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امید به کدام امید؟
 امروز باز هم به روال ســال هاي گذشته 
خبرنــگاران در جمعي دوســتانه گردهم 
مي آيند تا يك روز به نام خودشان را دوباره 
در جشــني كوچــك در اوراق تاريخ ثبت 
كنند. باز هم قرار است از مباحث و مسائل 
توانمندي ها، ضعف هــا و قوت ها صحبت 
شود، اما امســال تفاوت هايي را با سال هاي 
گذشته دارد كه بنا به شرايط روز الزم است 

به برخي از آنها پرداخته شود.
پيش از اين، بارها و ســال ها از مشكالت و 
نيازهاي جامعه و خبرنــگاران و وعده ها و 
اقدامات سخن گفته شده است و بسياري از 
اين گفتن ها و شنيدن ها در البه الي اخبار به 
فراموشي سپرده شده اند. اين بار قرار نيست 
باز هم به اين موضوعات تكراري پرداخته 
شود، بلكه موارد مهمتري وجود دارد كه تا 
اصالح نشود، نمي توان به تحقق وعده هاي 

قبلي و فعلي اميدوار بود.
تاريخ مشــروطه با تاريــخ مطبوعات در 
ايران گره خورده اســت. بر اساس اسناد 
و شــواهد موجــود با انتشــار مطبوعات 
در ايران و ايجاد شــبكه اطالع رساني در 
بين توده هاي حاكميتي و انديشــمندان و 
صاحبنظــران و تحصيلكرده هــا و مردم 
پايه هــاي انقالب مشــروطه در ايران بنا 
گذاشــته شــد و اين انقالب توانست از 
اين طريق بــه گفتمــان اجتماعي تبديل 
شــود و در نهايــت موفقيت هاي خود را 
كســب كند كه همين پيروزي و نقش را 
مي توان در انقالب اسالمي هم ديد. از آن 
دوران مطبوعات و بعدها رسانه هاي ديگر 
در دوره هــاي تاريخ مطبوعــات در ايران 
به شــكل ها و انحــاي مختلف تحت نظر 
اعمال نفوذ و يا سانســور و حتي برخورد 

سيستم هاي حاكميتي بوده اند.

مشکل گرانی کاغذ در دست پیگیری

تقدیــر

سرکارخانم ها  دکتر بهاره خندزاد

و پرســـنل محـــترم بــخش زایشــگاه و اطفال بیمارستان 
آیت ا... علیمرادیان نهاوند ، از تالش های شما عزیزان در خدمت صادقانه به 

بیماران این بخش نهایت سپـاس و قــدردانی داریم.

دکتـر اعظم حیدری

پوریا حکمت

تبـریک

جناب آقـای
 دکتر خدایـار ظفـری

فرزند شایسته دیار تمدن و تاریخ گیان
ضــمن آرزوی مــوفقیت، انتــصاب

 شایـــسته جـنابعالی را بعنوان رئیس اداره امور 
مالی آموزش و پرورش استان همدان که نشان از 
توانمندی و درایت شمــا دارد،تبریک عرض می 

نماییم.
شهرداری و شورای اسالمی شهر گیان

تبریک و تهنیت 

روز خبرنگار گرامی باد

به راستی چه زیباست اندیشه ای که
 در مقابل قلم زانو زند و

 واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید . 

حبیب مومیوند - فرماندار تویسرکان 

و  تیتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
کنید ی  ــر پیگی ب  ا جــذ ــر  ی و تصا

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

#  

hamedanpayam

جورقان آماده استقبال از 
مسافران "رويداد 2018"همدان

مدير شعب بانک مسکن استان:

استقبال همداني ها از مسکن يکم رکورد زد

در راستاي عمل به شعار سال

نخستین نمایشگاه آثار هنري 
استاندارد برگزار مي شود
6
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پ
آگهي مناقصه عمومي                                       )نوبت اول(

جمعیت هالل احمر استان همدان

جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر دارد پروژه مندرج در جدول زیر را از طریق مناقصه شماره 200975109000002 به پیمانكار واجد 
صالحیت واگذار نماید. لذا از پیمانكاران واجد صالحیت دعوت به عمل مي آید جهت خرید اسناد به سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین نام پروژه

شركت در 
مناقصه )میلیون 

ریال(

رشته و پایه مورد مدت پیمان
نیاز

مبلغ فروش اسناد 
)پرداخت در 

سامانه(

آخرین مهلت نوع مناقصه
بارگذاري اسناد 

تاریخ بازگشایي 
پیشنهادات

انجام فعالیت 
خدماتي، 

سرایداري و 
رانندگي

تأیید صالحیت از 20012
اداره كار و امور 

اجتماعي

عمومي یك 500/000 ریال
مرحله اي

97/06/0797/06/11

خالصه شرایط شرکت در مناقصه:
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الكترونیكي  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایي  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  دریافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل   کلیه 
www.detadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي

جهت خرید اسناد مناقصه مي توانند از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir با واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 78936364 
نزد بانک ملت با شناسه واریز 33007806188 به نام جمعیت هالل احمر اقدام نمایند.

ارائه کد اقتصادي و همچنین کد کاربري پایگاه ملي مناقصات کشوري و شناسه ملي براي کلیه پیمانكاران الزامي است.
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایي پاکت هاي مناقصه با ارائه معرفي نامه کتبي، آزاد است.

سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي 6-38247942-081 معاونت منابع انساني و پشتیباني جمعیت هالل احمر، کارشناس امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.

شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه شماره تلفن هاي 081-38217368-32511633
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خبرخبر

سخنان روحانی در فضای ناآرام و پرالتهاب اقتصادی فعلی ضروری بود
 نماينده مردم كبودرآهنگ در مجلس گفت: هر وقت مردم احســاس كردند كشور و انقالب شان تهديد می شود و از سوی 

مسئوالن شان در جريان اين تهديدات و خطرات قرار گرفتند با تمام وجود برای دفاع از آن به صحنه آمدند.
محمدعلی پورمختار گفت: سخنان رييس جمهور در فضای ناآرام و پرالتهاب اقتصادی فعلی الزم و ضروری بود. مردم بايد در 
جريان اتفاقات و مشكالت كشور قرار می گرفتند. طی 40 سال گذشته هم همين طور بوده است.به گزارش ايسنا ؛ اين عضو 
كميســيون حقوقی و قضايی مجلس ادامه داد: اگر مســؤوالن واقعيات، توطئه ها، تهديدها و حتی فرصتهای پيش روی كشور 
را با جزييات به اطالع جامعه نرســانند، نيروی انسانی جنگ اقتصادی هم پا به ميدان نخواهد گذاشت.وی افزود: اگر مقامات 
عالی كشور تهديداتی كه از سوی دشمنان نظام و انقالب برای تجزيه اين كشور ريخته شده است را برای مردم تشريح نكنند، 
آمريكايی ها، صهيونيست ها، سعودی ها و انگليسی ها بدون هيچ مقاومت داخلی اهداف شوم شان را پياده می كنند.نماينده مردم 
كبودرآهنگ در مجلس تاكيد كرد: به عقيده بنده تشــريح شرايط كشور در جنگ اقتصادی با زبان ديپلماسی اثر چندانی ندارد. 
بايد با زبان انقالبی موقعيت را تشــريح و نيروهای داخلی را بســيج كرد. تشريح اقدامات و برنامه های دولت برای مهار جنگ 
اقتصادی و تقابل ها و مقاومت های مجموعه نظام برای پيروزی در اين جنگ، قطعا در حمايت مردم از نظام و انقالب موثر است.

انجام 4196 مورد ماموريت توسط اورژانس 115 همدان
 رئيس مركز حوادث و فوريت های پزشــكی همدان از انجام 4 هزار و 196 مورد ماموريت توســط اورژانس 115 همدان 

طی ماه گذشته خبر داد.
حبيب معصومی با اشاره به ماموريت های اورژانس 115 استان همدان طی ماه گذشته، اظهار كرد: در اين مدت 2 هزار و 876 

مورد ماموريت شهری انجام و به 3 هزار و 73 بيمار امدادرسانی شد.
وی با بيان اينكه 666 ماموريت تصادفی شــهری به ثبت رسيد كه به 768 مصدوم امدادرسانی كرديم، گفت:  يك هزار و 220 
مورد ماموريت جاده ای در اين مدت گزارش شد.به گزارش فارس ، رئيس مركز حوادث و فوريت های پزشكی همدان با اشاره 
به امدادرسانی به يك هزار و 495 بيمار در ماموريت جاده ای، خاطرنشان كرد: از يك هزار و 220 مورد ماموريت جاده ای 507 
مورد ماموريت تصادفی عنوان شــد.وی با بيان اينكه در حوادث جاده ای 369 مصدوم تصادفی گزارش شده است، افزود: طی 
ماه گذشــته يكصد مورد ماموريت بين مراكز انجام شــد كه به 107 بيمار امدادرسانی كرديم. معصومی با بيان اينكه از مجموع 
ماموريت بين مراكز 9 مورد تصادفی بود، گفت:  در اين ماموريت ها به 9 مصدوم امدادرســانی شد.وی از انجام 4 هزار و 196 
ماموريت در اورژانس 115 همدان طی ماه گذشته خبر داد و افزود: در اين مدت به 4 هزار و 675 بيمار امدادرسانی شده است.

1- نسبت مديران غيربومی اســتان به مديران بومی درحال افزايش 
است. گويا در جلسه روز گذشته كارگروه اشتغال و سرمايه گذاری 
استان از حدود 45 مدير دولتی رديف اول دور ميز جلسه حدود 20 
نفر غير بومی بوده اند.گفتنی است همواره يكی از انتقادهای وارده به 
مديريتی استان تبديل شدن همدان به سكوی ترقی و آموزش مديران 

غيربومی بوده است.
2-حضور معاون اول رئيس جمهور ی در همدان قطعی شده است.
گويــا جهانگيری در هفته دولت برای حضــوری 2 روزه به منظور 
حضور در رويداد همدان 2018 به استان می آيد.گفته ميشود چندين 
پروژه صنعتی در استان در اين حضور به بهره برداری خواهد رسيد.

3- به كارگيری تجهيزات آتش نشــانی شــهرداريها برای خاموش 
كردن آتش مزارع مورد نقد قرارگرفته است.

گفته می شــود درحالی كه برخی شهرهای اســتان تجهيزات آتش 
نشــانی محدود دارند برای حوادث خارج از محدوده شــهری اين 
امكانات به كارگرفته می شود.گويا اين اقدام برخالف آيين نامه های 

ومحدوده كاری آتش نشانی هامی باشد.
گفتنی اســت با افزايش آتش سوزی ها در فصل تابستان گويا ستاد 

بحران تجهيزات وپيش بينی های الزم را تدارک نديده است.

 مجيد بيات- خبرنــگار همدان پيام:  با 
توجه به انتخــاب همدان به عنوان پايتخت 
نخبه هاي  آســيايي،  گردشگري كشورهاي 
فرهنگي 40 كشور در استان همدان حضور 

خواهند يافت.
مديركل تبليغات اســالمي استان همدان در 
جمع خبرنگاران و اصحاب رســانه گفت: 
حضور و تبيين مناســب جايــگاه همدان 
توســط مبلغان فرهنگــی  مي تواند كمك 
بسزايي در معرفی همدان در سطح دنيا باشد.

وي ادامه داد: در خاورميانه ايران داراي ثبات 
و آرامش اســت و علت اين موضوع وجود 
اسالم و مباني مربوط به اين حوزه مي باشد.

دشتكي خاطرنشان كرد: در راستاي هدايت 
ايران به عنوان جامعه ای اسالمي نقش رهبر 
منظم انقالب غيرقابل انكار است همين امر 

سبب شــده اســتكبار جهاني در رأس آنها 
آمريكا به فكر خدشــه دار نمودن اين نقش 

و جايگاه رهبري باشند.
وي در ادامــه ياد و خاطره شــهيد صارمي 
را گرامي داشــت و افزود: شــهيد صارمي 
نمونه واقعي يــك جهادگر در عرصه تبليغ 

و اطالع رساني است.
گفــت:  اســالمي  تبليغــات  مديــركل 
موضوعاتي كــه در حوزه عقايد، اخالق 
و احــكام قرار مي گيرنــد داراي اهميت 
خاصي هستند و افرادي هم كه به نوعي 
داراي  فعاليــت مي كنند  اين حــوزه  در 

هستند. ارزشمندي  جايگاه 
دشتكي تصريح كرد: خبرنگاران هم به دليل 
اطالع رساني و تبليغ جايگاه ويژه اي در دنيا 
به عهده دارند و در نزد خداوند هم اهميت  

ايــن موارد به حدي اســت كه به حضرت 
محمد)ص( و ساير انبيا اين امر تأكيد شده 
اســت و تكميل رســالت را منوط به اين 

موضوع نموده است.
وي گفــت يكــي از ويژگــي اي خاص و 
منحصر به فرد حوزه خبر شجاعت است و 
اين كه جز خداوند باري تعالي نبايد از كسي 
ترس داشته باشيم. مديركل تبليغات اسالمي 
استان همدان خاطرنشــان كرد: دين اسالم 
از سه ركن تشــكيل شده اعتقادات )اصول 
دين(، احكام )فروع دين( و اخالقيات حلقه 

واسطه اصول و فروع دين است.
حجت اســالم علي دشــتكي گفــت: اگر 
اخالقيات در جامعه نهادينه شود هيچ ظلم 
و ناعدالتي رخ نخواهد داد. وي افزود: نقش 
جامعــه خبري و مبلغان در حــوزه نهادينه 

كــردن اخالقيــات بي بديل و مهم اســت، 
اخالقيات از نظر خداوند و پيامبران و ائمه 
ميزان هستند و مالک عمل براي رسيدن به 
كمال به شــمار مي روند. دشتكي تصريح 
كــرد: با توجه به انتخــاب همدان به عنوان 
پايتخت گردشگري كشورهاي آسيايي كميته 
فرهنگي 2018 عالوه بر بحث هاي نظارتي 
در اجرا هم برنامه هــاي متنوعي پيش بيني 
نموده كه محوريت آن گردشــگري مذهبي 
اســت و در اين راستا از تمامي ظرفيت  اعم 
از زيرساختي و نخبگان و انديشمندان بهره 

خواهيم گرفت.
وي در پايان گفت: يكي ديگر از برنامه هاي 
پيش بيني شده در اين ســتاد تبيين جايگاه 
انقالب اســالمي در مقابله با بحث ترور و 

تروريست است.

 معاون امور عمرانی اســتاندار همدان با 
بيان اينكه فراهم بودن زيرســاخت ها سبب 
انتخاب همدان به عنوان پايتخت گردشگری 
كشــورهای آســيايی در ســال 2018 شد، 
گفت: اقتدار و توســعه هر كشور با داشتن 
بخش خصوصی قــوی و رو به  جلو امكان 

پذيراست. 
 محمــود رضا عراقــی در كارگروه ميراث 
فرهنگــی مالير بــا محوريــت برگزاری 
سالگرد جشــنواره  ملی مبل و  منبت مالير 
اظهار داشت: مهمترين هدف ما از موضوع 
برندســازی افزايش ثروت، ايجاد اشتغال و 
باال بردن ســطح كيفيت زندگی مردم است. 
وی با بيان اينكه وقتی چرخ اقتصاد منطقه ای 
می چرخد بسياری از مسائل و مشكالت آن 
جامعه مرتفع می شود،  گفت: مهمترين هدف 
ما از برگزاری اين رويدادها و جشــنواره ها 
ايجاد راهكارهای بهتر و نزديكتر برای ايجاد 

ثروت و اشتغال است.
عراقــی با بيان اينكه امــروز اقتدار ملی هر 
منطقه به واسطه توليد باالی بخش خصوص 
اســت تصريح كرد: اگر ما بخش خصوص 
قوی و رو به جلويی داشته باشيم نمی توانند 
هر روز با تغييــرات قيمت نفت با ما بازی 

كنند.
وی با اشــاره به اينكه تا زمانی كه وابســته 
به پول نفت باشــيم مسائل و  مشكالت حل 
نمی شــود، گفت: امروز زمان آن رسيده كه 
بخش دولتــی از اقتدارگرايــی پايين بيايد 
و بخش خصوص تعيين كننده تســهيالت 

بزرگ باشد.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
همدان تنها راه بــرون رفت از بحران فعلی 
را كمتر شــدن وابستگی به نفت و باال بردن 
توليد و  حمايت از بخش خصوصی دانست 
و عنوان كــرد:  امروز زمان آن رســيده كه 
كارهای بزرگ را به دست بخش خصوصی 
بســپاريم و ما دولتی ها نظارت، پشتيبانی و 

 حمايت كنيم. 
عراقی با بيان اينكه با يك خرد جمعی محور 
توسعه استان بيشتر در بخش گردشگری و 
صنايع دستی قرار گرفت، تصريح كرد:  اين 
تصميم نه به خاطر اينكه ساير بخش ها مهم 
نيستند، بلكه به لحاظ زودبازده بودن و اينكه 
بخش خصوص زودتر  به ســود می رسد و  

منابع آن نيز فراهم است گرفته شده است.

وی با بيان اينكه اگر مــا می خواهيم رونق 
اقتصادی و اشــتغال زياد داشته باشيم   بايد 
در بخش گردشگری، صنايع دستی، ميراث 
فرهنگی، جذب توريسم و  خدمات  بيشتر 
فعاليــت كنيم، گفــت: برای اجــرای اين 
سياست هم بايد زير ساخت ها را آماده  كنيم 
و هــم از لحاظ نرم افزاری اقدامات ويژه ای 

انجام دهيم.
معاون هماهنگی امور اســتاندار همدان  با 
بيان اينكه باتوجه به رقبای زيادی كه وجود 
دارد از لحاظ نــرم افزاری اقدامات ويژه ای 
بايد صورت گيرد، افزود:  از جمله اقدامات 
صورت  گرفته  می توان به ثبت جهانی شهر 
سفال اللجين، ثبت ملی مبل و  منبت  مالير 
و دريافت نشــان جغرافيايی مبل توســط 

تويسركان و غيره اشاره كرد.
به گزارش تســنيم ، وی با بيــان اينكه هم 
اكنون شهرســتان ويژه مالير نيــز به دنبال 
ثبت جهانی انگور اســت گفت : مجموعه 
ايــن اقدامات نرم افــزاری و فراهم نمودن 
زيرساخت ها  موجب شده كه استان همدان 
به عنوان پايتخت گردشــگری كشــورهای 

آسيايی  در سال 2018 انتخاب شود.
عراقی با اشــاره به اينكــه موفقيت در اين 
رويــداد  بــا همــكاری و هماهنگی همه 
شهرســتان های اســتان امكان پذير است، 
گفت: اينكه مالير برای برگزاری ســالگرد 

جشــنواره ملی مبل  همزمان با اين رويداد  
پيش قدم شده بسيار حائز اهميت است.

وی ضمــن تاكيد بــر اينكه  مــن معتقدم  
اولويــت كار برگزاری جشــنواره مبل بايد 
به بخش خصوصی ســپرده شــود  چرا كه 
بررســی ها نشــان داده هرجا جوان ها  وارد 
 ميدان شــدند  ما موفق تر بوديم گفت:  بايد 
به بخش خصوصی اعتماد كرد  و ما دولتی ها 
بايد فقط  كمك، حمايت و نظارت را داشته 

باشيم.
معاون اســتاندار همدان  با تاكيد بر استفاده 
از اســتعدادها  و متخصصين هر منطقه در 
راســتای برگزاری رويدادها اظهار داشت: 
محور اصلی كار جشــنواره  دســت خود 
هيــأت مديــره مبل مالير اســت و ميراث 
فرهنگــی و امور عمرانی اســتانداری  قول 
مساعد می دهيم بيش از سال گذشته حمايت 

و كمك كنيم.
عراقی با اشاره به كلنگ زنی راه آهن مالير- 
همدان و اينكه اين  مسير از تهران به سنندج  
بوده و از مالير می گذرد و همچنين  راه آهن  
ديگری كه از ســمت اراک  به كرمانشاه و  
نهايتا مرز خســروی متصل می شود نيز از 
مالير عبور می كند، گفــت: امروز مالير به 
يك كريدور راه آهن كشوری تبديل شده  و 
اين امر كمك بسيار بزرگی در زمينه توسعه 

زير ساخت های استان محسوب می شود.

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
همدان   با اشاره به كمك ها  از محل درآمد 
رويداد 2018به طورمســتقيم و غير مستقيم 
به شهرســتان اظهار داشت:  سعی می كنيم 
بخشی از مهمانان خارجی اين رويداد را با 

توجه به ظرفيتها به مالير بياوريم.
وی مهمترين هدف از موضوع برندســازی 
را افزايش ثروت، ايجاد اشتغال و باال بردن 
ســطح زندگی مردم عنوان كــرد، و گفت: 
برخی مشكالت در كشــور وجود دارد كه 
بخشی از اين مشــكالت يك موج  روانی 
است ولی قرار نيســت ادامه دار باشد  چرا 
 كه دنيــا امروز ديگر تحمل اينگونه بحث ها 

را ندارد.
عراقی با بيان اينكه مردم  ما 40 سال است كه 
با اين تحريم ها و مشــكالت عادت دارند و 
آب ديده شده اند،  اظهار داشت: ما باهمت 
و پشــتيبانی اين  ملت برای همه  مشكالت 

راهكارهای مطلوب پيدا خواهيم كرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
همــدان با بيــان اينكه امروز اســتكبار 
جهانــی ما را تهديــد و تحريم  می كند، 
گفــت: ما بــا دنيــا تعامل داشــته و به 
راحتی بــزرگان دنيا را بــرای برگزاری 
يــك رويــداد بيــن المللی در اســتان 
همدان دعوت می كنيم و اينها نشــان از 

است. نظام  و  مردم   بين  همبستگی 

معاون امور عمرانی استاندار همدان:

مهمترین هدف از موضوع برند سازی 
افزایش ثروت و ایجاد اشتغال است

مديرکل تبليغات اسالمي استان: 

شجاعت رکن اصلي حوزه اطالع رساني است

رئيس کميسيون سرمايه گذاری شورای 
شهر همدان:

ساخت شهرک اداری و 
پزشکان از اولویت های 
سرمایه گذاری 
در همـدان است
 رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذاری و 
گردشــگری شورای شــهر همدان گفت: احداث 
شــهرک اداری و پزشــكان از برنامه های اولويت 

دار پروژه های ســرمايه گذاری و مشاركتی شهر 
همدان است.

به گزارش مهــر، مريم روانبخش در كميســيون 
اقتصاد، سرمايه گذاری و گردشگری شورای شهر 
همدان كه پيرامون بررســی پروژه های ســرمايه 
گذاری شــهرهمدان برگزار شــد، افزود: در حال 
حاضر 117 پروژه ســرمايه گذاری و مشاركتی در 
دستور كار كميسيون قرار گرفته و در دست بررسی 
است.روانبخش اضافه كرد: احداث شهرک اداری و 
پزشكان از جمله اين پروژه ها است كه دراولويت 

قرار دارد.

