام 
مقدس جمهوری اســالمی و خدمــات دولت را نیز 
بازگو کنند. اســتاندار همــدان تاکید کرد: آگهی های 
تبلیغاتی و دولتی باید عادالنه در بین رسانه ها توزیع 
شــود. برخی از ادارات از این کار ممانعت و به زعم 
خود صرفه جویی می کنند در حالی که بنده معتقدم در 

آگاهی نباید صرفه جویی کرد.
 استاندار حکم حکومتي دهد

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان از 
حل مشکل کاغذ نشریات اســتان خبر داد. علیرضا 
درویش نژاد نیز در این مراسم  اظهار کرد: قرار بر این 
شده به ازای هر نشــریه پنج تن کاغذ در اختیار هر 
یک از مطبوعات قرار گیرد که امیدوارم تا پایان سال 
با مشــکلی در این حوزه مواجه نشویم. وی با اشاره 
به اینکه الزم اســت همه مدیران مطالبات نشریات 
را پرداخت کنند، تصریح کرد: برخی از دستگاه های 
دولتی بیش از ســه سال اســت که این مطالبات را 

پرداخت نکرده اند.
درویش نژاد از اســتاندار خواست با حکم حکومتی 

خود مشــکل مطالبات را حل کند، خاطرنشان کرد: 
نشریات از طریق این مطالبات گذران زندگی می کنند 
که باید نســبت به پرداخت به موقع آن اقدام شــود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان با 
اشاره به اینکه به طور حتم افق خوبی را در پیش رو 
داریــم، بیان کرد: قطعاً از بحران ها عبور خواهیم کرد 
که این مهم با برنامه ریزی و همدلی محقق می شــود. 
وی در بخش دیگری از سخنانش به شغل خبرنگاری 
اشاره کردو گفت: در حوزه مبانی و بحث های نظری، 
خداوند متعال نخســتین خبرنگاری است که خبر از 

خلقت انسان داد.
 دغدغه  هایی از جنس رسانه 

اشــکان یوســفی نماینده خبرنگاران همدان در روز 
بزرگداشت خبرنگار، از دغدغه های رسانه های استان 
گفت .  رسانه ها که رکن چهارم دموکراسی هستند و 
در اکثر فضاهای ملتهب جهان این رسانه ها هستند که 

رسالت خود را در آگاهی بخشی دنبال می کنند.
وی با بیان اینکه در همدان بیش از 100 مجوز رسانه 
مکتوب صادر شــده و هر روز ســه روزنامه چاپ 
می شــود، افزود : وجود این میزان رســانه در استان 
نشــان از فرهنگ روزنامه خوانی در همدان دارد.این 
فعال رسانه ای با اشــاره به وجود بیش از 550 فعال 
رسانه ای در همدان گفت: خانه مطبوعات پویا و فعالی 
نیز داریم که طی ســال پیگیر حل مشکالت رسانه ها 

هستند.
وی به تعامل و تفاهم فعاالن رسانه ای استان با وجود 
خط مشی سیاسی متفاوت آنها اشاره کرد و گفت : این 
موارد ناشی از عشق و عالقه رسانه ها به همدان و حل 

مشکالت آن به منظور توسعه است.
یوســفی با تاکید بر اینکه همدان استان رسانه محور 
است و رسانه ها با عشق و رسالت رسانه ای کارها را 
دنبال می کنند، افزود: جا دارد به نمایندگی از همکاران 
خودم از توجه به رســانه ها از سوی استاندار تشکر 

کنم. وی با اشــاره به اینکه در همدان به مدیرانی نیاز 
داریم که شجاعانه رفتار کرده و سخن بگویند، گفت: 
ما انتظار داریم مدیران با مردم صادق باشــند، مردمی 
باشــند، مدافع مردم باشــند و منافع مردم را در نظر 
بگیرند.نماینده رسانه های اســتان همدان با تاکید بر 
اینکه ما به مدیرانی نیاز داریم که پاسخگوی رسانه ها 
باشند، بیان کرد: مدیران باید جایگاه واقعی رسانه ها 
را بشناسند، درد رسا نه ها را شنیده و درک کنند زیرا 
اصحاب رســانه به عنوان حلقه واســط بین مردم و 