وی تاكيد كرد: بايد به دنبــال پروژه هايی بود كه 
در شــكل گيــری ســاختارهای تخصصی كالن 
شهرهمدان تاثير گذار باشــد و در مديريت كالن 
شــهری به لحاظ اقتصادی، ترافيكی، سيما و منظر 
شــهری و هر موضوعی كه در ارتباط با ساماندهی 

شهر است نقش داشته باشد.
رئيــس كميســيون اقتصــاد، ســرمايه گــذاری 
ــان  ــا بي ــدان ب ــهر هم ــورای ش ــگری ش و گردش
ــه  ــا ب ــذاری تنه ــر ســرمايه گ ــد در ام اينكــه نباي
ــد  ــزود: باي ــرد، اف ــگاه ك ــادی آن ن ــه اقتص جنب
بتــوان ســرمايه گــذاری را بــه گونــه ای مديريــت 

كــرد كــه حاصــل پــروژه هــای مشــاركتی 
ــادی  ــه اقتص ــا جنب ــهر تنه ــده در ش ــف ش تعري
آن نباشــد بلكــه بتوانــد در همــه ابعــاد مديريــت 

ــد. ــذار باش ــهری تاثيرگ ش
 روانبخــش در ايــن خصــوص ادامــه داد: در ايــن 
راســتا مــی تــوان بــه پــروژه هــای كالن شــهرک 
اداری و پزشــكان، بــازار ســنگ و آهــن كــه 
ــدی  ــه لحــاظ درآم ــد اقتصــادی ب ــر بع عــالوه ب
بــرای ســرمايه گذاری و شــهرداری مطلوبيــت 

ــرد. ــاره ك دارد، اش
وی گفــت: بايــد سياســت اجرايــی و برنامــه 

ريــزی شــهری را بــه گونــه ای ســوق داد و بــرای 
آن طــرح هــای توجيــه اقتصــادی تهيــه كــرد تــا 
ســرمايه گــذاران بــا علــم، اطــالع و آگاهــی الزم 

ــه فعاليــت و ســرمايه گــذاری كننــد. شــروع ب
وی از اهــداف مهــم كميســيون اقتصــاد، ســرمايه 
ــهرهمدان در  ــورای ش ــگری ش ــذاری و گردش گ
دوره پنجــم را پرداختــن بــه پــروژه هــای اثرگذار 
برشــمرد و افــزود: هــدف ايــن اســت كــه بتــوان 
ــای  ــته ه ــه بس ــذار و ارائ ــرمايه گ ــا جــذب س ب
ــه آوردن  ســرمايه گــذاری، ســرمايه گــذاران را ب

ســرمايه خــود در ايــن بخــش متقاعــد كــرد.

امید به کدام امید؟
ادامه از صفحه يک

در دوره اي از تاريــخ مطبوعــات، حكم به زنــدان و توقيف و تعطيلي كار 
روزنامه نگاران و مطبوعات، صادر مي شــده اســت و در دوره هاي ديگر از 
روش هاي نرم تري اســتفاده شده اســت كه اين روند تا همين روزها وجود 
داشــته اســت و جدال خبرنگاران و حاكمان سياسي براي پايان دادن به اين 
نوع برخوردها حداقل در ايران نتوانسته است به راهكار شفاف و مشخصي 
برسد كما اينكه همچنان در همين ايام علي رغم تصويب قانون دسترسي آزاد 
به اطالعات و تأكيد بر شــفافيت، بازهم شاهد تهديد به تعطيلي، شكايت و 
اقداماتي مشابه هســتيم. اگر بخواهيم در مروري كوتاه حداقل دهه 80 و90 
فعاليت رسانه اي در كشور را بررسي كنيم، شيوه هاي بستن فله اي روزنامه ها و 
شكايت ها و اين اواخر حذف خزنده را مي توان شاهد بود كه اگر روش هاي 
قبلي به صورت موردي و با سروصدا پيش مي رفت، اين روزها در سكوت و 
در آرامش كامل اما كاربردي تر! برای همه به اجرا درمي آيد كه فعاليت رسانه ها 

را بي سروصدا محدودتر مي كند كه به چند نمونه اشاره مي شود.
1- حسن روحاني پس از 200 روز سكوت، سرانجام در شرايطي كه صداي 
همه درآمده اســت، دست به دامن رسانه ها شد تا با گفت وگوي تلويزيوني 
فضاي نقد و تحليل و اظهارنظر مختلف را باز كند؛ اقدامي كه به كرات و بيشتر 
از گذشته بايد انجام مي شد تا انتقاد به ضعف اطالع رساني دولت اينقدر پررنگ 
نشــود كه حتي خود دولتمردان هم به آن اذعان كنند. اگر به رويه چند ساله 
2 دولت روحاني و مديرانش نگاهي انداخته شود، سياست سكوت راهكاري 
بوده اســت تا به راحتي در فضاي مبهم و سردرگمي اقدامات دولتي ها پيش 
برود كه البته بارها مورد نقد بوده است و هيچگاه داليل روشن و قانع كننده اي 
مطرح نشده است و نتيجه آن شده است كه اين روزها اخبار گسترده اي از فساد 

و رانت و مشكالت بر دوش جامعه سنگيني مي كند.
2- »تك ســخنگويي« سياستي بوده است كه در اين سال ها مديران دولتي را 
در پشت سنگر يك مقام باالتر در امنيت نگه داشته است. در اين سال ها بيان 
دستاوردها و اعالم برنامه ها، مشكالت و موانع از سوي مديران دستگاه ها با 
تندترين برخوردها از ســوي باالدســتي ها مواجه شده و آنها را به انفعال در 
اطالع رساني به مردم وارد كرده است و در اين ميان معموالً استاندار به تنهايي 
وظيفه سخنگويي را بر عهده گرفته است كه در نهايت با توجه به اينكه اين 
روش نتوانسته است افكار عمومي را متقاعد سازد، در نهايت سطح رضايت 
و اعتماد را كاهش داده و اين روش محدودســازي رسانه ها در دسترسي به 
اطالعات، به نتيجه نرسيد و فشار و تأكيد براي بازگويي دستاوردهاي دولت  

ازسوی مديران هم ديگر كارساز نشد.
3- گسترش فضاي مجازي هرچند فرصت خوبي براي اطالع رساني در ايجاد 
فضاي آزادِ تبادل آرا و افكار بوده است، اما به داليلي از جمله فيلترينگ، در 
دسترس نبودن آرشيو در آينده، ناشناخته بودن منتشركنندگان محتوا و ساير 
عوامل، بهترين بهانه براي مديران شد تا از رسانه هاي رسمي و قانوني فاصله 
گرفته و در اين فضا كه نياز به لزوم پاسخگويي و مسئوليت پذيري نيست، خود 
را غرق كرده و از شــّر پيگيري ها و اقدامات خبرنگاران و رسانه هاي رسمي 
نجات دهند كه البته اين سياست نيز در راستاي محدودسازي رسانه ها به نفع 

سكوت مديران كارساز بوده است.
4- در شرايطي كه ما شاهد تورم افسارگسيخته در كشور هستيم، دولت نه تنها 
به بهانه كسر بودجه اقدام به كاهش هزينه هاي فرهنگي از جمله مطبوعات و 
رسانه هاي ديگر كرده است، با ابالغ تعرفه هاي آگهي 2 سال پيش) بدون توجه 
به افزايش هزينه هاي مطبوعات ،حقوق ها ودستمزد( و كاهش شديد آگهي ها 
و سفارش هاي داراي بار مالي به رسانه ها، حذف يارانه ها تيشه بر ريشه اقتصاد 
رسانه ها زده است تا با كاهش توان مالي رسانه، آنها را درگير مشكالتي نمايد 

كه از قدرت رسانه ها كاسته و با پررنگ شدن حاشيه، اصل فراموش شود!
5- بي توجهي به تأمين نيازهاي اوليه رســانه ها از مواد اوليه كاغذ و زينك و 
مركب گرفته تا محدوديت هاي بيمه اي و عدم ارائه خدمات گسترده و باكيفيت 
در حوزه فناوري واينترنت و امكانات، بهترين شرايط براي تعطيلي اجباري 
بسياري از رســانه ها ايجاد شده است تا در اين شرايط با تقويت تريبونهای 
دولتی ورسانه هاي وابسته دولت و از جيب بيت المال ،ساير رسانه هاي مستقل 
و خصوصي تعطيل و يا تضعيف شوند. اقدامي كه منجر به كاهش شديد تيراژ 
گستره توزيع و حتي نيروي انساني برخالف وعده های اشتغالزايی شده است.

6- ايجاد شــبكه جزيره اي در ساختار دولت و اطالع رساني از ديگر اتفا هاي 
اين روز مواجهه دولتي ها با پاسخگويي به گروه هاي اجتماعي مختلف است. 
به طور مشــخص هر مجموعه دولتي با ايجاد شــبكه اي از افراد، گروه ها و 
رســانه هاي خاص فعاليت خود را در اين محدوده با گروه مخاطبان خاص 
تعريف كرده اســت كه نه تنها تمامي اين عوامل قابل كنترل مي باشند، بلكه 
از گسترش اطالعات در جامعه گسترده تر جلوگيري كرده و اين محدوديت 
اطالع رســاني مانع از ايجاد بازخوردهاي گســترده از سوي جامعه به دليل 

بي خبري مي شود.
7- به منتقدان همواره در مقابل صاحب منصبان اتهاماتي وارد مي شود تا با اين 
روش به جاي پاسخگويي تاكتيك عقب نشيني از سوي منتقد به اجرا درآيد 
كه براي اين منظور »دشمن« اسم رمز مسئوالن شده است و در هر فضايي كه 
ياراي پاسخگويي نبوده و دستشان خالي بوده است، با وصل كردن رسانه ها و 
خبرنگاران به دشمنان داخلي و خارجي آنان را وادار به سكوت كنند؛ تاكتيكي 
كه اين روزها به خوبي جواب داده و بدون توجه به كارنامه درخشان رسانه، 
خبرنگار و يا منتقدان، آنان راباتهمت در اصطالح مهره سوخته در مقابل نظام 

مي كند!
8- حال و روز رسانه ها به داليل باال و بسياري از داليل ديگر خوب نيست. 
اتفاقي كه به صورت گسترده با سياست و يا ندانم كاري دولتي ها در اين وادي 
روي داده است. روزگاري خبرنگاران دغدغه بيمه و معيشت داشتند اما اين 
روزها مهمتر از آن نگران از دست دادن شغل و تعطيلي جريان رسانه اي كشور 
هســتند؛ جرياني كه راه باريكه هاي ارتباطي دولتي ها و مردم را قطع كرده و 
روحيه نااميدي را بيش از پيش تقويت و زمينه اعتراضات بيشتر را مهيا مي كند.

در اين شرايط سياست تحريم و توبيخ  و اقدامات بخشنامه اي نمي تواند چاره ساز 
باشد و يكي ديگر از گروه ها كه همانا خبرنگاران و جامعه رسانه اي حامي دولت 
تدبير بوده است، از ميدان به در خواهند شد و دولت بيش از پيش تنهاتر خواهد بود.

9- همه قبول دارند كه شرايط جامعه چه در خارج از مرزها و چه در داخل 
مناسب نيست و با بازگشت تحريم ها و تالطم معيشت و زندگي مردم، جامعه 
نياز به تزريق آرامش و اميد است و در اين راه بهترين گروه براي تزريق آرامش 

و افزايش سطح اعتماد عمومي، رسانه ها هستند.
وزير محترم اطالعات درهفته های گذشته  در شوراي اداري استان از رسانه ها 
و نخبگان خواست تا روحيه اميد را در جامعه تزريق كرده و مردم را به آينده 
خوشــبين و اميدوار كنند. بايد سؤال كرد در شرايطي كه مطبوعات و اهالي 
رســانه امنيت شــغلي خود را در خطر مي بينند و با انواع تهمت ها و افترا و 
برخوردها و بستن در به روي خبرنگاران مواجه هستند و مديران قانوني را كه 
خودِ دولت تصويب و ابالغ كرده است را به تمسخر گرفته و حق دسترسي 
آزاد بــه اطالعات را از مردم دريغ مي كنند، مطبوعات با كدام اميد در جامعه 

اعتماد، اميد و تقويت سرمايه هاي اجتماعي را داد زده و ترويج كنند؟!
17 مرداد روز تجديد خبرنگاران و جامعه رسانه اي استان با آرمان هاي امام و 
انقالب و شهداست. اين گروه هيچگاه خسته نمي شوند. مي مانند، مي سازند و 

دولت ها و دولتمردان مي آيند و مي روند. ماندگار باشيد!

در انتظار خداحافظي با کتاب و روزنامه 
فیض ا... مظفرپور  «

 امروز 17 مرداد ســالروز شهادت شــهيد محمود صارمي خبرنگار 
خبرگزاري ايرنا به دست گروه تكفيري طالبان در مزار شريف افغانستان 

است.
اصوالً علم و جهل در عالم بشري همواره در مقابل هم قرار دارند. قرآن 
كريم نيز تعبيراتي دارد با اين مضامين كه آيا كساني كه مي دانند با كساني 
كه نمي دانند برابرند؟ و يا آيا فرد بينا يا فرد نابينا يكسان است؟ و يا اينكه 
آيا نــور و ظلمت با هم برابرند؟ اينگونه ســواالت را در ادبيات عرب 
استفهام انكاري مي گويند. يعني اينكه هرگز فرد دانا با يك فرد نادان برابر 
نيســتند. و يا فرد بينا با فرد نابينا يكسان نيست و هرگز نور با ظلمت و 
تاريكي برابر نيست. يكي از اركان اصلي علم و دانايي قلم و كتابت است 
خداوند در ســوره قلم مي فرمايد: ن و القم و ما يسطرون قسم به قلم و 

آنچه مي نويسند.
در متون ديني نيز اشــاره شد كه دانش خود را با نوشتن در بند بكشيد: 

قيد العلم بالكتابه 
يكي از راه هاي اصلي انتقال دانش بشــري در طول تاريخ نوشتن بوده 
اســت. شــايد هم اختراع خط براي سهولت نوشتن و حفظ آثار علمي 
بشري به وجود آمد. اگر چه قبل از اختراع خط نيز بشر با عاليم مفاهمي 
علمي را به نسل هاي بعد از خود منتقل مي كرد. ولي اختراع خط و الفبا 

اين كار تسهيل و تسريع كرد.
و نوشــتن بر روي سنگ ها در عصر حجر و يا نوشتن بر روي لوح هاي 
گلي نوعي ديگر از نوشتن بود. و در ادامه نوشتن بر روي پوست حيوانات 
همه سي تحول و تطور نوشتن را نشان مي دهد كه رو به تكامل بوده است 
و در نهايت نيز نوشتن بر روي كاغذ با اختراع آن به وسيله چين ها رسم 
شد. و مدت ها كتاب  ها و مباحث علمي را دانشمندان اسالمي و يوناني بر 
روي كاغذ نوشته و كتاب هاي دست نويس به صورت نسخه برداري انجام 
مي گرفت تا اختراع صنعت چاپ در قرن 18 به وسيله گوتنبرگ آلماني 
نوشــتن را وارد مرحله جديدي كرد. وضعيت چاپ باعث پيشرفت در 
مكتوبات بشري گرديد. و در كنار چاپ كتاب ها چاپ روزنامه و مجله 
و انواع و اقسام ديگر نشريات در دستور كار جوامع امروزي قرار گرفت.
سير تحول و تكامل صنعت چاپ امروزه به چاپ هاي ديجيتال نيز رسيده 
است. نكته اي كه بايد ذكر كرد در همه اين موارد كاغذ ماده اوليه كتاب و 
روزنامه بوده است كه اين روزها با كمال تأسف از دسترس اهالي چاپ 
و نشــر و كتاب روزنامه دارد خارج مي شود. و حداقل در ايران خودمان 
با شــرايط جديد اقتصادي و كمبود و گرانــي كاغذ در بازار بايد منتظر 

خداحافظي اهالي قلم و رسانه از كتاب و روزنامه باشيم. 
امسال در آســتانه روز خبرنگار خبر خوشي براي مطبوعات و ناشران 
كتاب به گوش نمي رســد و اگر وزارت ارشاد دير بجنبد. ممكن است 
تا يك ماه آينده بســاري نشريات سراسري و محلي از گيشه مطبوعات 
حذف شــوند و در نهايت به صورت ديجيتال در اختيار خوانندگان و 

عالقه مندان قرار گيرد. 
بديهي است كه هيچ چيز نتوانسته تاكنون جاي مطبوعات كاغذي و كتاب 
را پر كند اگر چه گسترش فضاي مجازي و گشترش روزنامه و كتاب هاي 
ديجيتــال برخي از نيازهاي علمي و خبري افراد را برآورده كرده اند ولي 
كتاب و روزنامه حســن ديگري دارند و همچنان مورد توجه مخاطبين 
هستند. بايد مســئولين امر هر چه زودتر فكري به حال نشريات غرب 
كشور و همدان و بلكه كل مطبوعات نمايند. تا شاهد خداحافظي آنها از 

جامعه نباشيم. به اميد تدبير هر چه زودتر مسئوالن.
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آغاز عملیات اجرايی ساخت کارخانه 
رينگ آلومینیوم خودرو در اسدآباد

 نماينده اســدآباد در مجلس شورای اســالمی از كلنگ زنی و آغاز 
عمليــات اجرايی احداث كارخانه رينگ آلومينيوم خودرو شهرســتان 

اسدآباد ظرف ماه آينده خبر داد.
اكبر رنجبرزاده در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: در حال حاضر برای 
آغاز عمليات اجرايی اين كارخانه صنعتی 2 شركت تشكيل و تأسيس 
و يــك تيم 3 نفره برای خريد تجهيــزات مورد نياز و تكنولوژی الزم 

كارخانه به چين اعزام شــده اند كه با انجام شدن كار عمليات اجرايی 
پروژه در شهريورماه آغاز خواهد شد.

وی افــزود: افتتاح و بهره برداری از طرح فــوق برای يك هزار نفر به 
صورت مســتقيم و 3 هزار نفر به صورت غيرمستقيم ايجاد اشتغال به 

همراه خواهد داشت.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شورای اسالمی همچنين در رابطه با 
وعده خود مبنی بر راه اندازی كانال های جديد صداوســيما در اسدآباد 
نيز گفت: متأســفانه اين وعده را به علت نبود اعتبار نتوانســتيم انجام 
دهيم.وی خاطرنشان كرد: حاضر بوديم اگر نصف اين اعتبار را استان 

پرداخت كند از طريق منابع شهرســتانی پرداخت كنيم اما متأســفانه 
وضعيــت پولی مركز اســتان به گونه ای نبود كه بتوانــد اين هزينه را 
پرداخت كند.رنجبرزاده با اشــاره به راه اندازی مركز MRI اســدآباد 
نيــز اعالم كرد: معاون وزير دســتور خريد اين دســتگاه را به يكی از 
شــركت های تابعه وزارتخانه ابــالغ كرده و برای راه انــدازی آن در 

شهرستان نياز به واردشدن بخش خصوصی هستيم.
وی تصريح كرد: پيش بينی می شــود با توجه به نبود اين دســتگاه در 
شــهرهای همجوار شــاهد ســود مالی خوبی برای بخش خصوصی 

خواهيم بود.

خبـر

نخستین بازارچه کسب و کار
 شهر رزن ساخته مي شود

 شـــهردار رزن از احـــداث نخســـتين بازارچـــه كســـب و كار 
شـــهر رزن خبـــر داد.

بـــه گـــزارش مهـــر، مجيـــد عطـــاری در جمـــع خبرنـــگاران از 
ـــژه  ـــه وي ـــف ب ـــوام مختل ـــتی اق ـــع دس ـــگاه صناي ـــزاری نمايش برگ
ـــر  ـــهر خب ـــن ش ـــت اي ـــارک مل ـــتان رزن در پ ـــتی شهرس ـــع دس صناي
ـــت و  ـــد ياف ـــايش خواه ـــردا گش ـــگاه از ف ـــن نمايش ـــت: اي داد و گف

ـــت ـــد داش ـــه خواه ـــا 15 روز ادام ت
ـــع دســـتی  ـــر صناي ـــن نمايشـــگاه عـــالوه ب ـــار داشـــت: در اي وی اظه

ـــش داده خواهـــد شـــد. ـــوام مختلـــف نماي آداب و رســـوم اق
ـــی، رفاهـــی  ـــی خدمات شـــهردار رزن از آغـــاز ســـاخت مجتمـــع اقامت
و تفريحـــی در ســـالجاری بـــا مشـــاركت بخـــش خصوصـــی در 
ـــع  ـــن مجتم ـــار داشـــت: اي ـــر داد و اظه ـــت شـــهر رزن خب ـــارک مل پ
بـــا اعتبـــاری افـــزون بـــر 55 ميليـــارد ريـــال در 3 فـــاز اجـــرا و 
ـــی  ـــام م ـــه اتم ـــال 99 ب ـــان س ـــا پاي ـــا ت ـــی ه ـــش بين ـــاس پي ـــر اس ب

ـــد. رس
ـــی 21  ـــی تفريح ـــع خدمات ـــن مجتم ـــرد: در اي ـــه ك ـــاری اضاف عط
ســـوئيت اقامتـــی، 2 تـــاالر پذيرايـــی، رســـتوران ســـنتی و يـــك 

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــش بين ـــاپ پي ـــی ش كاف
ـــهر  ـــت ش ـــارک مل ـــازی پ ـــهر ب ـــاز دوم ش ـــه ف ـــان اينك ـــا بي وی ب
ــداث  ــع احـ ــر مربـ ــزار متـ ــاحت 3 هـ ــه مسـ ــی بـ رزن در زمينـ
ـــر  ـــه روزت ـــزات ب ـــازی تجهي ـــن شـــهر ب خواهـــد شـــد، گفـــت: در اي

ـــد. ـــد ش ـــب خواه ـــدی نص و جدي
ــا  ــه بـ ــهربازی كـ ــن شـ ــل ايـ ــرای تكميـ ــرد: بـ ــه كـ وی اضافـ
ـــارد  ـــد 11 ميلي ـــد ش ـــداث خواه ـــی اح ـــش خصوص ـــاركت بخ مش

ريـــال اعتبـــار پيـــش بينـــی شـــده اســـت.
شـــهردار رزن بـــا اشـــاره بـــه اينكـــه ســـاماندهی اراضـــی دور 
ـــهر  ـــای ورودی ش ـــازی فض ـــا س ـــر زيب ـــالوه ب ـــهداء ع ـــدان ش مي
ـــهرداری رزن در  ـــرای ش ـــی را در ب ـــارد ريال ـــد 100 ميلي رزن درآم
ـــن  ـــه يكـــی از بهتري ـــن قســـمت ك ـــت: اي ـــد داشـــت، گف ـــی خواه پ
ـــكل  ـــان ش ـــی رود از زم ـــمار م ـــه ش ـــهر رزن ب ـــای ش ـــمت ه قس

ـــت. ـــده اس ـــر مان ـــورت باي ـــه ص ـــری ب  گي
ـــی دور  ـــذاری اراض ـــك و واگ ـــد تفكي ـــام فراين ـــزود: تم ـــاری اف عط
ـــت 6  ـــت مخالف ـــه عل ـــا ب ـــده ام ـــع ش ـــهدای رزن مرتف ـــدان ش مي
ـــا  ـــا ب ـــن ه ـــن زمي ـــك اي ـــش در تفكي ـــن بخ ـــن داران اي ـــر از زمي نف
ـــكل  ـــن مش ـــردن اي ـــع ك ـــال مرتف ـــه دنب ـــديم ك ـــه ش ـــكل مواج مش

ـــتيم. هس
ــن  ــكل معارضيـ ــه مشـ ــی كـ ــت: در صورتـ ــار داشـ وی اظهـ
ــا  ــود تـ ــل شـ ــهدای رزن حـ ــدان شـ ــای دور ميـ ــن هـ زميـ
ـــاخت  ـــاده س ـــذار و آم ـــا واگ ـــن ه ـــن زمي ـــده اي ـــاه آين ـــك م ي

خواهـــد شـــد.
عطـــاری بـــا اشـــاره بـــه احـــداث نخســـتين بازارچـــه كســـب و 
ـــتای  ـــدام در راس ـــن اق ـــت: اي ـــت گف ـــی ثاب ـــهر رزن در محل كار ش

ـــد. ـــد ش ـــرا خواه ـــهر اج ـــب و كار در ش ـــعه كس توس
وی اعتبـــارات و بودجـــه امســـال شـــهرداری رزن را 78 ميليـــارد 
ـــزان  ـــن مي ـــود اي ـــی ش ـــی م ـــش بين ـــت: پي ـــرد و گف ـــوان ك ـــال عن ري

ـــد. ـــته باش ـــش داش ـــال افزاي ـــارد ري ـــا 80 ميلي ـــار ت اعتب
شـــهردار رزن اضافـــه كـــرد: از ايـــن ميـــزان اعتبـــار 45 درصـــد 
در حـــوزه عمرانـــی و 55 درصـــد در حـــوزه اعتبـــارات جـــاری 

ـــد. ـــد ش ـــه خواه هزين

دومین همایش بزرگ دانش آموختگان و فارغ التحصیالن 
دبیرستان ماندگار شریعتي با یادي از شهداي واالمقام دبیرستان

90 سال قدمت 
65 سال سابقه آموزشی همواره ماندگار

 زمان- جمعه 19 مرداد ماه نود و هفت از ساعت 9 تا 12 
سالن اجتماعات دبيرستان

 جورقان به عنوان دروازه ورودي شــهر 
همدان با ايجاد زيرســاخت هاي الزم آماده 

»رويداد 2018« مي شود.
شهردار جورقان كه به مناسبت روز خبرنگار 
در دفتر همدان پيام حضــور يافت، با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: خوشبختانه جورقان در 
مسيري قرار دارد كه مسير ورودي گردشگر 
به اســتان اســت. به همين لحــاظ از نظر 
گردشــگري توجه به اين مهم بسيار مدنظر 

قرار دارد.
مجيــد قره باغي اظهــار كرد: ســاماندهي 
ورودي شــهر جورقان كه هــزار و 200 متر 
جدول گذاري براي آن انجام شــده اســت، 
جابه جايــي موانع از جمله تيــر چراغ برق، 
حل نابساماني هاي ورودي جورقان از جمله 
اقدامات اين شــهرداري بــراي اين رويداد 

جهاني است.
وي ادامه داد: توســعه پارک الغدير و اصالح 
هندسي شــهر جورقان هم از جمله مواردي 
است كه در دستور كار قرار دارد كه طرح هاي 
مربوطه به آن آماده و تحويل معاونت عمراني 
اســتانداري شــده تا از اعتبارات مربوط به 

رويداد 2018 در اين خصوص بهره ببريم.
شهردار جورقان در ادامه از حمايت هاي شورا 
با شهرداري سخن گفت و افزود:  خوشبختانه 
تعامل باالي اعضاي شوراي شهر و شهرداري 
باعث شــده اســت كه كارهاي عمراني با 
پيشرفت خوبي روي قطار توسعه قرار بگيرد.