دولت نمی توانند و نباید مجیزگو باشند.
وی بــا بیان اینکه هیچگاه در تاریخ کســی به اندازه 
افراد منتقد نمی تواند کمک رســان باشند، گفت: هیچ 
خبرنگاری از روی بیکاری خبرنگار نشده است و با 

عشق و عالقه وارد فعالیت شده است.
یوســفی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
ادارات یک روابط عمومــی می خواهند که احترام و 
عزت رســانه ها را حفظ کند، افزود: برخی مدیران و 
مدیران روابط عمومی برخورد ناشایستی با رسانه ها 
دارند که این پذیرفتنی نیســت. وی با تاکید بر اینکه 
دیگر روابط عمومی جایگاه بســتگان بیکار مدیران 
نیست، خاطرنشــان کرد: اکنون دیگر مدیران به این 
نتیجه رســیدند که فرد رســانه ای در جایگاه روابط 

عمومی قرار گیرد.
این فعال رسانه ای با بیان اینکه برخی مدیران و مدیران 
روابط عمومی متاسفانه بعضا سواد رسانه ای ندارند، 
بیــان کرد: اگر روابط عمومــی و مدیر روزنانه خوان 
باشند بسیاری از مشکالت حل خواهد شد، ما مدیران 
روزنامه خوان می خواهیم کــه بتوانند نقد ما را درک 

کنند، بپذیرند و حتی اگر الزم باشد تکذیب کنند.
وی در خصــوص منابــع مالی رســانه ها نیز گفت: 
نشریات خصوصی منابع مالی خود را از کجا بیاورند، 
زیرا فــروش دکه ها که به لطف فضای مجازی کمتر 
شــده و در بخــش آگهی هم که روابــط عمومی ها 

همکاری نمی کننــد و نمی دانند آگهــی رپرتاژ فن 
رسانه ای است و باید از آن استفاده کنند.

یوسفی با بیان اینکه در تقسیم آگهی رسانه ها عدالتی 
دیده نمی شــود و تعرفه ها هــم بعضا هم غیرقانونی 
اســت، افزود: اداره ارشاد تعرفه داده و نباید جز این 

باشد زیرا این ضربه جدی به رسانه ها وارد می کند.
وی با بیان اینکه در برخــی مواقع با پوزخند برخی 
روابط عمومی ها برای اشــتراک مواجه هستیم، بیان 
کرد: این در حالی اســت که اســتاندار دستور داده 
است اشتراک ادارات به رسانه ها کم یا لغو نشود. این 
فعال رســانه ای یکی از وظایف روی دوش رسانه ها 
را امیدبخشی دانســت و گفت: امیدبخشی در حالی 
اســت که باید ابتدا مشکالت ما رسانه ها حل شود تا 

مشکالت مردم را نیز حل کنیم.
وی با بیان اینکه هنوز ساختمان مطبوعات تحویل داده 
نشده اســت، گفت: شهردار همدان وعده تحویل در 
شــهریورماه را داده است اما هنوز مکان آن مشخص 
نشده است. یوسفی ضمن درخواست برای در اختیار 
گذاشتن فرهنگسراها برای رسانه ها گفت: امیدواریم 
دســت اندرکاران رویدادهای "همدان 2018" اهتمام 
بیشتری در حوزه استفاده از توان رسانه ها داشته باشند 

و از آنها برای معرفی بیشتر همدان استفاده کنند. 
  کارکردرسانه هادرمردمی بودنشان است

مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان نیزگفت: با توجه 
به اینکه مطبوعات رکن چهارم دموکراســي است و 
دموکراسي هم بدون مردم یعني هیچ، ما باید در حرفه 

خود درد و رنج مردم را به خوبي ببینیم.
مهرداد حمزه ادامه داد:  مطبوعات اگر خواســته ها و 
مشــکالت مردم را در نظر نگیرید، بي شک کارکرد 

خود را از دست مي دهند.
گرامیداشــت هفته خبرنگار در حالی ادامه یافت که 
خبرنــگاران برای صرف شــام دورهمی راهی هتل 

بین المللی باباطاهر در همدان شدند .