قره باغي بيان كرد: اميدواريم دولت در بحث 
كمك هــاي مالي، شــهرداري را ويژه ببيند؛ 
چراكــه ما بــه دنبال رضايت مــردم بوده و 

هستيم.
وي روزنامه همدان پيام را يك برند دانســت 
و اظهار كرد: اين رســانه از لحاظ كيفيت در 
رده بااليي قرار دارد و توانسته است مخاطبان 

خوبي را جذب نمايد.

رئيس شوراي شــهر جورقان هم با اشاره به 
اينكه در اين روز نخستين شهردار بومي شهر 
را برگزيديم، افزود: اعضاي شــوراي شــهر 
همگي از عملكرد شــهرداري منتخب خود 

راضي هستند.
احمدي ادامه داد: شــهرداري و شوراي شهر 
از همان ابتدا كه روي كار آمد، ساعت كاري 
نداشــت و به شــهرداري منتخب هم اعالم 
كرد كه بايد ايــن روند را در پيش بگيرد كه 
خوشبختانه او نيز چنين كرد و »ساعت خود 

را باز نمود«.
وي با اشاره به اينكه براي توسعه شهر خود از 
ساعت 7 صبح تا پاسي از شب كار مي كنيم، 
اظهار كرد: 90 درصد امضاهاي شورا مربوط 

به كل اعضا است.
وي افــزود: تأكيد مــا بر شــهردار، تكريم 
ارباب رجوع بوده و اصل كار شــهردار را هم 

همين موضوع مي دانيم.

نايب رئيس شــوراي شــهر جورقان هم با 
اشاره به اينكه بودجه ســال 97 دولت ظلم 
به شــهرداري ها بود، افــزود: در حالي كه ما 
در پرداخت حقوق پرسنل خود هم مانده ايم، 
مصوب شده است كه درآمد حاصل از ماليات 
بر ارزش افزوده به اســتانداري ها اختصاص 
يابد كه اين باعث خواهد شــد مشــكالت 
شــهرداري ها بويژه در شــهرهاي كوچك 

دوچندان شود.
محمد بيگي اعالم كرد: در قانون بودجه سال 
92 مقرر شــده بود كه دولت طــي 6 ماه با 
طرحي شهرداري ها را به خودكفايي برساند 
و افزود: با گذشــت 34 سال از تصويب اين 
قانون هنوز اين اليحه قطعي نشــده است و 
مشــكل به قوت خويش باقيست. همچنين 
اليحه جامع مديريت هــم گرفتاري خاص 

خود را دارد كه بايد همه اينها حل شود.
وي ادامــه داد: انتظــار ما اين اســت كه هر 

شهرســتان از درآمد ناشــي از ارزش افزوده 
خود اســتفاده كند تا بهترين خدمت به مردم 
شود؛ چراكه شهرداري نماد خدمت دولت و 

نظام است.
هادي شــكري، ديگر عضو شــوراي شهر 
همدان هم با اشاره به اينكه از ابتداي تشكيل 
بشريت، انسان به دنبال كسب خبر از دنياي 
اطراف خود بوده است، افزود: بايد با استفاده 
از رسانه بتوانيم همدان را با همه پتانسيل هاي 

آن به مردم بشناسانيم.
شــكري گفت: انتظار ما اين اســت كه در 
بخش هاي مختلف روزنامه و ديگررسانه ها 
حداقــل نامي از شــهرهاي كوچــك مانند 
جورقان اخبار آنها آورده شــود تا تشويقي 
براي جذب مخاطبان و عالقمندي مردم شهر 
ما براي پيگيري ساير اخبار باشد. الزم به ذكر 
است در اين نشست امير بيگي، ديگر عضو 

شوراي شهر جورقان نيز حضور داشت.

شهردار خبر داد

جورقان آماده استقبال از 
مسافران "رویداد 2018"همدان

راه اندازی 3 پايگاه 
انتخاب رشته برای 
کنکوری هاي مالير

 مدير آموزش و پــرورش مالير گفت: 
به خاطــر اهميت انتخاب و تصميم گيری، 
آموزش و پرورش مالير سه پايگاه انتخاب 
رشته برای داوطلبان كنكور راه اندازی كرد.

 هادی ســلگی در گفت وگو بــا خبرنگار 
فارس در مالير با اشــاره بــه اعالم نتايج 
كنكور سراسری و انتخاب رشته داوطلبان 
اظهار كرد: با توجــه به  اهميت انتخاب و 
تصميم گيری، آموزش و پرورش مالير سه 
پايگاه انتخاب رشته برای داوطلبان كنكور 

راه اندازی كرد.
وی افزود: اين پايگاه ها از 15  تا 20 مرداد 

در دو نوبــت صبــح و بعــد از ظهر آماده 
ارائه خدمات مشــاوره انتخاب رشته برای 

دواطلبان دختر خواهند بود.
مدير آموزش و پــرورش مالير بيان كرد: 
مركز مشــاوره آموزش و پرورش درمانگاه 
فرهنگيان و همچنين واحد  مشــاوره اداره 
آموزش و پرورش ماليــر نيز  در اين ايام 
خدمات مشــاوره برای انتخاب رشــته به 

دواطلبان دختر و پسر ارائه می دهند.
وی به برگزاری جلســه توجيهی مديران و 
رابطــان پروژه مهر در مالير اشــاره كرد و 
گفت: به منظور اجــرای هرچه بهتر پروژه 
مهر و تبيين اهداف و شاخص های ارزيابی 
آموزشگاه ها، دو جلسه توجيهی برای 180 
نفر از مديــران و رابطان پروژه مهر 97 در 

دوره ابتدايی برگزار شد.

روابط عمومي شرکت گاز استان همدان

آگهي ارزیابي کیفي      شماره مجوز 1397.2115   مناقصه شماره 14-97 یک مرحله اي

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 تاريخ درج آگهي به مدت يک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي
 جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دريافت اسناد ارزيابي کیفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.

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 بخشداری مرکزی بهار

آگهـی مزایـده
بخشــداری مرکــزی بهــار قصــد 
ــام  ــور س ــتگاه تراکت ــک دس دارد ی
70 مــدل 85 را از طریــق مزایــده 

ــد. ــذار نمای ــی واگ ــورت کتب بص
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطالع 
ــماره های  ــا ش ــده ب ــرایط مزای از ش

 ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد 
08134635140 -0۹1881۹3058

سعیدي - شهردار اسدآباد

آگهي مزایـده

نحوه واگذاري مدلشرح ردیف

یک دستگاه تاکسي 1
درون شهري 

فروش1388

اجاره یکساله -پنل و ایستگاه تاکسي 2

دارد يک دستگاه  نظر  شهرداري اسدآباد در 
تاکسي درون شهري و ايستگاه هاي تاکسي 
طريق  از  را  شهر  سطح  تبلیغاتي  پنل   24 و 
متقاضیان  لذا  نمايد،  واگذار  کتبي  مزايده 
مي توانند جهت اطالعات بیشتر و اخذ اسناد 
مزايده و تحويل مدارک تا تاريخ 1397/5/24 

به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.

17 مرداد ماه
سالروز شهادت شهید صارمی 
و روز خبرنگار، یاد روز با شکوه 
تالشگران عرصه اندیشه و قلم 
را به حضور خبرنگاران فرهیخته 

استان تبریک و تهنیت 
عرض می نماییم. 

روابط عمومی شركت توزیع 
نیروی برق استان همدان 

وقتي خبرنگار به حاشیه رفت
 فضاي مجازي هم میدان داري کرد

مهدي ناصرنژاد «

 ايــن روزها براي دلخوشــي خبرنــگاران و گراميداشــت روز 
خبرنگار؛ يعني 17 مرداد، برنامه هايي در گوشــه و كنار كشورمان در 
حال برگزاري است. همين چند روز را فرصت داريم حرف هاي دل 
خبرنگار را بنويســيم. اول اينكه شما را به خدا سوگند روز خبرنگار 

را هم مثل بسياري از برنامه هاي بي رونق، دولتي نكنيد.
تجربه ثابت كرده هر مناســبتي در جامعــه ما رنگ و بوي دولتي به 
خود گرفته، از اذهان عمومي خارج شــده است. البته نه اينكه دست 
دولتي هــا نمك ندارد و يــا خداي ناكرده با دولتــي كردن برنامه ها 
مي خواهند در متن اصلي باشــند؛ چراكه اگر چنين باشد اصل برنامه 
در حاشــيه قرار خواهد گرفت و چيزي كه در حاشيه باشد، پشيزي 

هم ارزش ندارد!
امســال روز خبرنــگار در همــدان خيلــي ســعي شــد آيينــي بهتــر 
ــت  ــوم نيس ــا معل ــود، ام ــده ش ــدارک دي ــته ت ــال هاي گذش از س
ــه نشــد آن بشــود، در نتيجــه  ــد ك ــان آم ــه مي چــه دســت هايي ب
خواســته و ناخواســته، موتورمــان را خــالص كردنــد تــا آرام آرام 
ــه  ــم. البت ــر كني ــم و گي ــا بيفتي ــه دولتي ه ــوي چال ــيبي ت در سراش
خبرنــگاران و اهــل رســانه و قلــم در جوامــع انســاني بــه عنــوان 
ــرام قشــرهاي ديگــر  ــورد احت ــو و پرسشــگر م يــك قشــر پرتكاپ
ــم  ــت قل ــال اس ــه 40 س ــده ك ــن نگارن ــا را اي ــن معن ــت و اي اس
ــا  ــا و فرازونشــيب هاي بســيار پ در دســت دارم و در ســرماو گرم
ــه ام  ــالب رفت ــس از انق ــه پ ــوالت جامع ــوادث و تح ــاي ح ــه پ ب
ــتان  ــي و دس ــرده ام و هيچــگاه بي بضاعت ــام وجــود درک ك ــا تم ب
ــده  ــي نش ــكار عموم ــزد اف ــا ن ــي م ــب بي حرمت ــا موج ــي م خال
اســت و هميشــه احتــرام ديده ايــم و مــردم هــم بي ريــا و 

ــده اند. ــفره ش ــم كالم و هم س ــدل و ه ــا هم ــا م ــرده ب بي پ
 خيلــي از وقت هــا از مــا پرســيده اند، »آيــا شــما واقعيــت را 
ــت  ــا صداق ــم ب ــا ه ــد!؟«، م ــان كاري نمي كني ــيد و پنه مي نويس
ــاني  ــع انس ــام جوام ــاني در تم ــم. اطالع رس ــواب داده اي ــل ج كام
تابــع قواعــد و حريم هــاي خاصــي اســت و خبرنــگاران در 
جامعــه ايــران نيــز از ايــن قاعــده مســتثني نيســتند، وليكــن در هــر 
محفــل و هــر برنامــه و هــر مناســبتي، عينــًا حرف هــاي مســئوالن 
ــان در  ــه آن ــي ك ــام و عدد هاي ــار و ارق ــم و آم ــس مي كني را منعك
ــه اطــالع مــردم مي رســانيم و حــال  ــار مــا قــرار مي دهنــد، ب اختي
ــع خبــري و  ــه عهــده خــود مســئوالن و مناب راســت و دروغ آن ب
هــر آنكــس كــه حــرف زده اســت، مي باشــد! و كتمــان نمي كنيــم.

به نظر مي آيد برگزاري برنامه روز خبرنگار در همدان و در ســالن 
اجتماعات اســتانداري در راســتاي همان آيين نامــه ابالغي دولت 
به اســتانداران باشــد كه برنامه هاي ويژه اي با عنــوان »گفتمان« به 
مناســبت هاي گوناگون با قشــرهاي گوناگون جامعه برگزار شود و 
البته كه خبرنگاران هم همانگونه كه اشاره رفت، قشري از اين جامعه 

بزرگ و متنوع مي باشند.
 گويــا تاكنــون در هميــن ارتبــاط گفتمــان بــا قشــر طــالب اســتان 
ــي  ــود چنيــن گفتمان ــر مي ب ــا بهت همــدان برگــزار شــده اســت! ام
بــا خبرنــگاران خــارج از برنامــه روز خبرنــگار انجــام مي شــد تــا 
مگــر رنــگ و بــوي دولتــي بــه خــود نگيــرد. شــايد گنــاه بزرگــي 
ــه اي«  ــچ »رزوم ــته باشــيم جــزو هي ــا دوســت داش ــر م نباشــد اگ
ــًا  ــت، صرف ــت ماس ــه نوب ــم ك ــن روز را ه ــم! و اي ــرار نگيري ق
ــر  ــان را ب ــاي دلم ــم حرف ه ــده بتواني ــر ش ــيم واگ ــنونده نباش ش

ــم. ــان آوري زب
قباًل در يك يادداشــت ديگر نوشــته بودم، ابزار و امكانات در اختيار 
رسانه ها و از جمله خبرنگاران بگذاريد و از انعكاس واقعي رويدادهاي 

جامعه و برنامه هايي كه اجرا مي كنيد، نهراسيد.
 اگــر رســانه و خبرنــگار را همــراه و هم ســاز خــود كنيــد و 
ــردم  ــته م ــدگان نانوش ــن نماين ــتين اي ــگاه راس ــا و جاي حريم ه
ــازي و  ــاي مج ــاز فض ــراي تاخت وت ــي ب ــد، مجال ــظ كني را حف

ــد.  ــد مان ــي نخواه ــل كالغ باق ــك كالغ و چه ــتان ي داس
حركت هــاي  و  تصميم هــا  جريــان  در  چنانچــه  خبرنــگاران 
ــي  ــان خوب ــع مدافع ــد، در واق ــرار بگيرن ــردان ق ــي دولتم اجراي
بــراي آنــان خواهنــد بــود و افــكار عمومــي هــم تفــاوت 
خــوب  را  راســتين  اطالع رســاني هاي  بــا  جريان ســازي ها 
تشــخيص مي دهنــد و ايــن نكتــه مهــم بارهــا و بارهــا بــه اثبــات 
رســيده اســت. خبرنــگاران را آنگونــه كــه هســتند بشناســيد و بــه 
ــاد و  ــه اعتم ــت ك ــي اس ــاد و يكدل ــن اعتم ــد. اي ــا بدهي ــا به آنه
ــد  ــيار گفته ان ــد و بس ــاد مي كن ــه ايج ــاد جامع ــن آح ــي بي يكدل

ــيند«. ــر دل نش ــرم ب ــد، الج ــه از دل برآي ــخن ك »س
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نگاه

 آيين گراميداشــت هفته خبرنــگار در يادمان 
عين القضات برگزار شــد . شهردار همدان در اين 
مراسم گفت: رسانه ها بازوی توانمند در برجسته 
سازی و معرفی هرچه بهتر ظرفيت های گردشگری 

اين شهر در رويداد "همدان 2018" هستند.
 عباس صوفی افزود: شهر همدان امسال ميزبان 2 
رويداد مهم آسيايی و جهانی در حوزه گردشگری 
است و بايد از توانايی رسانه ها در معرفی ظرفيت 
ها و مزيت های همدان به بهترين نحو استفاده كرد.

وی اضافه كرد: رسانه ها به عنوان رهبران فكری جامعه 
نقش بســيار مهمی در اطالع رســانی مطلوب اين 2 
رويداد مهم دارند و پوشش مشخصه ها و مزيت های 
گردشگری و ساير عرصه های شهر همدان تنها با بهره 

مندی از توان رسانه ها تحقق می يابد.

صوفــی بيان كرد: كاركرد رســانه ها در پوشــش 
گســترده اين 2 رويداد به ويژه در ابعاد بين المللی 
بسيار حايز اهميت است و انتظار داريم خبرنگاران 
همدانی كه جزو نمونه های جامعه رسانه ای كشور 

هستند، حضور پرشور در برنامه ها داشته باشند.
وی در ادامــه گفــت: همدان به لحــاظ موقعيت 
تاريخی و فرهنگی در جهان كم نظير است و وجود 
مشاهير بزرگ، آثار تاريخی و آب و هوای مناسب 

برای گردشگران از ويژگی های اين شهر است.
شــهردار همدن با تاكيد بر اينكــه به دنبال تحقق 
شــاخصه هــای الزم بــرای معرفی شــهر نمونه 
گردشــگری در عرصه بين المللی هســتيم افزود: 
انتخاب همــدان به عنوان پايتخت "گردشــگری 
آسيا"در ســال 2018 شروع بســيار مناسبی برای 

شناساندن قابليت های ويژه گردشگری، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و ورزشــی اســتان در سطح 
بين المللــی اســت و بايد از ايــن فرصت طاليی 

بيشترين بهره را برد. 
وی يادآور شــد: برای رشد و بالندگی همدان نياز 
به توانمندی و ظرفيت خبرنگاران در راستای اطالع 
رسانی مناسب و معرفی ظرفيت های همدان داريم 
و از خبرنگاران می خواهم اين 2 رويداد بزرگ را 
جدی بگيرند و ظرفيت همدان را با پوشش خبری 

هرچه بهتر به جهانيان معرفی كنند.
 خبرنــگاران پــل ارتباطــی مردم و 

مسووالن هستند
معــاون فرهنگی و اجتماعی شــورای اســالمی 
شــهر همدان نيز در اين مراســم با اشاره به اينكه 

خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مســئوالن هســتند 
گفت: رســانه ها معدود افرادی هستند كه مطالبه 
مــردم را پيگيری و خواســته مــردم را به گوش 
مسووالن و پاسخ مسووالن را به مردم می رسانند. 
رضوان سلماسی افزود: خبرنگاران رسالت مهمی 
بــر دوش دارند و بخش اعظم فرهنگ ســازی ها 
بر عهده رســانه ها است و با حضورشان در برنامه 
های فرهنگی و اجتماعی می تواند دستاوردها را به 

اطالع همگان برسانند. 
 رســانه ها نهاد فرهنگ ســاز جامعه 

هستند
سرپرســت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
همدان نيز گفت: رسانه ها نهاد فرهنگ ساز جامعه 
هســتند و در مقوله مســئوليت های اجتماعی و 

ارتقای آن در سطح جامعه مطبوعات وظيفه گرانی 
دارند و به خوبی اين وظيفه را انجام می دهند.

سعيد خوشــبخت يادآور شد: زمينه های بسياری 
در حوزه مديريت شهری برای تعامل با شهروندان 
وجود دارد كه اين مهم را مطبوعات و رسانه ها به 

خوبی می توانند ايجاد كنند.
واگذاری ســاختمان رسانه مهمترين   

خواسته مطبوعات همدان
مديرعامــل خانه مطبوعات همدان نيز در اين آئين 
ابراز اميدواری كرد: مشــكل واگذاری ســاختمان 
رسانه از سوی شــهرداری همدان حل شود و در 
آينده ای نزديك بتوان از آن اســتفاده كرد. مهرداد 
حمزه افزود: دغدغه ديگر رســانه ها بحث محل 
توزيع روزنامه اســت كه قرار است اين دغدغه ها 
ظرف يك ماه آينده توســط شــهردار همدان حل 
شــود.وی خاطرنشان كرد: امســال برای نخستين 
بار اســت كه صدا و سيما مراسم روز خبرنگار را 

همراهی می كنند كه قابل تقدير است.

 معــاون امور مطبوعاتــی وزير فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی گفت: دغدغــه اصلی 
آزادی  خبرنگار، كســب خبر، گســترش 
بيان و انديشــه است از اين رو خبرنگاران 
به عنوان نماينده افكار عمومی و ديده بان 

جامعه محسوب می شوند.
بــه گــزارش ايرنــا ، محمد ســلطانی فر 
در آســتانه فرا رســيدن گراميداشت روز 
خبرنــگار در پيامــی، اين مناســبت را به 
تالشــگران عرصــه روشــنگری و اطالع 

رسانی كشور تبريك گفت.
در پيــام معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد 
آمده اســت: »17مرداد در تقويم رســمی 
كشــور بحــق بــه عنــوان روز خبرنگار 
ثبت شــده اســت. در اين روز و در سال 
1377يعنی درست 20 ســال پيش، هنگام 
پيشــروی طالبان به شــهر مزار شريف در 
شــمال افغانستان، كنسولگری ايران در اين 
شــهر به دســت اين گروه تصرف شده و 
محمود صارمــی خبرنگار ايرنا به همراه 8 

ديپلمات ايرانی به شــيوه ای بسيار سبعانه، 
به شهادت رسيدند.

اگر چه به روال مرســوم، ايــن روز را به 
خبرنگاران و اهالی رسانه تبريك می گويند 
اما به واقع 17مردادماه، يادآور وحشی گری 
خشونت طلبانی است كه بر خالف موازين 
انسانی، ديپلمات ها و خبرنگار ايرانی را در 
حريم امن كنســولگری ايران در افغانستان 
به شــهادت رســاندند. حادثه ای كه حتی 

يادآوری آن غم سنگينی بر دل می نشاند.
روز خبرنــگار بهانــه ای بــرای يادآوری 
صدها  جان فشــانی های  گرامی داشــت  و 
تصويرگر  و  نــگار  روزنامــه  خبرنــگار، 
رســانه ها در عرصه های مختلف سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی است لذا گرامی داشت 
ايــن روز به معنی ارج نهــادن به زحمات 
و ازخود گذشــتگی افرادی است كه شغل 
خــود را نه يــك حرفه كــه آميخته ای از 
عقل، درايت و پشــتكار توام با عشــق می 
دانند. در قبال اين فــداكاری، وظيفه همه 

ما احترام، قدرشناسی، همراهی و حمايت 
همه جانبه از اين از خود گذشتگانی است 
كه روشنگری و آگاهی بخشی در جامعه را 

برعهده دارند. 
ممكن اســت مديران رســانه هــا دغدغه 
مسائلی چون كاغذ، آگهی، چاپ و توزيع را 
نيز داشته باشند اما دغدغه اصلی خبرنگار، 
كسب خبر، گسترش آزادی بيان و انديشه 
اســت. خبرنگار نماينده افــكار عمومی و 
ديده بان جامعه اســت و پرسشگری او از 
مســئوالن به نمايندگی از مردمی است كه 
در ســطوح پايينی هرم قــدرت در جامعه 
قرار دارند. اين مســأله نشان از آن دارد كه 

دغدغه اول خبرنگار حرفه واقعی اوست.
بــا اينكه خبرنــگاری در دنيــا، حرفه ای 
ســخت و زيان آور به شــمار مــی رود، 
اغلب خبرنگاران در كشور ما بر اثر تداوم 
فشــارهای كاری در ايــن حرفــه، دارای 
مشكالت جســمی و روحی شده و با اين 
حال آنچنان كه بايد و شــايد دستگاه های 

مســئول، حقوق حقه آنها را ادا نمی كنند 
و قوانين حمايتی از خبرنگاران و نهادهای 
حمايتی از آنان برای احقاق حقوقشــان در 

حداقل هاست.
اذعان می كنم كه هنوز تا رسيدن به جايگاه 
مطلوب خبرنگار و رســانه نگار در ايران، 
فاصله طوالنی در پيش اســت اما اطمينان 
دارم كه در ســاز وكار فعاليت خبرنگاری 
و روزنامه نگاری در كشــور، می توان كنار 
خبرنگاران ايســتاد، به آنــان تكيه كرد و 

حامی و پشتيبان آنها بود«. 
در هفدهم مرداد ماه ســال 1377، محمود 
صارمــی خبرنگار خبرگــزارِی جمهوری 
اســالمی به همراه هشــت نفر از اعضای 
كنسولگری ايران در مزار شريف افغانستان 
به دســت گروهك تروريســتی طالبان به 
شهادت رســيد. به همين مناسبت، شورای 
فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال 
را به عنوان »روز خبرنگار« نامگذاری كرد.