عبور از تحريم اقتصادی با گردشگری
بالتکلیفی نرخ ارزی هتل ها؛ دالر یا ریال؟ 

 هتلداران از یک ســو می خواهند نرخ ارزی با گردشــگر خارجی 
محاسبه کنند اما از ســوی دیگر نمی دانند کدام نرخ را در نظر بگیرند 
به همیــن دلیل اکنون هر هتلی قانون خودش در مواجهه با خارجی ها 

اجرا می کند.
چند روز پیش جمشــید حمــزه زاده رئیس جامعه هتلــداران ایران به 
خبرنگار مهر گفت که قصد دارند تا پس از بررســی های الزم به همه 
هتلها اعالم کنند که از گردشگران خارجی نرخ ارزی دریافت شود. مانند 
همه کشورهای دیگر. اما این اقدامی بود که از مدتی است هتلداران آن 

را انجام می دهند هر کدام با ساز و کار خودشان. 
این روزها که خرید و فروش ارز به نرخ باالی ده هزار تومان غیر قانونی 
اعالم شده و نرخ رسمی که دولت تعیین کرده همان دالر چهار و هزار 
و اندی تومان است و کسی نمی تواند به راحتی خرید و فروش کند و 
صرافی ها تعطیل هستند و این بازار آشفته است، هتلداران اعالم کردند 

که می خواهند نرخ ارزی از مسافران خارجی بگیرند.
امــا هنوز اجرای این تصمیم به صورت قانونی در نیامده اســت و 
کارشناســان در حال بررسی آن هســتند اما برخی از هتلداران که 
همیشــه مهمان خارجــی می گیرند همچنان اعــالم می کنند که از 
مهمان خارجی ارز دریافت می کنند عباس بیدگلی مشــاور اجرایی 
جامعــه هتلداران ایران بــه خبرنگار مهر می گویــد که این اقدام 
آنها بر اســاس دســتورالعمل نرخ گذاری واحدهای اقامتی اســت 
که دو سال پیش ســازمان میراث فرهنگی آن را ابالغ کرد. در این 
دســتورالعمل آمده که هتلداران می توانند اگر نرخ ارزی می گیرند 

براساس نرخ مرجع آن را محاسبه کنند.
اما بررســی هــای خبرنگار مهر حاکی از آن اســت کــه همه این 
هتلداران  نرخ را براســاس نرخ مرجع حســاب نمــی کنند بلکه 
برخی از آنها به قیمت بازار آزاد نیز دالر و یا یورو را با گردشــگر 
خارجی محاســبه می کنند که در این باره نیز بیدگلی می گوید در 
این دســتورالعمل الزامی وجود ندارد بلکه گفته شده که هتلدار می 

تواند براســاس نرخ مرجع، قیمت را محاسبه کند.
با این وجود اکنون بررســی عملکرد هتلداران در محاسبه قیمت با 
گردشــگران خارجی این گونه اســت که یا آنها از همان ابتدا این 
قانون را در هتل خود اجرا می کنند که هر گردشــگر خارجی ملزم 
به پرداخت ارز اســت و اگر ارزی در اختیــار ندارد باید آن را به 
ریــال تبدیل کــرده و بپردازد و یا اینکه می توانــد از ابتدا به نرخ 
ریال بپردازد مانند همان مســافر ایرانی. آن هم نرخی که رزواسیون 
هتــل برایش تعیین می کند که ممکن اســت براســاس نرخ مرجع 

باشد و یا نه.
برخی از آنها هم نرخ ریالی بیشتری را برای مسافر خارجی در نظر 
می گیرند. معمــوال هتلهای دولتی نرخ مرجع را در نظر می گیرند. 
اما برخی از آنها نیز می گویند که چون گردشــگر خارجی توســط 
یک آژانس هندل می شــود آن فرد مــی تواند با نرخ ریالی به هتل 
پول بدهد در هر حال قانــون داخلی هر هتل با هتل دیگر متفاوت 

اســت تا شاید در آینده تکلیفی برای آن مشخص شود.
بررســی وضعیت نرخ ارزی هتلها در این روزها نشان می دهد که 
آنها هنــوز نمی دانند که باید نرخ ریالی را بــه دالر تبدیل کنند و 
یا نرخ ارزی را به ریال. این موضوع نیز برای آنها دردســر دیگری 
اســت چون اگر مســافر خارجی با نرخ مرجــع ، قیمت ریالی را 
بــه دالر تبدیل کند مســلما دالر کمتری را می پــردازد و در این 
صــورت نیز هتلدار مــی بیند که با نــرخ دالری ارزش اتاقش در 
مقایســه با اتاق و ســتاره هتلهای کشــورهای دیگر افت شدیدی 
پیدا کرده اســت. به همین دلیل است که هتلداران قصد دارند تا با 
کمک کارشناســان روی این موضوع بیشتر بررسی کرده و با کمک 

بیاندیشند. برای آن  سازمان متولی تدبیری 

فراخوان درخواست مقاله 
فصلنامه »فرهنگ همدان«

 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان از اســاتید، پژوهشــگران، نویســندگان، 
هنرمندان، مراکز پژوهشــی- فرهنگی و هنری و 
دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری 
برای ارائــه مقاله در دو فصلنامه »فرهنگ همدان« 

دعوت بعمل می آورد
 اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
ــندگان،  ــگران، نویس ــاتید، پژوهش ــدان از اس هم
هنرمنــدان، مراکــز پژوهشــی- فرهنگــی و هنــری 
و دانشــجویان دوره هــای کارشناســی ارشــد 
ــه  ــه در دو فصلنام ــه مقال ــرای ارائ ــری ب و دکت
»فرهنــگ همــدان« دعــوت بعمــل مــی آورد  تــا 
ــی  ــش آگاه ــد و افزای ــه رش ــل ب ــتای نی در راس
ــگ  ــی فرهن ــای علم ــی در زمینه ه ــای عموم ه
ــایی  ــه، شناس ــویق، ارائ ــه تش ــک ب ــز کم و نی
ــا، انتشــار و اشــاعه  ــدی ه ــت هــا و توانمن قابلی
ــای  ــرح ه ــی و ط ــای علم ــی ه ــج ارزیاب نتای
پژوهشــی و پایــان نامــه هــای کارشناســی ارشــد 
ــی و  ــخاص حقیق ــتفاده اش ــرای اس ــری ب و دکت
حقوقــی پژوهشــی، دســتگاه هــا و ســازمان هــای 
ــای  ــری راهکاره ــور فرهنگــی و کارب ــی ام متول
مناســب پیشــنهادی درتصمیــم گیــری هــا و 
رصــد موضوعــات بــرای بهبــود شــاخص هــای 
ــکاری  ــن اداره کل هم ــا ای ــتان، ب ــی اس فرهنگ

ــد. نماین

تغييرات در پخش تلويزيونی جوايز اسکار 
 جایزه فیلم محبوب 

اضافه شد
 هیأت رئیسه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی با 
هدف باال بردن تعداد تماشاگران پخش تلویزیونی 

با چند تغییر مهم در جوایز اسکار موافقت کرد.
سه شــنبه شب، حدود پنج ماه بعد از آن که پخش 
تلویزیونی جوایز اسکار با کم ترین تعداد تماشاگر 
)تنها 26.5 میلیون نفر( روبرو شــد، هیأت رئیسه 
آکادمی علــوم و هنرهای ســینمایی، نه تنها جان 
بیلی فیلمبردار را بار دیگر به عنوان رئیس آکادمی 
برگزیــد، بلکه با امید افزایش تعداد تماشــاگران 