چقدر به رسانه ها اعتماد داريد؟
خبرنگار ديويد کاپرفیلد نیست که از

 ديوار عبور کند!
 اين روزها »خبر« بخش مهمی از زندگی همه ما را تشكيل می دهد. 
هر روز كه از خواب بيدار می شويم در كلنجار خواندن اخباری هستيم 
كه بيشــتر رنگ و بوی اقتصادی و سياسی دارند؛ بايد بدانيم تكليف 
سكه و دالر چه شــد؟ امروز ترامپ چه جمله ای درباره تحريم های 
ايران گفته و ما چه جوابی داده ايم. حواســمان بايد به تغييرات قيمت 

كاالها و اقالم مهم و صدها موضوع ديگر هم باشد.
البته منظور از اين روزها چند ماه اخير اســت؛ چند ماهی كه اخبار با 
زندگی مان عجين شــده و هر روز وقتی را از چند دقيقه كوتاه گرفته 
تا گاهی چندين ســاعت در صفحات رسانه های رسمی و شبكه های 

اجتماعی می گذاريم تا اندكی از دنيای اطرافمان سر دربياوريم.
اين تنش و التهاب برای رســانه ها و خبرنگاران به ويژه از نوع داخلی 
و بــه قول معروف وطنــی اش هم وجود دارد و چه بســا چند برابر 
هم بيشتر؛ رسانه ها و خبرنگارانی كه بايد ضمن رعايت خط قرمزهای 
جور و واجور، اطالع رســانی كنند. شايد به دليل همين محدوديت ها، 
شانتاژهای برخی رســانه های خارجی و عملكرد سياسی و نامناسب 
برخی رســانه های داخلی و خبرنگارانشــان، بارها از سوی مردم به 

دورغ گويی متهم شده اند.
برای بسياری از خبرنگاران پيش آمده در محافل دوستانه و خانوادگی 
متهم به دروغ گويی، سفارش نويســی و قلم فروشی شده اند و با هيچ 
توضيحی هم نتوانسته اند بی گناهی شان را ثابت كنند. گويا عده ای باور 

كرده اند بسياری از خبرنگاران و رسانه ها دروغ می گويد و الغير!
در همين راســتا بخش رســانه ايسنا به مناســبت روز خبرنگار )17 
مرداد ماه( با برخی مخاطبان گفت وگوهايی را انجام داده اســت و از 
آنها درباره اعتماد به رســانه های داخلی كشور و تعريفی كه از شغل 

خبرنگار دارند، پرسيده است.
 نظر برخی خبرنگاران درباره مسائل روز برايم مهم است

آقايی 35 ســاله، كارمند يك شــركت خصوصی و دانشجوی دكتری 
مهندســی كامپيوتر در اين باره می گويد: من به شــخصه سال هاست 
كه اعتمادم را به بســياری از رسانه های داخلی از دست داده ام! علتش 
را شــايد دقيق ندانم؛ اما اين را خوب می دانم كه از يك زمانی به بعد 
ناخودآگاه ترجيح دادم بيشتر اخبار رسانه های خارجی فارسی زبان را 
بخوانم. شايد به اين خاطر كه احساس كردم از يك جايی به بعد ديگر 

رسانه ها آن طور كه بايد ما مردم را همراهی نمی كنند.
او درباره شــناخت خود از خبرنگاران می گويــد: برخی خبرنگاران 
معروف داخلی را به واسطه شــبكه های اجتماعی می شناسم و برايم 
بســيار مهم اســت كه درباره موضوعات مختلف روز نظرات آنها را 
بدانم. اما به طور كلی شــناخت چندان زيادی از خبرنگاران ندارم و 
هيچ وقت از شرايط شغلی شان آگاهی نداشتم. شايد به اين خاطر است 
كه هيچ وقت خود رســانه ها به اين موضــوع نپرداخته اند يا اينكه در 
فيلم و ســريال ها شخصيت روزنامه نگاران را نشان نداده اند و همانند 
فيلم های خارجی درباره رسانه ها و روزنامه های معروف فيلم مناسبی 

ساخته نشده است.
 خبرنگار می تواند از بعضی ديوارها عبور کند

خانمی 28 ساله، فارغ التحصيل كارشناسی ارشد ادبيات فارسی و معلم 
نيز درباره تعريف خــود از خبرنگار، توضيح می دهد: گمانم قبل هر 
تعريــف خاصی از خبرنگار، اين تصوير در ذهنم شــكل می گيرد كه 
فردی با يك دفترچه يادداشــت و خودكار بــا مردم حرف می زند و 
درباره موضوع های خاص با آنها صحبت می كند؛ اما گذشــته از اين 
تصوير، به نظرم خبرنگار كســی است كه می تواند از بعضی ديوارها 
عبــور كند و حتی عــده ای را با خود از اين ديوارهــا رد كند. حتی 
جاهايی كه هيچ دوربين و حتی كاغذ و خودكاری اجاره ورود ندارد، 
با شجاعت زيركانه می تواند وارد شود و گاهی آنقدر جسور باشد كه 

عدالت گفتاری را در دايره و مرزبندی حوزه خود برقرار كند.
او ادامه می دهد: گاهی مردم در خيابان وقتی متوجه می شــوند كسی 
خبرنگار است به سمتش هجوم می برند و با او از مشكالتشان حرف 
می زنند. شــايد دليل اين موضوع هميــن عدالت محوری خبرنگاران 
باشــد. فكر می كنم قلم خبرنگار حرف هــای ما را باالخره می زند؛ به 
هر حال دير و زود دارد، اما سوخت و سوز نه. خالصه كالم آنكه هر 

خبرنگار حكم صندوقچه ای پُر راز را دارد.
او همچنين درباره اعتماد خود به رسانه های داخلی می گويد: من زياد 
از رســانه های داخلی و خارجی خبر ندارم، اما می توانم بگويم كمتر 
پيــش می آيد روزنامه ای بخوانم و در جايی صحبت كنم و روزنامه را 
مورد اســتناد قرار بدهم. شــايد چون گمان می كنم تمام آن بر اساس 
سياست روز دستكاری شده است و جز برای بافتن ذهن مخاطب در 
راستای هدفی مشخص نيست. اما رسانه های مجازی كه در سال های 
اخير حكم يك منبع اطالعاتی بزرگ را دارند، بيشتر آدم هايی مثل من 
را كه از دنيای رسانه باخبر نيستند، به سمت خود كشيده است. شايد 

در دسترس بودن، نزديكترين علت باشد.
 فقط اخبار رسانه های داخلی جهت دار نیستند

خانمی 35 ســاله، دكتری مهندسی پزشكی كه به مدت 10 سال است 
خارج از كشور زندگی می كند، درباره اطالعاتی كه از شغل خبرنگاری 
دارد، می گويد: من شخصاً در اين زمينه اطالعات تخصصی ندارم و در 
واقع ميزان آگاهی من نســبت به اين رشته اخيرا به داليلی افزايش پيدا 
كرده است. در واقع به تعريف جديد و علمی تری از خبر و خبرنگاری 
رسيدم كه فكر می كنم ممكن است هنوز هم با تعريف درست و دقيق 
فاصله داشته باشد. به هر حال به نظرم »خبر« توصيف يك رويداد يا يك 
واقعيت اســت و »خبرنگار« فردی است كه در زمينه های مختلف اين 
اخبار را جمع آوری و روايت می كند. خبرنگاری يك حرفه تخصصی 
است و نياز به آموزش دارد و فكر می كنم با هر پيش زمينه تحصيلی بتوان 
برای دوره های آموزشی خبرنگاری شركت كرد. ولی اگر تحصيالت فرد 
در زمينه ادبيات فارسی يا انگليسی يا هر زبان ديگری و رشته های علوم 
ارتباطات باشد كه با مفاهيم نگارش درست و زبانشناسی آشنايی داشته 

باشد به فعاليت موفق تر در اين حرفه كمك كند.

 پروين سليمي- هفته خبرنگار بهانه ای 
شد تا يك بار هم خبرنگاران سوژه شوند.

تا زحمات ومشكالت اين قشراز جامعه را 
مديران  تعامل  كنيم وچگونگــی  يادآوری 

باآنها برسی شود. 
گزارشم را ابتدا از مالير شروع كردم كه 7 
تا از رسانه هاي اســتانی و كشوری در آن 

شهرستان فعال است.
■ به گفته شــبنم اصيــل زاده، خبرگزاري  
ايرانا، ايسنا، هگمتانه، همشهري، جمهوري، 
جام جم و همدان پيام در اين شهرستان ويژه 

فعال هستند. 
وي در اين بــاره مي گويــد: تعامل مديران 
با خبرنــگاران مطلوب  شهرســتان مالير 
است ولي در بحث درآمدزايي مشكل ادامه 
دارد.در اين باره تعداد خبرهاي شهرســتان 
مالير را از ســايت ها جســتجو كردم كه 
در طول 5 مــاه اخير 375 خبــر از مالير 
انعكاس يافته بود و اين آمار خوبي اســت. 
و  خبرنگاران  فعاليت  نشان دهنده  همچنين 
نمايندگي هاي رســانه ها در اين شهرستان 
بود كه تعامل مديران را نبايد در اين مورد 

ناديده گرفت. 
■  در ادامــه صحبت هايــي بــا معصومه 
كمالونــد، خبرنــگار نهاوند انجــام دادم. 
وي گفت:  در شهرســتان نهاوند عالوه بر 
فارس،  خبرگزاري هــاي  نمايندگي هــاي 
ايســنا، همدان پيام، ابتكار، شرق، كيهان و 
اطالعات يك رســانه محلــي  و 2 پايگاه 
خبري و 2 نشــريه محلي و ماهنامه »فرياد 

نهاوند« نيز فعالند
كمالونــد از تعامــل خــوب فرمانــدار با 
رسانه هاي شهرستان گفت و افزود:  مديران 
ادارات همكاري خوبي دارند ولي با آمدن 
فضــاي مجازي اســتقبال از رســانه هاي 
كاغذي ضعيف شــده اســت. در اين باره 
تعداد خبرهاي شهرســتان را ازابتدای سال 
تاكنون بررســي كردم 230 خبرازشهرستان 
نهاوند توســط خبرنــگاران و رســانه ها 

انعكاس يافته بود.
كمالونــد ضمــن گله منــدي از برخــي 
گفــت:  برخــي  شهرســتان،  مديــران 
ــانه  ــه رس مســئوالن فضــاي مجــازي را ب
كاغــذي ترجيــح مي دهنــد وايــن امــر 
كــه  نمي دهنــد  تفكيــك  هــم  از  را 
رســانه اســتاني چــه جايــگاه خوبــي دارد 
كمالوندازكــم كاری برخــی از رســانه هــا 
ــا  ــتان ب ــزود:در شهرس ــت وی اف ــز گف ني
وجــود 7 خبرگــزاري همچنيــن نمايندگــي 
شــبكه اميــد اســتاني كــه 2 خبرنــگار 
نشــريه   4 محلــي،  نشــريه   2 و  دارد 
ــمارش  ــي درش ــگاه محل ــتاني و 2 پاي اس
اغلــب  ولــي  دارد  خبرنــگار  نفــر   25
اينهــا خبرهــا را پوشــش نمي دهنــد و 
ــه  ــط ب ــد فق ــور ندارن ــات حض در جلس
ــكاس  ــده انع ــد و كار عم ــم خبرنگارن اس
خبرهــاي شهرســتان را 8  خبرنــگار انجــام 

مي دهنــد. 
■ در اين مورد نيز ســری به  شهرســتان 
تويســركان زدم از اين منطقــه 260 خبر 
انعكاس يافتــه بود و طبق برســی ها يی 
كــه انجام دادم و گفتگويــي با خبرنگاران 
تويســركان صــورت گرفت  شهرســتان 
خبرگزاري هاي ايرنا، فارس، تســنيم، ايسنا 
و همدان پيام  فعال هستند و تعامل رسانه ها 
در بحث خبري خوب اســت ولي حمايت 
مالــي ندارنــد و با وجود اينكه اســتاندار 
تأكيــد دارد كــه ادارات موظفنــد گزاش 
كارو اطاع رســانی خود را به روزنامه های 
اســتانی بدهند ولی با اين وجود همكاری 
دســتگاه های دولتی در تويسركان در اين 
باره ضعيــف اســت،هرچند فرماندار اين 

شهرستان چهره اي رسانه اي است.
■ خبرهــاي انعكاس يافتــه در طول 5 ماه 
امسال از شهرســتان كبودراهنگ نيز 337 
خبر بــود و نمايندگي هاي همــدان پيام، 
هگمتانه، سپهر الوند، سپهر غرب، روزنامه 
ايران و خبرگزاري ها در اين شهرستان فعال 

هستند ولي گويا تنها 2 خبرنگار صداوسيما 
و روزنامه همدان پيــام به صورت دائم در 
برنامه ها حضور دارند و خبرهاي شهرستان 

را پوشش مي دهند.
■ اســدآباد نيز شهرســتان بعــدي بود كه 
خبرهايش 128 مورد بود كه نمايندگي هاي 
روزنامــه همشــهري، تســنيم، همدان پيام، 
صداوسيما، هگمتانه و ايسنا در اين شهرستان 
فعالند و نمايندگي ايسنا در فرمانداري اسدآباد 
مستقر اســت. مابقي دفتر خصوصي دارند 
و طبق صحبــت هايی كه با شــهره اكبری  
خبرنگار ايسنا انجام دادم گفت: تعامل مديران 

ادارات در اين شهرستان بسيار عالی است .
■ از شهرســتان بهار نيز 300 خبر انعكاس 

يافته بود و از شهرســتان فامنين 113 مورد 
خبردر ضمن شهرســتان فامنين هيچ كدام 
از رســانه ها نمايندگــی ندارند ودر بحث 
انعكاس خبــر در روزنامه های اســتانی، 
همــدان پيام بيشــترين خبــراز فامنين را 

انكاس می دهد.
■ رزن ديگــر شهرســتاني بــود كــه در 
ايــن گــزارش بــه آن پرداختــه شــد و 
بــا وجــود نمايندگي هــاي خبرگــزاري 
مهــر، ايســنا، فــارس و شــرق 4 خبرنــگار 
داشــت و طبــق گفتــه يكــي از خبرنــگاران، 
 ادارات ايــن شهرســتان رســانه اي نيســتند و 
تعاملشــان بــا خبرنــگاران خيلــي ضعيــف 
اســت و رغبتــي بــه انعــكاس خبــر ندارند. 

رسانه های مجازی شمشیر دولبه
 استفاده و اســتقبال از رســانه های ديجيتالی و مجازی كه به 
صورت تصاعدی، ســريع، افسار گســيخته و آنی در حال توسعه 
هســتند به خاطر تاثير بر جوامع انســانی هم تهديد و هم فرصت 

به شمار می رود.
جهانی شــدن، فرايند اجتناب  ناپذيری است كه از قرن نوزدهم آغاز 
شــده و در قرن بيستم سرعت گرفته و امروزه همچنان با سرعت به 

تكامل خود ادامه می دهد. 
ــروز  ــه اقتصــادی ظهــور و ب ايــن فراينــد گرچــه در آغــاز در زمين
يافــت امــا پــس از مدتــی بــه ســاير حــوزه نيــز وارد شــد تــا جايــی 
ــوان  ــه عن ــود را ب ــها خ ــگ و ارزش ــه فرهن ــروز در عرص ــه ام ك
مبنايــی تريــن پايــه و ســتون شــكل گيــری نظــام اجتماعــی نشــان 

مــی دهــد. 
ــد الگوهــای ارتباطــی بطــور روزافــزون از مرزهــای  در ايــن فراين
ملــی فراتــر رفتــه و تعــداد اتصــال بــه اينترنــت و شــمار كاربــران 

آن در حــال افزايــش اســت. 
ــاوری  ــواره، فن ــت، ماه ــه اينترن ــدرن از جمل ــی م ــات ارتباط امكان
هــای ديجيتالــی و رســانه هــای مجــازی و ديجيتالــی امــكان 
ارتبــاط و خبرگيــری همزمــان ميــان بخــش  هــای وســيعی از جهــان 

ــرده اســت.  را ممكــن ك
ايــن تكنولــوژی هــای مــدرن مرزهــای جغرافيايــی را در نورديــده 
و بــه عمــق مرزهــای ارزشــی و فرهنگــی و نظــام هــای اجتماعــی 
نفــوذ كــرده و بــه شــكل بســيار تاثيــر گــذار در حــال اثربخشــی و 
اعمــال نفــوذ بــر فرهنــگ هــا و ارزشــهای اجتماعــی، خانوادگــی، 

دينــی و فرهنگــی اســت. 
امــروزه ديگــر كســی نمــی توانــد نقــش رســانه  هــا و ميــزان نفــوذ 
ــی  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی، اجتماع ــاختار سياس ــا را در س آنه

كتمــان كنــد. 
ــر  ــات ب ــوم ارتباط ــانه و عل ــه رس ــران عرص ــماری از صاحبنظ ش
ايــن باورنــد كــه امــروز جهــان در دســت كســی اســت كــه رســانه 
 هــا را در اختيــار دارد چــرا كــه نقــش عمــده رســانه  هــا در شــكل 
 دهــی افــكار عمومــی موجــب شــده نظــام هــای اجتماعــی تحــت 

تاثيــرات مثبــت و منفــی رســانه هــا قــرار گيــرد. 
ــه  ــه مثاب ــازی ب ــی و مج ــای ديجيتال ــانه ه ــل رس ــن دلي ــه همي ب
شمشــير دولبــه هســتند كــه در صــورت عــدم آمادگــی فرهنگــی، 
ــان فرهنگــی  عــدم اطــالع رســانی عمومــی و تقويــت نكــردن بني
ــد و  ــد مفي ــی توانن ــه م ــال ك ــن ح ــی در عي ــهای اجتماع و ارزش
ــند، موجــب  ــی باش ــی و ارزش ــام اجتماع ــت نظ ــتای تقوي در راس

ــوند.  ــی ش ــی و اجتماع ــی فرهنگ فروپاش
 تغییرات اجتماعی ضرورت توسعه 

به گزارش ايرنا جامعه شناس و عضو هيات علمی دانشگاه فردوسی 
مشــهد در اين زمينه گفت: تغيرات اجتماعی يكی از ضرورت های 
توسعه اســت كه نقش رسانه ها در آن بسيار پررنگ است و در اين 

ميان رسانه های نوين و مجازی اثرگذاری منحصر به فرد دارند. 
غالمرضا حســنی درميان افزود: فروپاشی نظام اجتماعی در حقيقت 
به معنای حركت از نظام ســنتی به ســوی مدرنيته اســت زيرا نظام 

اجتماعی دچار تغييرات فراوان در روند اين حركت می شود. 
وی اظهار داشت: در اين پروسه تغييرات در حوزه خانواده به عنوان 
نهاد موثر در جامعه پذيری، قطعی و حتمی است و به نوعی می توان 
گفت رســانه های نوين از طريق شكاف بين نسلی كه امری طبيعی 

و حتمی است تغييرات الگوهای رفتاری را به نمايش می گذارند. 
وی گفت: اگر روند تغييرات ناشــی از حركت جامعه سنتی به مدرن 
برنامه ريزی شده، مديريت شــده و هدايت شده باشد به هيچ وجه 

نظام اجتماعی تهديد نمی شود بلكه مستحكم تر نيز خواهد شد. 
اين جامعه شــناس افزود: رسانه به عنوان ابزار فروپاشی نيست بلكه 
محتوا و نحوه مديريت رســانه تعيين می كند كه تغييرات اجتماعی 
در حال شكل گيری تا چه حد در جهت فرايند يك توسعه معقول و 

برنامه ريزی شده و در راستای اهداف نظام اجتماعی است. 
وی اظهار داشــت: امروز منشــا قدرت رســانه ای در جهان، مراكز 
ســرمايه داری هستند كه رسانه ها را در اختيار دارند و به هين دليل 
شــاهد تقابل فرهنگی ميان كشورهای توســعه يافته و توسعه نيافته 

هستيم. 
وی گفت: قدرت رســانه ای به اندازه ای اســت كه مرزها را در 
نورديده و جهان را به دهكده كوچك تبديل كرده كه ديگر در آن 
نمی توان قدرت رســانه را ناديده گرفت و پای اصلی ماندگاری 
يا حذف و تغيير ارزشــها و الگو ها در نقاط مختلف جهان، رسانه 

هستند. ها 

مديرکل آموزش و پرورش: 
افتخار من رسانه اي بودنم است 

 رســانه ها و خبرنگاران نقش بي بديلي در توســعه استان به ويژه  مجموعه تعليم و 
تربيت دارند و يكي از افتخارات من اين است كه خود را يك مدير رسانه اي مي دانم و 

از پيشنهادات و نظرات خبرنگاران براي پيشبرد اهدافم استفاده مي كنم.
مديركل آموزش و پرورش اســتان ضمن تبريك هفته خبرنگار به اين صاحبان انديشه 
و خرد گفت: نقد و انتقاد فرصتي است براي رفع چالش ها و من معتقدم رسانه ها نقش 

بي بديل در توسعه استان به ويژه تعليم و تربيت دارند.

محمدپورداوود درگفت وگو با همدان پيام كه به مناســبت هفته خبرنگار انجام شد ابتدا 
ازانتظارات خبرنگاران از دســتگاه هاي اجرايی گفت و افزود: خبرنگاران انتظار دارند 
اخبار شفاف و درست دراختيارشان قرار گيرد زيرا كه آنها امانتدار و ياري گر دستگاه ها 
هســتند. وي افزود: دســتگاه ها نبايد خبرنگاران را مزاحم كار خــود بدانند بلكه بايد 
انعطاف پذير و نقدپذير باشــند زيرا كه انتقاد باعث رشــد مديران مي شود و همان طور 
كه خبرنگاران در راستاي پيشــبرد اهداف مديران در كنار آنان هستند دست اندركاران 

دستگاه هاي اجرايي نيز بايد به خبرنگاران اعتماد داشته باشند و آنها را حمايت كنند.
مديــر كل آموزش و پــرورش افزود: من به مديران دســتگاه ها پيشــنهاد مي كنم اگر 
مي خواهند رشــد كنند بايد خبرنگاران را مورد حمايت قرار دهند و از ظرفيت رســانه 

براي پيشبرد اهداف خود و رفع چالش هااستفاده كنند
پورداوود افزود: من خودم را متعلق به رســانه مي دانم و در اين مدت مديريتم خبرنگاران 
بيشترين كمك را نسبت به من داشته اند و از اين بابت خرسندم كه همه رسانه ها و خبرنگاران 

استان به كمك آموزش و پرورش آمده اند و من خبرنگاران را از خودم مي دانم.
وي افزود: در اتاق من به روي خبرنگاران باز اســت و من براي كارم پيوست رسانه اي 
دارم در طول اين مدت مديريتم نيز چندين مورد حضوری به دفاتر رسانه ها مراجعه و 
مصاحبه داشــته ام و نسبت به سال گذشته 15 درصد نسخه روزنامه ها را افزايش داده ام 
و معتقدم بايد دســتگاه ها بيش از گذشته خبرنگاران و رســانه هاي استاني بخصوص 

مطبوعات  را ياري كنند زيرا كه هيچ رسانه اي نمي تواند جاي روزنامه را بگيرد.

تعامل از زبان خبرنگاران شهرستاني

معاون وزير ارشاد :

دغدغه اصلی خبرنگار، گسترش آزادی بیان و انديشه است

رسانه ها در برجسته سازی رويداد همدان 2018 تاثیرگذار هستند
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حوادث

پروسه دريافت وام ازدواج تا 2 ماه زمان می برد
 با وجود افزايش مبلغ وام ازدواج سرعت دريافت وام از حد منطقی فراتر نرفت.

مديركل دفتر برنامه ريزی و توســعه اشــتغال جوانان با اشــاره به اينكه تســهيالت 
قرض الحسنه ازدواج در سال 96 به ازای هر نفر 10 ميليون تومان در نظر گرفته شده 
بود، گفــت: از مجموع يك ميليون و 295 هزار نفری كــه متقاضی دريافت اين وام 

بوده اند يك ميليون و 175 هزار نفر موفق به دريافت آن شدند. 
به گزارش فارس، جواد رضوی افزود: بر اين اســاس 91.4 درصد متقاضيان وام 10 

ميليونی ازدواج را دريافت كرده اند. 
وی اظهار داشت: پروسه دريافت وام ازدواج 45 روز تا 2 ماه زمان می برد و اين پروسه 

شامل تعيين شعبه و سامانه، پذيرش شعبه و تكميل مدارک است. 

علت برخی کمبودهای دارويی کشور 
 رئيس هيأت مديره و مديرعامل بيمه ســالمت ايران به جزئيات برخی كمبودهای 
دارويی در كشور پرداخت  . رئيس هيأت مديره و مديرعامل بيمه سالمت ايران گفت: 
در حوزه دارو حتی اگر نسبت به مصرف و نياز بيماران دو تا سه برابر نيز دارو توليد 
و وارد كشور شود، فقط كافی است فضای كشور دچار تالطم شود به طوری كه دقيقًا 
همين داروهايی كه زياد هم توليد شــده، احتكار و دچار كمبود می شــود.به گزارش 
تسنيم، طاهر موهبتی ادامه داد: حتی برخی مواقع كه رسانه ها مطالبی از وضعيت دارو 
منتشر می كنند جامعه و به خصوص بيماران تصور بر اتفاقات بد در حوزه دارو می كنند 
و مشــاهده می شود بيماران از ترس كمبود دارو؛ به مقدار زياد دارو در خانه ها ذخيره 

و انبار می كنند كه همين مورد باعث مشكالت دارويی برای ديگر بيماران می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور همدان رئیس دبیرخانه 
دانشگاه های پیام نور منطقه 4 کشور شد

 طی حكمی از ســوی رئيس دانشــگاه پيام نور، صفی اله صفايی به عنوان رئيس 
دبيرخانه منطقه 4 دانشگاه پيام نور منصوب شد.

صفايی از سال 1376 تا 1383 رياست دانشگاه پيام نور مركز اسدآباد را بعهده داشته 
است.و پس از آن از سال 1392 تا كنون رياست دانشگاه پيام نور استان همدان را نيز 
به عهده داشته است. هم چنين وی بعنوان عضو هيأت علمی با رتبه استادياری و پايه 
8 در مركز همدان مشــغول تدريس هســتند و موفق به تاليف سه جلد كتاب شده اند 
كه يكی از كتابها با عنوان جامعه شناســی اوقات فراغت مبنع درسی دانشگاه پيام نور 

در دست چاپ است.

شرق: روحاني: بايد به صندوق آرا مراجعه كنيم
 يعني تقلب شده؟؟!!

كيهان: آرامش نسبي به بازار
 ان شاءا... هميشه بازار آرام باشد

ايران: من همان روحانيم
 مگه ما گفتيم احمدي نژادي

جمهوري اسالمي: سقوط بهاي سكه و ارز
 مگه در ايران سقوط هم داريم

گسترش صنعت: آغوش باز 3 بازار به روي يك بسته
 حتمًا در بسته چيز مهمي بوده

ابرار ورزشي: بيرانوند زماني بازي مي كند كه من تصميم بگيرم
 حاال تصميم شما کی هست؟

همشهري: سپاسگزارم از مردم
 چه عجب يکی از مردم سپاسگزاری کرد

آرمان: سقوط شبانه دالر
 خوب نبايد انقدر بره باال که تو تاريکي شب سقوط کند

ابتكار: طلوع اميد در افق بازار
 خدا کنه هميشه از اين اميدها باشه

اطالعات: روحاني: به سالمت از تحريم عبور مي كنيم
 اميدواريم

تجارت: كاال كارت به مردم داده مي شود
 اين يعني همان کوپن!
صنعت: جيب خالي مردم
 و جيب پر مسئوالن

جوان: مردم با نخريدن ارز دولت را كمك كنند
 کی پول داره که ارز بخره
خراسان: بازگشت اميد به بازار

 واقعا؟!!
رسالت: صاحبان سرمايه صبوري كنند
 کجايی صبوری، دقيقا کجايی؟!

بهار: يك بسته و مشت تحريم
 بدون شرح

2 سرنشین پژو در سانحه رانندگی 
جان باختند

 بر اثر واژگونی يك دستگاه پژو پارس در رزن 2 تن فوت و سه 
نفر ديگر مجروح شدند.

رئيس پليس راه اســتان همدان گفت اين ســانحه رانندگی در جاده 
روستايی گاوسوار- قايش از توابع رزن رخ داد.

ــاال و  ــرد: ســرعت ب ــه ك ــزی اضاف ــا، رضــا عزي ــزارش ايرن ــه گ ب
ناتوانــی راننــده در كنتــرل وســيله نقليــه منجــر بــه خــروج خــودرو 

از مســير اصلــی و واژگونــی آن شــده اســت.
وی بيــان كــرد: 2 تــن از سرنشــينان ايــن وســيله نقليــه 
ــارج از  ــه خ ــی ب ــد ايمن ــردن از كمربن ــتفاده نك ــت اس ــه عل ب
ــم  ــا جس ــر ب ــورد س ــر برخ ــر اث ــدند و ب ــاب ش ــودرو پرت خ

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــخت ج س
رئيــس پليــس راه اســتان همــدان افــزود: فراوانــی روســتا در ايــن 
جــاده فرعــی عامــل افزايــش شــمار رفــت و آمــد در مســير فرعــی 
اســت بــا ايــن وجــود نبايــد شــاهد بــروز ســوانح در ايــن مســير 

باشــيم.
عزيــزی گفــت: ميــزان ســرعت خــودرو در مســيرهای روســتايی 
نبايــد از 50 تــا 60 كيلومتــر در ســاعت تجــاوز كنــد امــا ســرعت 
خــودروی ســواری پــژو پــارس بــه حــدی بــاال بــوده كــه عــالوه 
ــده  ــه طــور كامــل خســارت دي ــر فــوت و جــرح سرنشــينان، ب ب

اســت.

جسد حلق آويز شده يک مرد 
در همدان کشف شد

 جســـد حلـــق آويـــز شـــده يـــك مـــرد ميانســـال در منطقـــه 
شيرســـنگی شـــهر همـــدان كشـــف شـــد.

ـــی 20  ـــاعت حوال ـــت: س ـــدان گف ـــتان هم ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
ـــای  ـــت ه ـــا فوري ـــاس ب ـــك زن در تم ـــته ي ـــه روز گذش و 40 دقيق

ـــد. ـــی ده ـــده م ـــز ش ـــق آوي ـــد حل ـــك جس ـــر از ي ـــی خب پليس
ـــور  ـــس از حض ـــرد: پ ـــان ك ـــی بي ـــان قويم ـــا، پژم ـــزارش ايرن ـــه گ ب
ــرد  ــد مـ ــا جسـ ــا بـ ــه، آنهـ ــل حادثـ ــی در محـ ــل انتظامـ عوامـ
ـــده  ـــز ش ـــق آوي ـــه گاز حل ـــری از لول ـــط روس ـــه توس ـــال ك ميانس

بـــود، مواجـــه شـــدند.
وی اضافـــه كـــرد: جســـد ايـــن فـــرد بـــرای بررســـی بيشـــتر 
ـــل  ـــا قت ـــی ي ـــا خودكش ـــت ت ـــده اس ـــی ش ـــكی قانون ـــل پزش تحوي
ـــی اطـــالع رســـانی  ـــه پزشـــكی قانون ـــه نظري ـــس از ارائ ـــرد پ ـــن ف اي

ـــود. ش

 روز گذشته جلســه شورای معاونين 
ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر 
استان با موضوع چهلمين سالگرد پيروزی 

انقالب اسالمی برگزار شد.
 از تعظیم شعائر در جامعه غافلیم

نماينده ولی فقيه در همدان گفت: متأسفانه 
امــروز ما به دليل غرب زدگــی فتيله تعظيم 
شعائر اسالمی در جامعه را پايين كشيده ايم 
بــه همين دليل اثــری از آن هــا در جامعه 

نمی بينيم. 
آيت ا... غياث الدين طه محمدی، در ادامه با 
تشريح نقش شــعائر دينی در حفظ جامعه، 
گفت: يكی از بهترين نمودهای شعائر اسالم 
در جامعه، اذان گفتن اســت كه زمانی اين 
عمل را هر روز در خانه خود انجام می داديم 

اما امروز اذان گفتن را عار می دانيم.
وی بــا تبيين نقش عيــد غدير در جامعه و 
لزوم گراميداشت هرچه بيشتر اين روز بين 
مردم گفت: متأسفانه در طول اين سال ها ما 
برای بزرگداشت اين روز اقدام ويژه ای انجام 
نداده ايم درحالی كه سال گذشته مسيحيان به 
 مناسبت تولد حضرت مسيح)ع( يك ميليارد 

كارت تبريك برای يكديگر ارسال كردند.
 تالش دشــمنان برای کشاندن 

مردم به خیابان ها ناکام ماند 
فرمانده ســپاه انصارالحسين)ع( همدان نيز 
در اين جلســه گفت: محمدرضا نقدی روز 
پنجشــنبه 18 مردادماه به مناســب سومين 
سالگرد خاک ســپاری شــهدای گمنام در 
پارک مردم همــدان و در 5 برنامه ديگر با 
محوريت تبيين مبانی انقالب اســالمی در 
همدان ســخنرانی می كند.مظاهر مجيدی با 
اشاره به لزوم بزرگداشت 40 سالگی انقالب 
اسالمی بيان كرد: ما از اسفندماه سال گذشته 
همزمان با انتخاب شــهدای شاخص استان 
و شهرســتان ها به همين مناسبت به معرفی 
شهدای انقالب اسالمی پرداخته و شهدای 
گروه ابوذر را به عنوان شــهدای شــاخص 

استان در سال 97 معرفی كرديم. 
وی افزود: در روزهای گذشــته دشمنان با 
تمام قوا بســيج شــده و در تالش بودند تا 
مردم را به كف خيابان ها بكشند اما با عنايت 
خداوند متعــال و بصيرت مــردم انقالبی 

نتوانستند به مقاصد شوم خود برسند.
 از مشارکت مردمی برای برگزاری 

برنامه ها بهره ببريم
در ادامه رئيس شــورای هماهنگی تبليغات 
اسالمی اســتان همدان نيز در اين نشست 
عنــوان كــرد: برنامه ريزی های جشــن 40 

ســالگی انقالب از مدت ها قبل آغاز شــده 
است.

حجت االســالم حسن فاضليان عنوان كرد: 
بهره مندی از مشــاركت مردمی و برگزاری 

برنامه هايی ويژه در اولويت قرار دارد.
انقالب  چهل ســالگی  اهمیــت   
استان  مســئوالن  برای  اســالمی 

کمرنگ است 
همچنين مديــركل صدا و ســيمای مركز 
همدان در اين جلســه گفت: با وجود ارائه 
برنامه و پيشــنهادهای مختلف به مسئوالن 
اســتان درباره چهل سالگی انقالب اسالمی 
هنوز برنامه ويژه ای انجام نشــده است گويا 
همه ســازمان ها درگير رويــداد 2018 در 
همدان هستند و اهميت اين موضوع برايشان 

كمرنگ است. 
مهــدی دهقان نيری بابيان اينكه ما در همين 
راستا 140 نامه به مديران استان ارسال كرده 
و در قالب 20 ســؤال از آن ها درباره اينكه 
چه برنامه هايی بايد در چهل سالگی انقالب 
اســالمی برگزار شود ســؤال كرديم گفت: 
متأسفانه تا امروز تنها 2 تن از مديران استان 

به سؤاالت ما پاسخ داده اند. 
وی بــا تأكيــد بــر اينكــه چهل ســالگی 
انقالب اســالمی از بهمن ماه ســال گذشته 
آغازشــده و تا بهمن ماه امســال ادامه دارد 
عنــوان كرد: برگــزاری 50ميزگرد تبيينی با 
رويش ها  آسيب ها،  دستاوردها،  موضوعات 
و آينده پژوهی انقالب اســالمی، توليد فيلم 
سينمايی با اقتباس از كتاب ميوه های رسيده، 
توليد تله فيلم غالم خســرو، تهيه  6مستند 

26دقيقــه ای با موضوعــات مختلف، تهيه 
مســتند فاخر" از ســيم خاردار تا سوخت 
هســته ای" به منظور تبيين پيشــرفت های 
علمی انقالب ، توليد دو موسيقی و نماهنگ  
و 10 موســيقی ويژه، توليد ده برنامه ويژه 
مركز صدا، توليد مجموعه های فاخر پيرامون 
شــهدا، تهيه سه مستند فاخر درباره شهدای 
گروه ابوذر، شهيد همدانی، شهيد مصطفوی 
و شــهيد بشيری، تهيه پويانمايی طنز" روح 
شاه"، تهيه 40 قســمت موشن گرافيك در 
حوزه انقالب اســالمی، تهيه 40 مجموعه 
گزارش خبــری فاخر از مبــارزان انقالبی 
همدان و توليد سريال خواهر طاهره ازجمله 
اقدامات ما به مناسبت چهل سالگی انقالب 

اسالمی است.
دهقان نيــری درباره اقدامات اين نهاد در ماه 
محرم نيز گفت: پيشــنهاد داديم پرچم سياه 
بارگاه ملكوتی امام حسين )ع( را از كربالی 
معلــی حركت داده و با پخش زنده مســير 
حركت اين پرچم، درنهايت در شــب اول 
محرم با حضور تمامــی هيأت های مذهبی 
و اقشــار مختلف مردم ميزبان آن بوده و در 
ميدان امام خمينی)ره(شــهر همدان آن را به 

اهتزاز درآوريم.
 تجديــد نظر در شــیوه تبلیغ و 

اطالع رسانی
در ادامه مديركل تبليغات اســالمی اســتان 
همدان به دوازدهم مردادماه سالروز تشكيل 
شــورای هماهنگی تبليغات اسالمی اشاره 
كــرد و گفت: شــورای هماهنگی تبليغات 
اسالمی يكی از يادگارهای امام خمينی)ره( 

و به نوعی نماد انقالب اسالمی ايران است.
حجت االســالم علی دشــتكی در ادامه به 
برنامه های چهلمين ســال پيروزی انقالب 
اســالمی ايران اشــاره كرد و با بيان اينكه 
اســتعمار هميشــه يك پای جايی است كه 
در آن كشت و كشــتار وجود دارد، گفت: 
سياستگزاری و برنامه ريزی برای برگزاری 
ســالگرد پيروزی انقالب اســالمی ايران از 

ابتدای امسال در دستور كار بوده است.
وی با بيان اينكه برنامه های سازمان تبليغات 
اســالمی در 21 محور تعريف شده است، 
گفت: براســاس مصوبه ســتاد احيا امر به 
معروف و نهی از منكر استان همدان بايد در 
نحوه بيان و ارائه خدمات انقالب اسالمی به 

مردم تجديد نظر كرد.
 دشمن به دنبال ناامیدی در مردم 

است
رئيــس ســازمان قضايی نيروهای مســلح 
همدان گفت: دشــمن تمام سعی خود را به 
كار گرفته تا مانع برگزاری جشن 40 سالگی 

انقالب اسالمی ايران شود.
محمدجعفر شــهبازی افزود: دشمن در اين 
راســتا از ترفندهای مختلف استفاده كرده 
هرچند كوتاهی هايی نيز در عرصه مديريت 
در كشــور ديده می شــود كــه نمی توان به 

راحتی از آن گذشت.
وی گفت: امسال سالی حياتی برای انقالب 
اســالمی ايران است و تمام توان خود را به 
كار می گيريم تا جشــن 40 سالگی انقالب 
اســالمی ايران به بهترين نحو ممكن اجرا 

كنيم.

در شورای معاونين ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر استان تاکيد کرد

برگزاري باشکوه 
40 سالگی انقالب

گفتگو کردن از آسیب های اجتماعی 
جلوگیری می کند

 معاون آموزش متوســطه با اشــاره به آيه آخر سوره آل عمران 
و اهميت و ضرورت گفتگــو در جامعه، اظهار كرد: در كتاب های 
حوزه تعليم و تربيت  با اســتناد بــه بحث ايجاد رابطه و پيوند بين 
مــردم و جامعه، چهار نوع رابطه بــرای موفقيت و تعالی افراد در 
نظر گرفته شــده اســت كه عبارتند از رابطه با خود، رابطه باخدا، 
رابطــه با خلق و رابطه با طبيعت و اين روابط در برنامه درس ملی 

گنجانده شده است.
بــه گزارش مهر، علی زرافشــان در طرح گفتگو بــرای دختران دهه 
هشتاد، رابطه با خلق و ديگران مدنظر است و آموزش دوستی و گفتگو 
ابزار و وسيله ای خواهد بود كه جامعه را به جامعه ای متعادل و زيبنده 
زيست انســانی تبديل می كند و رمز توفيق و پيشرفت جامعه مستقل 
از تفاوت ها و تمايزها، در گفتگو و تعامل و مدارا اســت و گفتگو در 
دو بعد ايجابی و اصالتی  باعث شكل گيری جامعه سالم  خواهد بود.

وی گفتگــو را قوام بخــش ارتباطات اجتماعی دانســت و گفت: در 
شــرايط فعلی جامعه اين مطالبه وجود دارد كه برای حل تعارضات و 
آسيب های موجود، گفتگو در جامعه بهشكل علمی و صحيح آموزش 

داده شود.
معاون آموزش متوســطه تصريح كرد: در ارتباط با ضرورت گفتگو و 
دوســتی، مطالعات و پايشهای ملی مطلوبی در كشور انجام شده است 
كه جامعه  آماری پژوهش ها، نوجوان وجوانان هســتند و نتايج نشان 
می دهد جامعه از خشونت، طالق و عدم اعتماد بين فردی رنج می برد 
و با بررســی و تحليل هايی كه انجام شــده است، اين نكته قابل توجه 
است كه عدم گفتگو باعث چالش ها و آسيب های اجتماعی شده است.

وی با اشــاره به ضرورت اعتماد در جامعه خاطرنشــان كرد: اعتماد 
مركز اصلی  تشــكيل سرمايه اجتماعی است و گفتگو حلقه وصل و 
شكل گيری اين اعتماد است  و رعايت حقوق شهروندی، مردم ساالری 

دينی  و غلبه بر منازعات را موجب می شود. 
زرافشــان در ادامه گفت: كسب توانمندی در ايجاد رابطه و گفتگوی 
مؤثر، گســترش فرهنگ مردم ســاالری دينی، مشــاركت سياسی و 
اجتماعــی، تقويت مــدارا و تعامل و رعايت حقوق شــهروندی از 

پيامدهای مطلوب و مؤثر رويكرد دوستی و گفتگو خواهد بود.

سخره گرفتن نظام آموزشی 
در سنجش نخبگان

 در نامه شورای تبيين مواضع بسيج دانشجويی دانشگاه فرهنگيان 
آمده اســت: اجرای آزمون ورودی مدارس سمپاد با استفاده از تست 
نامعتبر بهره هوشــی ريون، منجر به ســخره گرفتن نظام آموزشی و 
زحمات و تالش های معلمان در فضای عمومی شــد و تأسف بارتر 

وقتی است كه جناب وزير بر ادامه اشتباه خود تأكيد می كند!
به گزارش فارس، شــورای تبيين مواضع بســيج دانشجويی دانشگاه 
فرهنگيــان در مطلبی خطاب به وزير آمــوزش و پرورش اعالم كرد: 
نخبگان هر جامعه، ســرمايه ای گرانبها برای پيشرفت و تعالی ملت ها 
مهستند و چگونگی شناسايی و پرورش استعدادهای آنها و همچنين 
نوع تعامــل با آنها می تواند منجر به توســعه انگيزش آنها و پيمودن 
راه های دشوار و گره گشــايی در موضوعات مبهم و پيچيده برای هر 
كشوری شود كه در اين مسير، نقش نظام آموزش و پرورش بی بديل 

است.
 اما، متأسفانه بعد از گذشت بيش از يكسال از مديريت جديد در صدر 
وزارت آموزش و پرورش، به جای توســعه روح اميد و ايجاد آرامش 
هرچه بيشــتر در جامعه فرهيخته آموزش و پــرورش و خانواده های 
نگران از حوادث، بر طبل نااميدی برای اصالح زده و مســير آلوده به 
بی تدبيری پيموده شــد كه بيش از هر چيز ديگری به جايگاه آموزش 
و پرورش و شأن اجتماعی معلمين عزيز، ضربه جبران ناپذيری وارد 

می نمايد.
هرقدر بر خود می زنيم تا رو شدن اين مشكالت، به جايگاه رفيع نظام 
تعليم و تربيت خدشه ای وارد نكند، متأسفانه سوء مديريت، تخريب 

اين وجهه مقدس را هدف گرفته است.
در اين مطلب آمده است: موضوع مدارس سمپاد، كه از چندين ماه قبل 
با فهم درســت مشكل توسعه اضطراب كنكور به دورن خانواده ها در 
سن كودكی دانش آموز آغاز شد، با حركتی نه بر اساس درک صحيح 
از حل مشكل، بلكه بر منطق بی تدبيری، تبديل به يك موضوع سياسی 
شــد و فضای معمول خانواده ها را با تشديد ناامنی نسبت به آينده، به 
سمت بی اعتمادی از نظام آموزش و پرورش، بيش از پيش، سوق داد.

اين موضوع وقتی بغرنج تر شــد كه اجرای آزمــون ورودی مدارس 
سمپاد با استفاده از تســت نامعتبر بهره هوشی ريون، منجر به سخره 
گرفتــن نظام آموزشــی و زحمات و تالش های معلمــان در فضای 
عمومی شــد و تأسف بارتر وقتی است كه جناب وزير بر ادامه اشتباه 

خود تأكيد می كند!
جناب آقای وزيــر! آيا به هدف خود كه حــذف اضطراب از درون 
خانواده ها بابت آزمون تيزهوشان بود، رسيديد؟ يا آن را هرچه بيش از 
پيش بيشــتر نموديد؟ آيا با اين كار، كاسب كاران كنكور تيزهوشان را 
جمع كرديد يا عرصه جديد و متقلبانه ديگری برای آن ايجاد كرديد؟

امروز كه مشخص شــد جنابعالی و تيم تان چيزی از سواد سنجش و 
اندازه گيری در چنته نداريد، با اصرار بر اشتباه خود، قصد داريد آبروی 
مجموعــه نظام تعليم و تربيت كشــور را كه ماحصل خون دل ها و با 
سيلی سرخ نگه داشــتن صورت های معلمين عزيز جمع شده است، 

از بين ببريد؟
آقای وزير! بيش از اين با آبروی جامعه فرهيخته آموزش و پرورش 
بــازی نكنيد و با اصرار ناشــی از بی تدبيری، اعتمــاد خانواده ها، 
خصوصا قشر نخبه كشــور را از نظام تعليم و تربيت كشور سلب 
نكنيد و قبل از اينكه بتوانيد ســنجه مناســبی برای ارزشيابی ورود 
دانــش آموزان به اين مــدارس پيدا كنيد، مدل ســنجش به مانند 

سال های قبل به اجرا درآيد.