خود، با چند تغییر مهم موافقت کرد.
ــی در  ــر ارشــد اجرای ــی و داون هادســن مدی بیل
نامــه ای بــه اعضــای آکادمــی تأکیــد کردنــد کــه 
ــه  ــد ک ــد می دان ــود را متعه ــه خ ــأت رئیس هی
ــاعت"  ــه س ــرگرم کننده در س ــش س ــک نمای "ی
ــه  ــی ب ــم واکنش ــن تصمی ــًا ای ــد. قطع ــد کن تولی
دغدغه هــای کســانی اســت که مراســم اســکار را 
ــد.  ــی و خســته کننده می دانن بیــش از حــد طوالن
ایــن حــس تــا حــد زیــادی بــه خاطــر اعطــای 
ــا تعــدادی از  ــه تنه ــی اســت ک ــزه رقابت 24 جای

ــت دارد. ــردم اهمی ــه م ــرای عام آن هــا ب
ــن در  ــی و هادس ــن، بیل ــزارش هنرآنالی ــه گ ب
نامــه خــود توضیــح دادنــد بــرای کوتــاه کــردن 
مــدت زمــان برگــزاری مراســم اســکار، برنــدگان 
تعــدادی از بخش هــا )کــه هنــوز مشــخص 
آگهی هــای  پخــش  فاصلــه  در  نشــده اند( 
ــن بخش هــا  ــد شــد. ای ــی خواهن ــی معرف تبلیغات
از پخــش تلویزیونــی حــذف نمی شــوند، در 
ــداً  ــن و بع ــروزی، تدوی ــای پی ــوض لحظه ه ع

می شــود. پخــش 
اســت  چیــزی  شــبیه  جدیــد  قالــب 
از  آن  پخــش  و  تونــی  جوایــز  در  کــه 
از  تعــدادی  مــورد  در  ســی بی اس  شــبکه 
بخش هــا بــه کار مــی رود. )تونــی جوایــز 
پخــش  آغــاز  از  پیــش  را  بخش هــا  ایــن 
ــدگان را  ــای برن ــاء و صحبت ه ــم، اعط مراس
ضبــط می کنــد. در مــورد جوایــز اســکار، 
اعطــای جوایــز هنــگام پخــش آگهی هــای 
تبلیغاتــی احتمــاالً بــه ایــن خاطــر اســت کــه 
نامزدهــای آن بخش هــا بیشــتر خــود را در 

کننــد.( تلویزیونــی حــس  دل پخــش 

استاندار درجمع خبرنگاران:

نقد؛دربرنامه رسانه ها باشد
■ نماینده خبرنگاران: برخی مدیران سواد رسانه ای ندارند

اعطای مجوز تجارت الكترونيك به مشاغل خانگی حوزه مد و لباس
 مجوز تجــارت الکترونیــک از ســوی وزارت تعاون به 

مشــاغل خانگی حوزه مد و لباس اعطا می شود.
به گزارش هنرآنالین، ســتاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی در راســتای تحقق قانون حمایت از مشــاغل خانگی 
مصوب سال 89 مجلس شورای اسالمی و با توجه به تحوالت 
عظیم سالیان اخیر در بخش فناوری و اطالعات با فراهم آمدن 
امکان اشــتغال خانگی برای بســیاری از افراد در زمینه  IT با 

اســتفاده از رایانه و وســایل جانبی اقدام به اعطای مجوزهای 
الزم در این حوزه کرده است.

متقاضیان عالقه مند برای آشــنایی بیشــتر با مشــاغل خانگی 
حــوزه مد و لبــاس می توانند برای اخــذ مجوزهای الزم در 
حوزه تجارت الکترونیک به ســایت وزارت تعاون کار و رفاه 
www.mcls.gov.ir قســمت  امور اجتماعی به نشــانی  

کنند. مراجعه  خانگی  مشاغل 
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