 امروز مطالبات مردم در حوزه اقتصادی 
به حق است ولی هدف دشمنان سواستفاده 

از اين شرايط است.
فرمانده انتظامی استان همدان در اين مراسم 
با اشــاره به اينكه پيروزی انقالب اسالمی 
و ثبات نظام الهی در قالب ســه ركن دين، 
رهبری و مردم بوده اســت، بيان كرد: اين 
ســه ركن همان طور كه سبب شكل گيری 
انقالب شــد، تضمينی بــرای نگهداری و 

آينده نظام و انقالب نيز هست.
بخشعلی كامرانی صالح با بيان اين موضوع 
گفــت: از زمانی كه دشــمنان به اهميت 
ســه ركن دين، رهبری و مردم پی برده اند 
همواره به دنبال آســيب زدن به آن ها و يا 
جدا كــردن يك ركن از ديگر اركان بودند 
تــا نظــام را متزلزل كنند ولــی دين الهی 

خدشه ناپذير و برای همگان است.
وی بــا تأكيد بر اينكه ركن رهبری همواره 
مورد هجمه های دشمنان قرار گرفته اما با 
هوشــياری مردم در اين حوزه نيز دشمنان 
موفــق نشــده اند، تصريح كــرد: بنابراين 
دشمنان و استكبار مردم را مورد بيش ترين 
تهاجمات قراردادند و در برهه های مختلف 

مردم را مورد هدف قرار دادند.
كامرانــی صالــح تصريح كــرد: هدف از 

راه انــدازی جنگ اقتصادی خســته كردن 
مردم اســت چرا كه مردم اصلی ترين ركن 
در ميان ديگر اركان پيروزی انقالب و ثبات 

نظام است.
فرمانده انتظامی اســتان همدان با تأكيد بر 
اينكه بخشــی از اعتراضــات مطالبات به 
حق مردم و بخشی نيز ضعف در مديريت 
مديران اســت، ابــراز كــرد: بخش ديگر 
مشــكالت كنونی جامعه دشمنان هستند 
كه با راه اندازی جنگ اقتصادی می خواهند 
حوزه اقتصادی كشــور را با چالش مواجه 
كنند تــا مــردم را به آن سمت وســو كه 

می خواهند هدايت كنند.
وی بــا بيــان اينكه بــا تالش های خوب 

نيروی های انتظامی استان حدود 80 ميليارد 
تومان كاالی قاچاق در اســتان كشف شده 
است، تأكيد كرد: اين ميزان كشفيات نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته بيش از 15 

درصد افزايش يافته است.
فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت: در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر از ابتدای ســال 
تاكنون بيــش از يك هزار و 500 كيلوگرم 
انــواع مــواد مخدر كشــف و 8 هزار نفر 
مصرف كننــده و توزيع كننده خــرد مواد 

مخدر دستگير شدند.
وی با قدردانی از زحمات فرمانده ســابق 
انتظامی شهرستان همدان با بيان اينكه 70 
درصد جرائم استان همدان در مركز استان 

اســت، عنوان كرد: تالش هــای مجاهدانه 
فرمانده انتظامی شهرستان سبب شده است 
كه در عرصه های مختلف توفيقات خوبی 

حاصل شود.
*10 درصد کاهش در سرقت ها

فرمانده ســابق نيروي انتظامي شهرســتان 
همدان نيز در اين جلســه گفت: در سال 
94 كه اين سمت به من واگذار شد، وقوع 
روزانــه 35-30 ســرقت در همدان امری 
طبيعي بود ولي ما اين آمار را كاهش داديم 
و در حال حاضر نســبت به سال 94، 10 

درصد كاهش در سرقت داشتيم.
پژمان قويمي اضافــه كرد: در حال حاضر 
روزانه 15-14 ســرقت در اســتان اتفاق 
مي افتد ولي متأســفانه در 4 ماه گذشته 13 

درصد افزايش سرقت در استان داشته ايم.
وی اظهار كرد: در كشف سرقت در همدان 
در 4 ماهه ســال 97 نسبت به سال 96، 74 
درصد افزايش كشفيات داشتيم و همچنين 
57 درصد افزايش در دســتگيري سارقين 

داشته ايم.
در اين مراســم از زحمات سه ساله پژمان 
قويمی تقدير شد و جمشيد باقری به عنوان 
فرمانده جديد نيروی انتظامی شهرســتان 

همدان معرفی شد.

در مراسم توديع و معارفه فرمانده نيروی انتظامی شهرستان همدان عنوان شد

هدف دشمنان تزلزل نظام با چالش در حوزه اقتصادی است
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سنگینی سايه رکود بر بازار لوازم خانگی

 رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگی همدان گفــت: در بازار لوازم خانگی قيمت ها به ثبات 
رسيده و ركود بر بازار سايه افكنده است.

عبدالرضا خانجانی اظهار داشت: هيچ گونه كمبودی در بازار لوازم خانگی وجود ندارد و همه كاالهای 
خانگی به وفور در بازار موجود است.

وی با بيان اينكه در ماه های گذشته شاهد افزايش قيمت كاالهای خانگی بوديم، ابراز كرد: دو هفته ای 
اســت كه قيمت ها به ثبات رســيده و هيچ گونه افزايشی نداشته است اما بازار در حالت ركود به سر 
می برد. هيچ مورد احتكاری يافت نشــده اســت. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی همدان با 

بيان اينكه نظارت های ما بر بازار لوازم خانگی تشديد يافته است، به تسنيم گفت: خوشبختانه تا كنون 
هيچ گونه احتكاری توسط فروشندگان يافت نشده است.

خانجانی در پاســخ به اينكه چرا قسمتی از فروشگاه های لوازم خانگی خالی است تصريح كرد: برند 
شاپ ها و فروشگاه های تك محصولی تا حدودی با كمبود كاال مواجه هستند.

وی با تاكيد بر اينكه همه فروشــندگان ملزم به نصب قيمت بر روی كاالهايشــان هستند، گفت: با 
فروشندگان متخلف برخورد قانونی می شود.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی همدان ابراز كرد: كاالهای ايرانی و خارجی همگی به ميزان 
كافی در بازار موجود اســت اما در دو كاالی يخچال ســايد بای سايد و ماشين ظرفشويی با كمبود 

مواجه ايم.

برق

خاموشی برق سیر نزولی 
به خود گرفت

■ احتمال بازگشت به شرایط عادی تا 2 روز دیگر

 مدير امور ديســپاچينگ شركت توزيع نيروی برق همدان با بيان 
اينكه از ابتدای اجرای طرح خاموشــی تاكنون 3500 بار قطعی برق 
در اســتان انجام شده، گفت: با توجه به وضعيت آب و هوا پيش بينی 

می شود كه روند خاموشی ها تنها تا پايان اين هفته ادامه داشته باشد.
ايرج افشــار با بيان اينكه امروز دوشنبه 15 مرداد هيچ خاموشی برقی 
در استان نداشــته ايم، اظهار داشت: كاهش دمای هوا موجب شده تا 
روند خاموشی ها تغيير يابد و با توجه به پيش بينی وضعيت آب و هوا 
احتمال اينكه خاموشی تنها تا چهارشنبه 17 مرداد ادامه يافته و پس از 

آن به شرايط عادی برگردد، وجود دارد.
وی افزود: با اعمال خاموشــی برق در سراسر كشور، برق مردم استان 
همــدان از 5 تير تاكنون در نوبت های متعدد قطع شــده كه ابتدا يك 
باره بود و گاه روزی دو نوبت قطع می شــد، اما با تقسيم بندی مناطق 
مختلف شهر به گروه های الف، ب و ج و اعالم جدول خاموشی ها به 

طور هفتگی برای كسب رضايت مردم گام برداشتيم.
افشــار با بيان اينكه خاموشــی برق به اين گستردگی در طول ساليان 
گذشته بی ســابقه بوده، به تســنيم گفت: از ابتدای اجرای اين طرح 
تاكنون 3 هزار و 562 بار خاموشــی داشــته ايم كه برابر با 19 هزار و 

617 مگاوات ساعت برق بوده است.
وی با اشاره به متوقف شدن خاموشی برق در روزهای جمعه، افزود: 
دليل ايــن كار تعطيلی بخش صنعت و تجــارت در روزهای جمعه 
است كه درمجموع 24 درصد از مصرف برق استان همدان را به خود 

اختصاص می دهند.
افشــار بيان كرد: بخش اداری هم 5 تا 6 درصــد مصرف برق را در 
استان به خود اختصاص داده و تعطيلی آن ها تأثير چندانی در كاهش 

مصرف برق نداشته است.
استان همدان دارنده مقام نخست از نظر نيروگاه خورشيدی در كشور
مدير امور ديسپاچينگ شــركت توزيع نيروی استان همدان با اشاره 
به منابع توليد برق در اســتان همدان هم اعالم كرد: منابع استان شامل 
نيروگاه هزار مگاواتی شهيد مفتح و 9 نيروگاه تجديدپذير است كه از 
اين تعداد 5 مورد خورشيدی است و از نظر نيروگاه های خورشيدی 

مقام نخست را در كشور داريم.
افشار مطرح كرد: يك نيروگاه سی. اچ. پی هم در اسدآباد، دو نيروگاه 
توليد پراكنده گازســوز در بهار و يك نيروگاه آبی هم در گاماسياب 

نهاوند كه جز موارد تجديدپذير هستند هم در استان وجود دارد.
وی بيان كرد: در همدان امكان ايجاد نيروگاه بادی وجود دارد زيرا بايد 
سرعت باد در طول سال باال باشد كه پس از بررسی چندين مشخص 

شد كه چنين ظرفيتی در طول سال وجود ندارد.

در راستاي عمل به شعار سال
نخستین نمايشگاه آثار هنري استاندارد 

برگزار مي شود
 نخستين نمايشــگاه آثار هنري برگزيده در ارتباط با اجراي بهينه 
پيام سال و ارتقاي سطح آگاهي مردم در خصوص استاندارد در استان  

همدان برگزار مي شود.
مديركل استاندار استان همدان كه به مناسبت هفته خبرنگار در روزنامه 
همدان پيام حضور يافت، با اعالم اين خبر گفت: يكي از گرفتاري هاي 
ما در بازارهاي داخلي و خارجي، ضعف بسته بندي توليدات است كه 

باعث شده بسياري از بازاراها را از دست بدهيم.
محمد مددي بيان كرد: رمز موفقيت بســياري از صنايع در كشورهاي 

ديگر بويژه تركيه در نحوه بسته بندي محصوالت است.
وي ادامه داد: با اين همه محصوالتي كه در كشور توليد مي شود، قطعًا 
اگر بسته بندي مالک قرار گيرد، انقالب بزرگي در صنايع و رفع مشكل 

بيكاري رخ خواهد داد.
مددي در ادامه با اشــاره به اينكه متأســفانه گاهي استاندارد در 
اولويت آخر قرار مي گيرد، افزود: اگر روي موضوع اشــتغال و 
صنعت تأكيد مي شــود، بايد اســتاندارد هم مدنظر باشد؛ چراكه 
اســتاندارد مي تواند ضامن امنيت شــغلي و توسعه صنايع باشد. 
در حقيقت استاندارد يك موضوع فرابخشي است كه الزم است 

قرار گيرد. توليدات مالک  در 
وي در زمينه بازرســي از واحدهاي دولتي و عمومي داراي آسانسور 
نيز كه اين روزها بسيار مورد توجه است، اظهار كرد: با توجه به اينكه 
اين وســيله مستقيماً با جان مردم سروكار دارد لذا استانداردسازي آن 
بســيار مهم است كه در اين ارتباط شركت هاي طراحي مونتاژ مكلف 
شدند كه آسانسورهايي كه تحويل مي دهند را بازرسي ساالنه و سپس 

تأييديه فني به آنها اعطا كنند.
مديركل استاندارد استان همدان با بيان اينكه اين اداره كل براي احقاق 
حق مردم در اين ارتباط بازرســي از آسانســورها را با جديت دنبال 
مي كند، بيان كــرد: در اقدام اول براي اثبــات اين حركت در جريان 
بازرسي از آسانسورهاي اداري، آسانسور استانداري را كه نقص فني 

داشت و بعد از آن آسانسور اداره بازرسي را بستيم.
وي ادامــه داد: مشــكل كار ما اين اســت كه متولــي ارائه مجوز به 
آسانســورها، ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســت و برخي از 
صاحبان شركت هاي آسانسورساز هم افرادي راكه صاحب فن نيستند 
براي امور فني اعزام مي كنند كه قراردادها را امضا مي نمايند و پس از 

آن شاهد مشكل مي شويم.
مددي گفت: امسال 40 آسانســور پرتردد را بازرسي كرديم كه براي 

بازرسي آنها مبلغ 16 ميليون تومان هزينه شد.
وي ادامه داد: در استان همدان 10 شركت بازرسي آسانسور داريم كه 
درخواست هاي بازرسي در سامانه اي ثبت و بعد خود سامانه شركت 

مربوطه را انتخاب و بعد مباحث بازرسي آغاز مي شود.
وي بيان كرد: با توجه به اينكه همدان در ســاخت و عمران به سمت 
بلندمرتبه ســازي مي رود، الزم است در خصوص استاندارد آسانسور 

اقدام ويژه شود.
مديركل استاندارد استان همدان با بيان اينكه خوشبختانه همدان پيام به 
عنوان ليدر وراهبر رسانه هاي استان اثرگذاري خوبي در جامعه دارد، 
گفت: براي كيفي سازي خدمات استاندارد در جامعه نياز به همراهي و 

همكاري عموم جامعه داريم.

 با اينكه در ابتداي امر مردم همدان از 
چشمگيري  استقبال  يكم  مسكن  صندوق 
نكردند اما پس از دو سال بخاطر درصد 
سود پايين متقاضيان خريد مسكن به اين 

پيدا كردند. تسهيالت گرايش 
مدير شعب بانك مسكن استان همدان در 
اين باره گفت: حســاب صندوق مسكن 
يكم در دولت روحاني براي خانه اولي ها 
افتتاح شــد و تاكنون در استان همدان 7 
هزار و 718 فقره حســاب صندوق يكم 

كرده ايم. افتتاح 
رســول مالمير در جمــع خبرنگاران بيان 
كــرد: از اين تعداد 6 هــزار و 156 فقره 
ســهم شــهر همدان و هزار و 562 فقره 

استان است. سهم شهرستان هاي 
طبــق اعــالم مالمير، تاكنون هــزار فقره 
از صنــدوق يكــم تســهيالت پرداخت 
شده است و طي يك ســال آينده نوبت 
پرداخــت تســهيالت بقيه افــراد داراي 
حساب صندوق يكم مي رسد كه صاحبان 

حساب ها مي توانند از آن استفاده كنند.
وي گفت: اســتان همــدان در افتتاح اين 
حساب ها در ســطح كشور پيشرو بود اما 
در ابتدا مردم اســتقبال چشمگيري از آن 
نكردند كه پــس از تبليغات بيلبوردي و 
چهره به چهره و آشــنايي با مزاياي طرح 
و مخصوصا به خاطر نرخ پايين 6 درصد 
و در مناطق فرســوده 8 درصد اســتقبال 

خوبي از آن شد.
طبــق اعالم مالميــر، همــدان در افتتاح 

حساب رتبه 14 كشور را دارا است.
به گفته مدير شــعب بانك مسكن استان 
همدان، زوجين هر كدام به طور جداگانه 

مي توانند با سپرده 30 ميليون توماني 60 
ميليون تومان هــم از محل صندوق يكم 
دريافت كنند كه جمعًا 120 ميليون تومان 
تسهيالت مي شــود و با 20 ميليون تومان 
وام جعاله به 140 ميليون تومان مي رســد 
كــه با آورده خــود مي تواننــد در محله 

بخرند. آپارتمان  متوسط شهر 
وي گفت: تــا پيش از اين بــا اين مبلغ 
واحــدي در محله نســبتًا خوب شــهر 
خريداري مي شــد، كه با افزايش قيمت ها 
اما اجراي سياســت هاي  كمي تغيير كرد 
جديدي كه توســط دولــت برنامه ريزي 
شده و احتماالً تا هفته هاي آينده تصويب 
و اعالم مي شود، متقاضيان مسكن يكم با 

شرايط بهتري مواجه خواهند شد.

مالميــر گفــت: در حــال حاضــر اين 
تســهيالت هزينه بيش از 50 درصد خانه 

مورد نظر متقاضي را تأمين مي كند.
وي بيان كرد: نســبت بــه هدف گذاري 
كه براي جذب مشــتريان مسكن يكم در 
بانك انجام داده يــم، تاكنون 210 درصد 
عملياتي شــده كه اين نشان مي دهد مردم 
همــدان طرح و مزايــاي آن را به خوبي 

شناخته اند.
مالمير ســپس به قيمت مســكن در شهر 
همدان اشــاره كرد و گفت: كه بر مبناي 
اطالعات موجود همدان ششمين  آخرين 
شــهر گران در بخش مسكن است و در 

اين زمينه همپاي كالنشهرها است.
استان همدان  بانك مســكن  مدير شعب 

اضافــه كرد: اين بانــك در پرداخت وام 
در  را  ســرعت  باالتريــن  نيــز  ازدواج 
پرداخت دارد به طوري كه وقتي ســهميه 
مشخص شده در  بانك پرداخت مي شود 
بــراي مدتي ســايت بســته مي شــود تا 
بانك هاي ديگر هــم پرداخت ها را انجام 
بدهند، بــه همين دليل اســت كه گاهي 
مشــتريان عنوان مي كنند كه سايت بانك 
مســكن در برخي مواقع تعطيل است. در 
واقع با ســرعت در پرداخــت ها اجازه 
نمي دهيم.  مدت  ايجاد صف هاي طوالني 
وي در پايــان به منابع بانكي هم اشــاره 
و عنــوان كــرد: بانك مســكن رتبه اول 
تســهيالت پرداختي و رتبه دوم منابع را 

در استان دارد.

 دبير جامعه اســالمي اصنــاف و بازار 
اســتان همدان گفت:  اكنون شــرايط بازار 
طوري است كه هيأت مديره اتاق اصناف و 
اتحاديه ها بايد همسو و يار يكديگر باشند 
و از حواشي بپرهيزند؛ زيرا يكي از داليلي 
كه اصناف روز به روز ضعيف تر مي شود، 
غرق شــدن هيأت مديره در امور حاشيه اي 

است.
عليرضا شــمس افــزود: از هيأت مديره 

اتــاق اصناف انتظار داريــم با همدلي و 
همبستگي بين خودشان در شرايط كنوني 
هدفشان فقط خدمت به كسبه و اعضاي 
اتاق باشــد و اگر متخلفي هم شناسايي 
چشم پوشي  كوچك ترين  بدون  مي شود، 

برخورد شود.
وي گفت: رئيس اتاق اصناف 2 بار استعفا 
داده و اين بــار در اســتعفاي خود بســيار 
جدي تر اســت كــه نام اســتعفاي وي به 

كميســيون نظارت رفته و مشخص نيست 
كــه با آن موافقت شــود يا خيــر. اما اين 
موضوعي اســت كه بيــاري با آن مخالف 
هستند؛ چون ايشــان در شرايط فعلي در 

اتاق نقش بسزايي مي تواند داشته باشد.
نايب رئيــس اتحاديــه ميــوه و تره بار به 
وضعيت قيمت در بازار ميوه هم اشاره كرد 
و گفت: امســال وضعيت خاصي در بازار 

ميوه حكمفرماست.

وي ادامــه داد: قيمت در بــازار ميوه باال 
 رفته كه سرمازدگي، عدم نظارت، افزايش 
هزينه هــاي ســربار و وجــود دالالن و 

واسطه هاي سودجو از داليل آن است.
شــمس گفت: بر اساس قانون صنفي درج 
اتيكت و صدور و ارائه فاكتور معتبر خريد 
از وظايــف اصناف اســت و آنها موظف 
هســتند فاكتورهاي معتبر به بازرسان هم 

ارائه كنند.

مدير شعب بانک مسکن استان:

استقبال همداني ها از مسکن یکم رکورد زد

دبير جامعه اسالمي اصناف و بازار استان :

همدلي هیأت مديره اتاق اصناف را نجات مي دهد

کـارت دانشجویي ساسان صابري فرزند میراحمد به 
شماره ملي 3830229666 رشته علوم و مهندسي آب 
دانشگاه بوعلي سینا به شماره دانشجویي 9312450020 

مفقـود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

معرفی مراکز مشـاوره و ارائه خدمات 
پرستاری در منزل به بیمارستانهای استان

 دانشگاه علوم پزشکی  
وخدمات بهداشتي درماني استان همدان

)معاونت درمان(

به استناد ماده 22 آیین نامه تاسیس مرکز 
در  پرستاری  های  مراقبت  ارائه  و  مشاوره 
691/101/د  شماره   97/4/15 مصوب  منزل 
منظور  به  و   ، وزارت  عالی  مقام  ابالغی 
بر  نظارت  و  منزل  در  مراقبت  ساماندهی 
تداوم درمان پس از ترخیص، واحد مراقبت 
در منزل  )Home care( در بیمارستانها 
شود. می  تاسیس  کشور  درمانی  مراکز  و 
لذا هریک از مراکز مشاوره و ارائه خدمات 
به  معرفی  متقاضی  که  منزل  پرستاری در 
جهت  باشند.  می  استان  های  بیمارستان 
درخواست به معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشكی ، دفتر امور پرستاری دانشگاه واقع 
 2 شماره  ساختمان  شریعتی  چهارراه  در 

دانشگاه مراجعه نمایند.

پ
آگهـي تجدید مناقصه عمـومي 

دانشگاه بوعلي سینا همدان

دانشگاه بوعلي سینا همدان در نظر دارد امور مربوط به خرید اقالم غذایي و طبخ و توزیع غذاي دانشجویي در رستوران 
مرکز امور دانشجویان و رستوران دانشكده علوم را از طریق مناقصه عمومي به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 

مي توانند جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهي لغایت 1397/5/20 خواهد بود.

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداري روز 97/5/30 خواهد بود.
3- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: همدان، دانشگاه بوعلي سینا، سازمان مرکزي، دفتر امور قراردادهاي دانشگاه 

مي باشد.
 * همچنیــن متقاضیــان مي تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســایت دانشــگاه بوعلي ســینا به آدرس

نمایند. مراجعه   www.basu.ac.ir  
4- شرایط مناقصه:

* شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق براي شرکت کننده و ایجاد تكلیف و یا سلب اختیار براي دانشگاه نمي نماید.
* سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 2/500/000/000 ریال مي باشد که مي بایست به حساب شماره 2413054861 به نام 
سپرده هاي جاري دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلي سینا واریز گردد و یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي 

باشد.
* دانشگاه حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اتمام دریافت پیشنهادات پاکت هاي مناقصه را مفتوح و نتیجه را اعالم 

مي نماید.
* زمان پیش بیني شده جهت برگزاري جلسه بازگشایي پاکت هاي پیشنهادات تاریخ 97/6/1 ساعت 9:30 مي باشد.

* هزینه چاپ آگهي بر عهده مناقصه مي باشد.
* دانشــگاه در چارچــوب ضوابــط مقــرر در آییــن نامــه مالــي و معامالتــي دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــي 
بــا در نظــر گرفتــن قیمت هــاي پیشــنهادي و رعایــت صرفــه و صــالح دولــت، در رد هــر یــک یــا کلیــه پیشــنهادات 

مختار اســت.
* سایر شرایط، جزییات و حجم کار در اسناد مناقصه درج شده است که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت 

و با قید این جمله که »مورد قبول است« امضاء و ضمیمه پیشنهاد تسلیم کنند.

پ
آگهـي مناقصه عمـومي 

دانشگاه بوعلي سینا همدان

دانشگاه بوعلي سینا همدان در نظر دارد امور مندرج در جدول زیر را به طور جداگانه از طریق 
مناقصه عمومي به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت شرکت در 

مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند:
مبلغ سپرده شركت در عنوان مناقصه ردیف

مناقصه )ریال(

600/000/000خدمات و تنظیفات خوابگاه هاي دانشجویي دانشگاه 1

خرید اقالم غذایي طبخ و توزیع غذا در رستوران دانشکده هنر و 2
معماري 

750/000/000

300/000/000خرید غذاي دانشجویي دانشکده مدیریت و حسابداري رزن 3

150/000/000خرید غذاي دانشجویي دانشکده فني مهندسي كبودراهنگ4

250/000/000خرید غذاي دانشجویي دانشکده منابع طبیعي و فني تویسركان 5

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهي لغایت 97/5/02 خواهد بود.
2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداري روز 97/5/03 خواهد بود.

3- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: همدان- دانشگاه بوعلي سینا، سازمان مرکزي، دفتر امور قراردادهاي دانشگاه 
مي باشد.

  www.basu.ac.irهمچنین متقاضیان مي توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت دانشگاه بوعلي سینا به آدرس
مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق براي شرکت کننده و ایجاد تكلیف و یا سلب اختیار براي دانشگاه نمي نماید.

سپرده شرکت در مناقصه مي بایست طبق جدول فوق به حساب شماره  2413054861به نام سپرده هاي جاري دانشگاه نزد 
بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلي سینا واریز گردد و یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي باشد.

دانشگاه حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اتمام دریافت پیشنهادات پاکت هاي مناقصه را مفتوح و نتیجه را اعالم مي نماید.
زمان پیش بیني شده جهت برگزاري جلسه بازگشایي پاکت هاي پیشنادات تاریخ 79/6/1 ساعت 9:30 مي باشد.

هزینه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
با در نظر گرفتن  نامه مالي و معامالتي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي  دانشگاه در چارچوب ضوابط مقرر در آیین 

قیمت هاي پیشنهادي و رعایت صرفه و صالح دولت، در رد هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
سایر شرایط، جزییات و حجم کار در اسناد مناقصه درج شده است که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و 

با قید این جمله که »مورد قبول است« امضاء و ضمیمه پیشنهاد تسلیم کنند.

آگهي حصر وراثت
آقاي اســرافیل فرجي دارای شماره شناسنامه  1076 به شــرح دادخواست  به کالسه 417/97ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اقدس زارعي به شماره شناســنامه  486 در تاریخ 97/4/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر اســت به: 1-زهرا فرجي فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 1945 متولد1356 فرزند متوفي 2-خاتون فرجي فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 
1780 متولد1353 فرزند متوفي 3-صفي اله فرجي فرزند ســیف اله به شــماره شناســنامه 1075 متولد1340 فرزند متوفي 4-معصومه فرجي فرزند سیف اله به 
شــماره شناسنامه 1480 متولد1349 فرزند متوفي 5-اسرافیل فرجي فرزند سیف اله به شــماره شناسنامه 1076 متولد1341 فرزند متوفي 6-مریم فرجي فرزند 
ســیف اله به شــماره شناســنامه 1390 متولد1344 فرزند متوفي 7-جعفر فرجي فرزند سیف اله به شماره شناســنامه 4051602461 متولد1352 فرزند متوفي 
8-محمدحســن فرجي فرزند سیف اله به شماره شناســنامه 1391 متولد1347 فرزند متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 402(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین
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آگهي حصر وراثت
آقای صابرمزرعبیدی دارای شماره شناسنامه  
2503 به شــرح دادخواســت  به کالســه 
114/970257ح از این شعبه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان بهروز مزرعبیدی به شماره شناسنامه  
6037 در تاریــخ 97/01/19 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی منحصر اســت به: 1- صابر مزرعبیدي 
فرزند بهروز به شــماره شناسنامه 2503 پسر 
متوفي 2- ســحر  مزرعبیدي فرزند بهروز به 
شماره شناســنامه 986 دختر متوفي والغیر. 
درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
مزبور را در یک نوبت آگهــي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه از متوفي 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 
مدت  یک ماه تقدیــم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 343(
قاضي شعبه 114 شوراي حل اختالف 

اسدآباد

آگهي حصر وراثت
اشرف احمدي جوزاني فرزند حمزه  به 
به کالسه 970235  دادخواست   شرح 
از ایــن حــوزه درخواســت گواهی 
توضیح  چنین  و  نمــوده  حصروراثت 
به  ضیاء حسیني  که شــادروان  داده 
شماره شناســنامه  21275 در تاریخ 
خود  دائمی  اقامتــگاه  در   1396/7/1
بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
به: 1- اشرف  آن متوفی منحصر است 
احمدي جوزاني فرزند حمزه به شماره 
با  شناســناه 80 )مادر متوفي (اینک 
انجام تشــریفات مقدماتي درخواست 
مزبــور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیت 
نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهي ظرف مدت یک ماه 
تقدیــم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 390(
قاضی شعبه 111 شوراي حل اختالف 
مالیر

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان
سنگنورد همدانی عازم مسابقات 

جهانی شد
 رئيس هيأت كوهنوردی و صعودهای ورزشــی 
همدان گفت: متين بيات ســنگنورد جوان همدانی 
صبح امروز)ســه شــنبه( برای نخســتين بار عازم 

مسابقات جهانی روسيه شد.
 عليرضا گوهری روز ســه شنبه در حاشيه اعزام اين 
ورزشكار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات 

ســنگنوردی قهرمانی جهان در رده سنی نوجوانان و 
جوانــان از هفدهم مردادماه بــه مدت چهار روز در 

مسكو پايتخت روسيه برگزار می شود.
وی بيان كرد: متين بيات در اين رقابت ها و در مواد 

ليد و بولدرينگ با حريفان خود پيكار می كند.
عضــو همدانی تيم ملی ســنگنوردی كشــورمان 
نيز قبل از اعزام به مســكو روســيه اظهار داشت: 
پنج ســنگنورد و يك سرپرست در قالب تيم ملی 
ايران در اين مســابقات حضــور دارند كه در بين 

ورزشكاران پســر، تنها شركت كننده ای هستم كه 
در هر 2 ماده ســرطناب و بلدرينگ به رقابت می 

پردازم.
متيــن بيات در جمع خبرنگاران افزود: به دليل اينكه 
در اردوهای تيم ملی جزو نفرات برتر بودم برای اين 

شركت در اين مسابقات انتخاب شدم.
متين بيات تاكنون ســابقه كسب مقام های دومی و 
ســومی رده سنی نوجوانان و جوانان قهرمانی كشور 

را در كارنامه فعاليت خود دارد.

در واکنش به شايعه ناراحتی  سرمربی از بيرانوند
برانکو: اين جوک ها را 30 سال است 

فراموش کرده ام!
 سرمربی تيم فوتبال پرسپوليس به شايعات ناراحتی اش از عليرضا 

بيرانوند واكنش نشان داد.
به گزارش ايسنا، پس از بازگشت تيم ملی از جام جهانی و با توجه به 
اين كه ملی پوشان دو هفته استراحت كردند، عليرضا بيرانوند هم ديرتر 
از ســاير بازيكنان پرسپوليس به تمرينات اين تيم اضافه شد. از همين 
رو در دو هفته ابتدايی فصل رادوشوويچ درون دروازه پرسپوليس قرار 
گرفت و اين موضوع شــايعاتی را درباره ناراحتی برانكو از بيرانوند 
ايجاد كرد و حتی عنوان شد شايد دروازه بان ملی پوش پرسپوليس به 

بازيكنی نيمكت نشين تبديل شود.
برانكو ايوانكوويچ در گفت وگو با ايســنا، درباره شايعات مطرح شده 
پيرامــون اختالف نظرش با عليرضا بيرانوند، اظهار كرد: من نمی دانم 
كه رســانه ها درباره چه موضوعی صحبت می كنند و اين شايعات و 
اطالعات را از كجا آورده اند. بيرانوند با ما قرارداد دارد و مشــكلی در 

اين زمينه  وجود ندارد.
او در ادامه  و در واكنش به انتشار برخی شايعات پيرامون ناراحتی اش 
از بيرانوند هم، گفت : اين جوک ها را خيلی وقت اســت كه فراموش 

كرده ام.

منصوريان: گرفتن مدال طال اتفاقات خوبی 
برای من و شهربانو رقم می زند

 ملی پوش ووشوی بانوان گفت:  گرفتن مدال طال برای من وخواهر 
بزرگ ترم می تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند.

الهه منصوريان اظهار كرد: تمرينات بسيار خوبی را پشت سر گذاشتيم. 
بازی های آســيايی با توجه به المپيكی نبودن ووشــو دارای اهميت 
بسياری است و ما ورزشكاران اين رشته تالش می كنيم با فعاليت هايی 

كه داريم رشته خود را وارد بازيهای المپيك كنيم.
وی افزود: دوســت داريم بهترين نتيجه را بگيريم. مسابقات آسيايی 
تنها رقابتی است كه فرقی بين ما و ورزشكاران المپيكی از نظر جايزه 
و احترام گذاری نيســت و به همين جهت همه بازی های آسيايی را 
دوســت دارند. البته كه جوائز آن نيز برای ما بسيار مهم است. گرفتن 
مدال طال موجب می شود اتفاقات خوبی در زندگی ما رخ دهد. عالوه 
بــر آن مردم كه ما را آنقدر دوســت دارند كه نگرفتن مدال طال آن ها 
را ناراحت می كند. در اين شــرايط كه مردم تحت فشارهای اقتصادی 
و تحريم ها هســتند گرفتن مدال طال و نتيجه خوب می تواند موجب 

خوشحالی آن ها شود.
وی ادامه داد: شــادی ورزشی مثل اتفاقی كه در فوتبال افتاد می تواند 
مردم را خوشحال كند و اين برای ما ارزش زيادی دارد. من هم تمام 
تــالش خود را می كنم كه بهترين نتيجه را بگيرم. خيلی ها در رفتن ما 
به بازی های آسيايی و مسير آماده سازی تيم تالش كردند. كميته ملی 
المپيك، وزارت ورزش و رييس فدراســيون ووشو خيلی به ما كمك 

كردند. زمان كمی تا رفتن و جنگيدن برای مدال باقی مانده است.
دارنده مدال طالی ووشو جهان با اشاره به اينكه اردوی بسيار خوبی را 
در چين داشتند، گفت: باشگاه چای چوان كه در ليگ چين برای آن ها 
بازی می كنم ميزبان اين اردو بود و از نظر بدنی و تكنيكی بسيار برای 
مــا خوب بود. آن ها نيز عالقه زيادی دارند كه من بتوانم در بازی های 
آسيايی نتيجه خوبی بگيرم. رقيب اصلی ما چين، ويتنام و كره هستند 
كه تقريباً همه آن ها را می شناســيم. كار سخت ما بيشتر مقابل بازيكن 
چينی اســت كه آن را هم قول می دهــم در مبارزه با او با تمام وجود 
بجنگم. منصوريان در خصوص رقيب اصلی خود از چين خاطر نشان 
كرد: بازيكن چينی كه رقيب من اســت در بازی های گذشته همواره 
بازيكنان ايرانی از جمله ســهيال و صديقه دريايی را شكســت داده، 
بنابراين بازی ســختی مقابل وی خواهم داشت كه قول می دهم تمام 

سعی وتالشم را برای شكست او به كار گيرم.
وی تصريح كرد: بر اســاس برنامه فكر می كنــم 22 مردادماه همراه 
اولين كاروان ايران عازم مســابقات شــويم و اين قول را می دهم كه 
من وشــهربانو با بهترين و خوش رنگ ترين مدال بازی ها به اصفهان 

باز می گرديم.
وزن 125وزن 97وزن 92وزن 86وزن 79وزن 74وزن 70وزن 65وزن 61وزن 57

مقام اول

رحمان 
مصطفی شیخ رضا رجب زادهحامد قاسمیاحمد لعلدمیرچی لو

محمد علی یوسف رمضانیچلندری
داوود یارجانعلیحسین یوسفیجواد عرفانیانایمانی

قمتهرانمشهدتبریزتهرانتهرانمشهدتبریزمشهدتبریز

مقام دوم
محدحسین مجتبی توكلیحسین رومیائیصابر شهری

جلیل پیرمردیمهدی یکهاحد متینیمهدی بهابستهمحسن شایانی كاظم مختاریسلطانی

تهرانمشهدتبریزمشهدمشهدمشهدهمدانمشهدهمدانرشت

مقام سوم
محسن رزم آرامحمد فتحیرضا قاضی خانیوحید دهقانسعید قربانیاكبر مظفریابراهیم رستگار بهنام ملکیحسین رشیدیرضا صدری 

مشهدهمدانهمدانرشتتبریزهمدان رشتتهرانتهرانمشهد

  مديرعامــل تيم فوتبــال پاس همدان 
گفــت: بنده برای عالقه بــه همدان و تيم 
پاس اين مسئوليت را قبول كرده ام و كسی 

را هم سركار نگذاشته ام.
به گزارش مهر ؛ امير عظيمی با اشــاره به 
وضعيت تيم فوتبال پــاس همدان همدان 
اظهار داشــت: تا امــروز چنديــن مرتبه 
جلســه هيأت مديره با حضور اســتاندار و 
ساير مســئوالن برگزار شده و بنده از روز 
اول بارهــا و بارها تأكيد كرده ام بدهی های 
گذشته تيم پاس به هيچ وجه نبايد ارتباطی 

با بنده داشته باشد.
وی بابيان اينكه بنده تنها به خاطر عالقه ام 
به مردم همــدان و احيای تيم فوتبال پاس 
اين مسئوليت را قبول كرده ام و در جلسات 
هيأت مديــره نيــز اعضا با ايــن موضوع 
موافقــت كرده بودند و مخالفی نداشــتند، 
گفت: وظايف همه در صورت جلسه ای كه 

به امضای حاضران رسيده مشخص است.
هيچ كس را سركار نگذاشته ام

مديرعامل تيم فوتبال پــاس همدان بابيان 
اينكه بنده هيچ كس را ســركار نگذاشته ام، 
بــه مصاحبــه مديــركل ورزش و جوانان 
همــدان درخصوص وضعيــت تيم پاس 

كه در خبرگزاری مهر منتشــر شــده است 
اشــاره كرد و گفت: آيا ايشــان تا به حال 
يــك هزار تومانی از جيب خود برای پاس 
هزينه كرده اند در حالی كه بنده 400 ميليون 
تومان از جيب شخصی  برای اين تيم هزينه 

كرده ام.
عظيمــی بابيان اينكه اين هنر نيســت كه 
از اســتانداری پول بگيريــم و بعد آن را 
خرج پاس كنيم، عنوان كرد: اگر مديركل 
ورزش و جوانــان حمايتــی از تيم پاس 
داشــته چيزی به جز وظيفــه اش نبوده و 
عظيمی هم كســی را ســركار نگذاشــته 
اســت و بنــده كوچك مــردم همدان و 

هواداران اين تيم هستم.
وی با اشــاره بــه پلمب باشــگاه پاس و 
مهمان ســرای اين تيم بيان كرد: 10 ســال 
است كه مهمان ســرای ورزش همدان در 
اختيار تيم فوتبال پاس بوده اما امســال كه 
به ما رسيده می خواهند اجاره دريافت كنند 
كه ما هم مشــكلی در اين زمينه نداريم و 
اين مهمان ســرا را از هيــأت فوتبال اجاره 
گرفته ايــم و چك هايــش را بــه اداره كل 

تحويل داده ايم.
مديرعامل تيم فوتبــال پاس همدان عنوان 

كــرد: كارمندان مــا را از باشــگاه بيرون 
كرده انــد و درب كل مهمان ســرا را قفل 
كرده انــد به دليل اينكه می گويند شــما به 
تعهدات خــود عمل نكرده ايد در حالی كه 
در تمام ادوار گذشــته عــرف بوده كه اين 

مهمان سرا در اختيار پاس باشد.
 پاس برای ورود به مسابقات بايد 

2 میلیارد تومان تسويه بگیرد
عظيمی بابيــان اينكه پاس برای ورود به 
مســابقات بايد 2 ميليارد تومان تســويه 
بگيــرد، گفت: من از روز اول هم گفته ام 
به هيچ وجه بدهی های تيم فوتبال پاس به 

ندارد. ارتباطی  بنده 
وی يادآور شــد: تا اين بدهی ها تســويه 
نشــود فدراســيون كارت برای بازيكنان 

پاس صادر نخواهد كرد.
مديرعامل تيم فوتبال پــاس همدان بابيان 
اينكه مشكالت حل نشــود كنار می كشم، 
بيان كــرد: تا پايان هفته به احترام هواداران 
می مانم و اگر مشكالت حل نشود استعفا 
خواهم داد.عظيمی افزود: قرار است تيم را 
به گونه ای ببنديم كه امســال به ليگ دسته 
اول فوتبال صعود كنيم و هدفی به غير اين 

نداريم.

آگهی مزايده 
در پرونده کالســه 1/3804/96ج اجرایی طی رأی صادره از شعبه 119 شورای حل اختالف شهرستان همدان آقاي محمود رحیم جو محكومند به پراخت 
157/055/000 ریال به عنوان اصل خواســته و در حق آقاي حسین صفاپور فرزند قربانعلي و مبلغ 7/852/750 ریال به عنوان عشر دولتي لذا با توجه به 
اینكه محكوم علیه/ علیهما/ علیهم نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نكرده اند این اجرا به درخواست محكوم له / لهما / لهم اقدام به توقیف اموالی به 
شرح ذیل که در تاریخ 97/5/29 ساعت 8:45 اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه دین محكوم  علیه/ علیهم/ علیهما می نماید. معهذا کسانی که تمایل 
به شــرکت در مزایده را دارند می توانند در مدت 5 روز قبل از روزي که براي فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نماییند. ضما مزایده 

در اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف همدان برگزار مي گردد.
لیست اموال موردمزایده به شرح ذیل می باشد:

بدیهی اســت برنده مزایده کسی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصدی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تأدیه 
نماید.)م الف 1957( 

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف همدان

ارزش )ريال(شرحرديفارزش )ريال(شرحرديف
1/000/000آرام پز ساني 7/000/00020راحتي 7 نفره 1
500/000آبمیوه گیري5/000/00021غذاخوري 6 نفره 2
7/000/000يخچال فريزر پرواليف1/000/00022بوفه چوبي 3
1/500/000اجاق گاز سینجر4/000/00023يک دست مبل چوبي 4
3/000/000لباسشويي آبسال7/000/00024ال سي دي  ال جي5
2/000/000ماکروفر سامسونگ416/000/00025 تخته فرش 6 متري 6
500/000میز چوبي ال سي دي 1/000/00026اتوپرس ساني 7
2/000/000بخاري گازي پالر31/000/00027 تخته فرش کناره 8
3/000/000ماشین ظرفشويي اوسان 12200/00028 متر موکت9

1/000/000ظروف بلور 5300/00029 عدد رختخواب پیچ10
1/000/000ظروف چیني 4/000/00030سرويس خواب 2 نفره 11
500/000سرويس قابلمه چدن212/000/00031 تخته فرش 12 متري 12
200/000چرخ خیاطي2500/00032 تخته فرش گرد 13
500/000جعبه ابزار و دريل500/00033پنکه توشیبا14
4200/000 عدد سیني 500/00034اتوبخار ناشینال15
200/000قوري و کتري استیل1/000/00035جاروبرقي ساني 16
300/000قاشق و چنگال و کفگیر500/00036هم زن آ اگ17
100/000زيرانداز مسافرتي1/000/00037چرخ گوشت18
2/500/000ساير وسايل 500/00038قهوه جوش همیلتون 19

90/000/000نود میلیون ريال معادل نه میلیون تومان جمع

همدان نايب قهرمان مسابقات کشتی 
کارکنان شهرداری کالنشهرها 

 نهمين دوره مســابقات كشتی كاركنان 
شهرداری كالنشهرهای كشــور به ميزبانی 
ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان برگزار و تيمهای مشهد 
با امتياز 205،همــدان با 148 امتياز و تهران 
با امتياز 147 به ترتيب عناوين اول تا ســوم 
تيمی اين مسابقات را از آن خود كردند تيم 
شهرداری رشــت نيز حائز كاپ اخالق اين 

مسابقات شد.

اين دوره از مســابقات در روز دوشــنبه 
97/5/15 و بــا حضور 60 كشــتی گير از 
تهران،مشهد،تبريز،قم،رشت  كالنشــهر   6
و همدان در ســالن فردوســی با بهترين 
امكانــات و تجهيزات و به همت معاونت 
ورزش ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری همدان برگزارشد و 
به ترتيب اوزان ،نفرات ذيل حايز عناوين 

برتر شدند.

مشهد قهرمان کشتی شهرداری کالنشهرهای 
کشور شد

 معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان گفت: تيم مشهد 
با كسب 205 امتياز عنوان قهرمانی نهمين دوره رقابت های كشتی آزاد 

كاركنان شهرداری كالنشهرهای كشور را كسب كرد.
 اميرحسين اسكندريان روز سه شــنبه در گفت وگو باخبرنگار ايرنا 
افزود: تيم همدان با 148 امتياز نائب قهرمان شــد و تيم تهران با 147 

امتياز بر سكوی سوم ايستاد.
وی اضافــه كــرد: در ايــن پيكارهــا و در وزن 57 كيلوگرم 
رحمــان دميــر چی لــو، در وزن 61 كيلوگــرم احمد لعل از 
مشــهد، در وزن 65 كيلوگرم حامد قاسمی از تبريز و در وزن 
70 كيلوگرم رضا رجب زاده از مشــهد عنــوان های قهرمانی 

كردند. كسب  را 
اســكندريان بيــان كرد: همچنيــن در وزن 79 كيلوگرم يوســف 
رمضانی از تهران، در وزن 86 كيلوگرم محمدعلی ايمانی از تبريز، 
در وزن 92 كيلوگرم جواد عرفانيان از مشهد، در وزن 97 كيلوگرم 
حسين يوســفی از تهران و در وزن 125 كيلوگرم داود يارجانعلی 
از قم بر ســكوی قهرمانی قرار گرفتند. وی خاطرنشان كرد: در اين 

رقابت ها، رشــت به عنوان تيم اخالق اين رقابت ها معرفی شد. 
گفتنی است، 60 ورزشــكار از كالنشــهرهای تهران، مشهد، تبريز، 
رشــت و قم به همراه تيم كالنشــهر همدان در اين دوره از مسابقات 
حضور داشتند.نهمين دوره رقابت های كشتی آزاد كاركنان شهرداری 
كالنشهرهای كشور به مدت يك روز در سالن ورزشی فردوسی شهر 

همدان برگزار شد.

جام بزرگ: همه تالشم را برای کسب مدال
 در جاکارتا به کار می گیرم 

 نماينده تيراندازی همدان در بازی های آسيايی جاكارتا با بيان اينكه 
كسب مدال در مســابقات تيراندازی بازی های آسيايی سخت است، 
گفت:همه تالشم را برای كســب مدال در بازی های آسيايی جاكارتا 

به كار می گيرم. 
مه لقا جام بزرگ در گفت وگو با تســنيم در همدان با بيان اين كه قبل 
از اعزام به مســابقات بازی های آســيايی جاكارتا يك اردوی تمرينی 
پرفشاری را پشت سر گذاشتيم گفت: اين اردو كمك كرد تا با آمادگی 

مناسب در اين بازی ها شركت كنيم.
وی با بيان اينكه بعد از مسابقات آسيايی به همراه تيم ملی در مسابقات 
تيراندازی قهرمانی جهان حاضر می شــوم، افزود:قرار بود يك اردوی 
خارج از كشور هم داشته باشيم كه فعال ميسر نشد اما شايد تا قبل از 

مسابقات قهرمانی جهان اين اردو برگزار شود.
جام بزرگ در رابطه با چگونگی كســب سهميه مسابقات بازی های 
آســيايی جاكارتا گفت: تعداد نفرات اعزامی به بازی های آسيايی در 
رشته تيراندازی محدود است و پس از برگزاری مسابقات مختلف از 
جمله مسابقات انتخابی افرادی كه دارای بهترين ركورد بودند سهميه 

اعزام به مسابقات را كسب كردند.
وی بــا بيان اين كه مســابقات تيراندازی در آســيا از ســطح بااليی 
برخوردار اســت، گفت:  تيم چين به عنوان قهرمان جهان، و بسياری 
از تيم های برتر مســابقات جهانی از كشــورهای آسيايی هستند و به 
همين دليل كسب مدال در مسابقات تيراندازی بازی های آسيايی بسيار 

سخت است.
وی تصريح كرد: عالوه بر قدرت های سابق آسيا در تيراندازی از جمله 
چين و كره، كشــورهای ژاپن، هند، قزاقستان، قرقيزستان و تايلند هم 
در سال های اخير پيشرفت چشمگيری در رشته تيراندازی داشته اند و 

همين مسئله كار ما را برای كسب مدال سخت می كند.
وی با اشــاره به اين كه همه تالشم را برای كسب مدال در مسابقات 
بازی های آســيايی جاكارتا به كار می گيرم تاكيد كرد: برای كسب اين 
موفقيت نياز به دعای خير مردم ايران به ويژه همدانی های عزيز دارم.

همدان میزبان المپیاد ورزشی 
پرستاران کشور 

 نهمين المپياد ورزشی پرستاران كشور از 23 تا 27 مرداد در همدان 
برگزار می شود. 

به گزارش خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از 
همدان؛ فاطمه شــيرانی ، مدير دفتر پرســتاری همدان گفت : در اين 
دوره از رقابت ها  600 پرســتار در رشــته های دارت، واليبال، شنا، 

فوتسال، بسكتبال، آمادگی جسمانی با هم رقابت می كنند .
وی افــزود:در اين رقابت ها 4 هزار كادر پرســتاری اســتان ميزبان 

ورزشكاران سراسر كشور خواهند بود.
شــيرانی ادامه داد: اين مسابقات با هدف ايجاد نشاط بين همكاران و 
تالش برای راه يابی آنها به مسابقات كاركنان دولت و كشوری است.

کسب 13 مدال کشوری 
توسط کاراته کاران 

ماليری 
 دبير هيأت كاراته همدان از كســب 
13 مدال كشــوری توسط كاراته كاران 

اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش خبرنگار گروه اســتان های 
باشــگاه خبرنگاران جــوان از همدان؛ 
سيروس امينی، دبير هيأت كاراته همدان 
بيان كرد:پيكارهای كيوكوشــين كاراته 
كشور به ميزبانی ســالن شهيد بهشتی 
مجموعه ورزشی 15 خرداد شهر زنجان 
با حضور 180 ورزشكار از استان های 

مختلف كشور برگزار شد.
وی خاطرنشــان كرد: در اين رقابت ها 
تيم منتخب مالير توانست 7 مدال طال،5 

نشان نقره و3 مدال برنز كسب كند.
دبير هيــأت كاراته همــدان بيان كرد: 
همچنيــن اين تيم موفــق به تصاحب 

سكوی سوم مسابقات شد.
دبيــر هيأت كاراته همدان خاطرنشــان 
كرد: تيم كيوكوشــين كاراته شهرستان 
مالير به عنوان نماينده استان همدان در 

اين دوره از مسابقات شركت كرد.

برگزاری جشنواره 
شطرنج مردان کشور 

ر همدان 
 رئيس هيأت شــطرنج همــدان از 
برگزاری جشنواره شطرنج مردان كشور 

در اين استان خبر داد. 
به گزارش خبرنگار گروه اســتان های 
باشــگاه خبرنگاران جــوان از همدان؛ 
احمد علی بابايی، رئيس هيأت شطرنج 
همدان بيان كرد: اين مسابقات از 18 تا 
25 مرداد امسال به ميزبانی سالن 6 هزار 

نفری انقالب همدان برگزار می شود.
وی خاطرنشان كرد: تاكنون 56 شطرنج 
باز از اســتان های مختلف كشور برای 
حضــور در اين رقابت ها ثبت نام كرده 
اند و مســابقات به صورت ريتد برگزار 
شده و قوانين فدراسيون جهانی شطرنج 

)فيده( حاكم خواهد بود.
رئيــس هيأت شــطرنج همــدان ادامه 
داد: مســابقات در 11 دور و بــه روش 
سوئيســی برگزار می شــود و استان ها 
مجازند هر تعداد بازيكنی را كه صالح 
بدانند با معرفی نامه كتبی هيأت شطرنج 
به همــراه يــك قطعه عكــس جهت 
صدور كارت شناسايی برای شركت در 

مسابقات اعزام كنند.
بابايــی افزود: ثبــت نام بــه صورت 
اينترنتــی و از طريق ســايت رســمی 
www. هيأت شطرنج اســتان همدان
می  صورت   hamedanchess.ir

گيرد.
گفتنی است به 3 نفر برتر اين مسابقات 

مدال و حكم قهرمانی اعطا می شود.

مديرعامل تيم فوتبال پاس:

مشکالت پاس حل نشود 
استعفا می دهم

 سريع ترين مرد جهان همچنان 
در تــالش اســت تا مســير خود 
در دنيای فوتبــال را ادامه دهد. به 
گزارش "ورزش سه"، بولت، سريع 
ترين دونده جهان كه سال گذشته 
در تمرينــات باشــگاه دورتموند 
حضور داشــت، اكنون در استراليا 
حضور دارد و با باشــگاه ســنترال 
مارينرز اين كشور به توافق دست 
يافته اســت. در بيانيه اين باشگاه 

آمده اســت كه بولــت از اين پس 
در تمرينات حاضر خواهد شد اما 
هيچ تضمينی برای اينكه با وی در 
نهايت قرارداد همكاری امضا شود 

داده نشده است.
بولت در تالش اســت تا بتواند در 
به  را  تمرينات شايســتگی هايش 
مربی اين باشگاه ثابت كند و باالخر 
بتواند در يك باشگاه فوتبالی رسما 

به ميدان برود.

توافق اوسین بولت 
با يک تیم فوتبال استرالیايی!



C M Y K

 

خبـر

گزارش   

فرهنگخبـر

عکس روز

عكس: مریم مقدم ابهت تاریخ در هگمتانه همدان

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                )34586731 - 081(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا کمي ابري - غبارآلود

منبع: موسسه ژئوفیزیک تهران «

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي

چهارشنبه  17 مردادماه 1397  25 ذي القعده 1439  8 آگوست 2018  شماره 3260

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:52 
خورشيد         06:28                   طلوع 
اذان ظهر                      13:22
غروب خورشيد              20:16

اذان مغرب                   20:35 
نيمه شب شرعي           00:34

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

   اس
وند

قها
   

ين
من ا

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 کب
وند

نها
   

ان
رک

س ي
 تو

الير
 م

ان   
مد

ه
ان

ست
هر

ش

33 36 37 36 37 35 36 37 35 35 36
26 38 20 31 27 26 22 21 28 23 22  
20 20 30 20 25 25 25 35 20 25 25

سفر خارجی ارزان می شود
 اكبر غمخوار متذكر شد: »ارز مسافرتی« رانت نبود، رانت را آن هايی 
ايجــاد كردند كه با ارز 4200 تومانی كاال وارد می كردند و آن را با نرخ 
آزاد به مردم می فروختند و سود ميلياردی به دست می آوردند. بهتر است 
جلو چنين رانت هايی گرفته شود، نه ارز مسافرتی كه رقم قابل توجهی 
نداشــت و در شــرايطی كه معامله در صرافی ها ممنوع بود و نرخ ارز 
در بازار غيررســمی اوج گرفته بود، به صورت كمك به مردم پرداخت 

می شد.
عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با اين پيش بينی كرد كه سفر 
خارجی با آزادسازی صرافی ها و تثبيت بازار ارز ارزان تر خواهد شد، به 
ايسنا گفت: بر اين باوريم كه تقاضای سفر خارجی حتی با وجود اصالح 
و تغيير سياست های ارزی و انتقال ارز مسافرتی به بازار ثانويه، شايد به 

تعويق افتد، اما هرگز از بين نمی رود. 
بســته جديد ارزی نيز اگرچه گروهی را كه در آســتانه سفر قرار دارند 
متضرر می كند، اما ســفر خارجی را پس از گذشت يك دوره زمانی 10 

تا 20 روز، ارزان تر خواهد كرد.
اين فعال گردشــگری در پاسخ به اين ســوال كه سفر خارجی چگونه 
ارزان خواهد شــد وقتی مردم مجبورند ارز را به نرخ آزاد از بازار تهيه 
كنند و هزينه كامل يك ســفر را با ارز حدودا 10 هزار تومانی پرداخت 
كنند، توضيح داد: آژانس ها هزينه هتل و خدمات جانبی را در كشــور 
مقصد با ارز آزاد حســاب می كردند كه ايــن اواخر نرخ آن از 11 هزار 
تومان گذر كرده بود، اما از صبح دوشنبه با اعالم بسته جديد ارزی، نرخ 
دالر و يورو ثانيه به ثانيه در حال كاهش اســت و انتظار می رود تا چند 
روز آينده به ثبات برسد و كمتر شود كه طبيعتا روی نرخ تورها و هزينه 
ســفرهای خارجی تاثير می گذارد. مثال توری كه امروز با ارز 9 هزار و 
500 تومانی فروخته می شود، پس از مدتی نرخ آن شايد به هفت هشت 

هزار تومان برسد.
او درباره تاثير شــرايط موجود در كاهش نرخ بليت هواپيما، اظهار كرد: 
شــركت های هواپيمايی فعال با ارز دولتــی 4200 تومان، نرخ بليت را 
حساب می كنند و قيمت های آن ها هنوز جابه جا نشده است، مگر آن كه 

از اولويت پرداخت ارز دولتی محروم شوند.
غمخوار همچنين درباره تاثيرگذاری آزادسازی ارز در سفر آن دسته از 
مردمی كه همزمان با اصالح و تغيير سياست های ارزی دولت و حذف 
ارز مســافرتی قرار است از كشور خارج شــوند، گفت: بهتر است آن 
طرف قضيه را هم درنظر بگيريد، باالخره در دوره ای جمعيت زيادی از 
آن تصميم دولت منتفع شدند، حاال هم تغيير همان تصميم ها به عده ی 

ديگری آسيب وارد می كند. 
طبيعتا هزينه ها برای افرادی كه پس از اصالح سياســت های ارزی و در 
اين چند روز قصد سفر دارند بيشتر خواهد شد، اما پيش بينی و انتظار ما 
اين اســت كه با كاهش نرخ تورهای خارجی تحت تاثير ثبات ارزی در 
بازار، روبرو شويم. البته طول می كشد تا بازار ثبات پيدا كند و اين تغيير 

را يك باره تجربه نخواهيم كرد.
دولت يكشــنبه شب همزمان با آغاز دور نخست تحريم های آمريكا، از 
بسته جديد ارزی رونمايی كرد كه با اصالحات گسترده ای همراه بود، از 
مهم ترين بخش های آن حذف ارز مسافرتی با نرخ دولتی و انتقال آن به 
بازار ثانويه بود كه بانك مركزی در گزارش سياســت های ارزی جديد، 
شفاف به تشــريح آن نپرداخت، اين ابهام آن هايی را كه در آستانه سفر 
خارجی قرار دارند دچار التهاب و سردرگمی كرده است، به طوری كه 
از صبح دوشنبه 15 مردادماه شعب ارزی بانك ها با هجوم مردمی روبه رو 
شدند كه تاريخ سفرشان به آخرين روز پرداخت حواله ارزی نمی رسد.

قرار است بانك مركزی بخشنامه ارزی را از روز سه شنبه ابالغ كند، اما 
برخی بانك ها ســاز ناهماهنگی را از صبح روز دوشــنبه و پس از ارائه 
گزارش »عبدالناصر همتی« به صدا درآوردند، درحالی كه رييس كل بانك 
مركزی گفته: تمام مسافرانی كه تاكنون برای ارز مسافرتی ثبت نام كرده 

بودند حتما ارز آنها تامين می شود.
همتــی همچنين با اعتراف به اشــتباه های سياســت ارزی، فعاليت 
صرافی هــا را آزاد اعــالم و اظهار كرده اســت: معامله در صرافی ها 
ديگر قاچاق نيســت و مردم می توانند مصارف واقعی خود از جمله 
ارز مســافرتی و ساير خدمات را تامين كنند.او درباره نرخ گذاری در 
صرافی هــا با تاكيد بر اين كه بانــك مركزی دخالتی در آن، بيان كرد: 
هر نرخی كه در بازار ثانويه شــكل می گيرد حدود پنج درصد باالتر 
بايد در صرافی ها قيمت گذاری شــود و ايــن جريان رصد و كنترل 

خواهد شد.
مرتضی قربانی ـ دبير انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ايران ـ نيز 
بر اين باور اســت كه با اجرای سياست های جديد ارزی انتظار می رود 
مســافران كاذبی كه به اسارت گرفته می شــدند تا با دريافت ارز دولتی 
برای ســفر خارجی، منافع گروه ديگری را تامين كنند، حذف شوند و 
نرخ پروازها نيز پايين آيد، چون با حذف ارز مســافرتی و نااميد شدن 
گروهی كه تنها به اين انگيزه سفر خارجی می رفتند و اتفاقات ناشايستی 
را رقم زده می زدند، آمار كنسلی صندلی های پروازها زياد شود كه روی 

نرخ پروازها تاثير خواهد گذاشت.

در کبودراهنگ مطبوعات جايگاه 
واقعي خود را نیافته اند

اکرم حمیدي «

 با توجه به مسائل سياسي و نظامي در شهرستان 
كبودراهنــگ در زمان قبل از انقالب و وجود پايگاه 
هوايي شهيد نوژه در اين منطقه تاريخچه مطبوعات 
به سال هاي دور بازمي گردد و به گفته يكي از فعاالن 
مطبوعاتــي، تاريخچه مطبوعــات در كبودراهنگ 
دهه 30 مي باشــد كه در آن زمان تعــداد اندكي از 
روزنامه هــاي سراســري در كبودراهنــگ كه يك 
روستا بوده، توزيع مي شــده و در دهه 50 با انتشار 
اخبــار واقعه پنجم آبان 57 در كبودراهنگ كه 5 نفر 
به شهادت رســيدن و چندين نفر نيز جانباز شدند، 
رنگ مطبوعات در اين منطقه پررنگ تر شــد و بعد 
از آن اخبار كبودراهنگ توسط خبرنگاران شهرستان 
در روزنامه هاي سراســري به چاپ مي رســيد و در 
دهه 60 با افتتاح يك دكه مطبوعاتي مردم توانستند 
از مطبوعات و اخبار و اطالعات كشــور، اســتان و 

شهرستان بهره مند شوند.
هرچند بــا وجود تاريخ ديرينــه مطبوعات در اين 
شهرســتان هنوز آنطور كه بايــد مطبوعات جايگاه 
واقعي خود را نيافته انــد و يكي از داليل آن بيگانه 
بودن برخي مسئوالن با مطبوعات است كه متأسفانه 
بســياري از مسئوالن نقدپذيري را ندارند و هنگامي 
كه نقد مي شــوند و عملكرد ضعيفشــان رسانه اي 
مي شــود، خبرنــگاران را مقصر مي داننــد و يا آنها 
را تهديــد مي كننــد و در نهايت قطــع همكاري با 
خبرنگاري كه آنها را نقد كرده است را به دنبال دارد.

شهرستان كبودراهنگ از جمله شهرستان هايي است 
كه متأســفانه هنوز نتوانسته است در حوزه نشريات 
موفــق عمل كنــد و يك روزنامــه محلي مختص 
شهرســتان داشته باشــد و مي توان به جرأت گفت 
كه دليل اصلي آن حمايت نشــدن از سوي مسئوالن 
است و شايد مردم نيز در اين زمينه بي تقصير نباشند؛ 
چراكه كمتر به سمت و سوي مطبوعات مي روند و 
اين در حالي است كه مطبوعات بايد حمايت شوند 

تا به رشد و بالندگي برسند.
تقريباً بيشــتر رونامه هاي سراســري و اســتاني در 
دكه هــاي كبودراهنگ وجــود دارد و برخي از اين 
مطبوعــات نمايندگي نيز دارنــد ولي عماًل فعاليت 
خاصي ندارنــد و در برخي از موارد نيز مشــاهده 
مي شــود كه بعضي خبرنگاران متأســفانه خبرها و 
گزارش هاي ديگر خبرنگاران فعال شهرســتان را به 
بــدون كوچك ترين تغييري در نشــريه اي كه فعال 
هستند حتي با نام خودشان نيز چاپ مي كنند و اين 
مسأله هم سرقت است و هم توهين به خبرنگاراني 

كه خبرش را كِش رفته اند!!!
بنابرايــن مي توان گفت تمام كســاني كه در حوزه 
مطبوعات فعاليت مي كنند، بايــد با رعايت اخالق 
روزنامه نگاري و خبرنگاري از اينگونه مسائل دوري 
كنند و اگر مي خواهند در اين كار موفق شــوند بايد 
تالش كنند و با به چالش كشيدن مديران و مسئوالن 
كه عملكرد خوبي ندارنــد و عملكرد ضعيف آنها 
موجب محروميت شهرســتان شــده، قدمي براي 
شهرستان بردارند نه اينكه با كپي كردن اخبار ديگران 
فكر كنند كه خبرنگارند؟؟ و براي شهرستان خدمت 

مي كنند.
ناگفته نماند در حال حاضر روزنامه همدان پيام نيز يكي 
از نشريات فعال در شهرستان كبودراهنگ است كه از 
سال 84 فعاليت خود را در اين شهرستان آغاز كرده و 
دفتر نمايندگي اين روزنامه نيز از ســال 86 با حضور 
امام جمعه همدان حجت االسالم والمسلمين محمدي، 
فرماندار و جمعي از مسئوالن به صورت رسمي افتتاح 
شــد و پس از گذشــت بيش از يك دهه فعاليت اين 
روزنامه در شهرستان كبودراهنگ همچنان ادامه دارد و 
با درج اخبار اطالعات، گزارش، نقد، تحليل، يادداشت 
و... حرفي براي گفتن داشــته باشــد و گام هايي براي 

توسعه و پيشرفت اين شهرستان بردارد.
در پايان اميدواري مســئوالن با روحيه انتقادپذيري 
بتوانند رسانه ها را در جهت رسيدن به اهدافشان كه 
همان رشــد و توسعه و پيشــرفت شهرستان است، 

ياري كنند.

وقتی ديوار خانه ها تبديل به باتری می شوند
 در پژوهشــی جديد سيمانی ابداع شــده كه با تزريق پتاسيم قادر به 
ذخيره برق است. با چنين سيمانی می توان خانه هايی ساخت كه به شبكه 
توزيع برق متصل نيستند.به گزارش تلگراف، ديوارهای خانه ها به زودی 
می توانند به عنوان يك باتری انرژی را در خود ذخيره كنند.دانشمندان نوع 
جديدی از سيمان ابداع كرده اند كه  يون های پتاسيم به آن تزريق شده  و 
به اين ترتيب می تواند الكتريسيته را برای مدت زمان طوالنی تری ذخيره 
كند.هنگاميكه سطح توليد انرژی كاهش می يابد، سيمان موجود در ديوار 
با اســتفاده از ذخير برق می تواند نياز خانه را تامين می كند.منابع انرژی 
تجديدپذير هر روز بيشتر می شوند و به آرامی واحدهای برق هسته ای و 
زغال سنگی را منسوخ می كنند. اين درحالی است كه يكی از مهم ترين 

موانع در گسترش صنايع،  ناتوانی در ذخيره مازاد برق توليدی است.

زمین به گلخانه ای گرم تبديل می شود
 طبــق تحقيقــی جديد در صورت ادامه روند اســتفاده از 
ســوخت هــای فســيلی و گرمايش آب وهــوا، زمين به يك 
»گلخانه گرم« تبديل می شــود. اين رويــداد احتماال در چند 

بيفتد. اتفاق  آتی  دهه 
به گزارش فيز، سياره زمين به شدت نيازمند استفاده از سوخت های 
تجديدپذير است زيرا خطرات سوخت های فسيلی آالينده زمين را به 

يك »گلخانه گرم« تبديل می كند.
محققان دانشــگاه كپنهاگن، دانشگاه ملی استراليا و انسيستو پوتسدام 
)مطالعه تاثيرات آب وهوا( در آلمان اين پژوهش را انجام داده اند. آنها 
معتقدند پديده تبديل شدن زمين به »گلخانه ای گرم« غيرقابل كنترل و 

برای بسياری از افراد خطرناک است.

درختان صنوبر با مهندسی ژنتیک عقیم 
شدند

 محققان پس از انجام يك بررسی چندين ساله موفق به دستكاری 
ژنتيكی درختان صنوبر و عقيم كردن آنها به گونه ای شده اند كه شاخ 

و برگهايشان از حد معينی بيشتر رشد نكند.
به گزارش نيواطلس، رشد بيش از حد درختانی مانند صنوبر می تواند 
به اكوسيســتم های طبيعی آسيب بزند و مشــكالتی را برای حيات 
وحش ايجاد كند.از همين رو پژوهشگران دانشگاه اورگان آمريكا پس 
از چند سال تحقيق و بررســی از روش دستكاری ژنتيكی به منظور 
اصالح درختان صنوبر و عقيم ســازی آنهــا در جهت كنترل و مهار 
رشدشان بهره گرفته اند.پيش از اين از روش مذكور برای عقيم سازی 

حشرات و مهار بيماری ماالريا نيز استفاده شده بود.

 اين عضوهای مصنوعی به قدرت انسان 
می افزايند

 با پيشرفت فناوری، ساخت پروتزها چنان پيشرفت كرده كه اكنون 
پروژه های مختلفی برای استفاده از اين اعضای مصنوعی به عنوان يك 

عضو اضافی اما كارآمد اجرا شده است.
به گزارش مهر، فناوری پرينت سه بعدی و رباتيك در حوزه پزشكی 
و توليد اعضای مصنوعی بدن بســيار كارآمد بوده اند. اكنون فناوری 
های ســاخت پروتزها چنان پيشرفت كرده كه مشتريان آن فقط افراد 
معلول و ناتوان نيستند. از اين پروتزهای برای  انجام كارهای سخت 
يا كمك به كارگران ســاختمانی نيز استفاده می شود.پروتزهای نسل 
جديد برخالف نمونه های پيشين حاوی حسگرهای مختلفی هستند 
كه قابليت های يك عضو افزوده را برای كاربرانشان فراهم می كنند.

برای خودتان مريخ نورد بسازيد
 گروهی از مهندسان با الهام از ويژگی ها و قابليت های مريخ نورد 
ناسا، دستورالعمل ها و نقشه هايی برای طراحی و ساخت يك مريخ 

نورد كوچك برای استفاده های آموزشی و تفريحی منتشر كرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نيواطلس،مريخ نورد ناسا موسوم به 
Curiosity از ســال 2012 مشغول اكتشاف و گشت و گذار بر روی 
سطح اين سياره اســت. حال گروهی از مهندسان همكار ناسا با اجرای 
يك طرح آموزشی توضيح كاركردهای Curiosity را برای عموم مردم، 
دانش آموزان و غيره تســهيل كرده اند.مدل ساده شده اين مريخ نورد كه 
ROV-E نام دارد، با استفاده از طرح و نقشه منتشر شده توسط مهندسان 
مذكور به سادگی قابل ساخته شدن است. ROV-E شش چرخ دارد و 

قادر به دريافت فرامين صوتی برای انجام وظايف محوله است.
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هر کس فقیر را در مال خود شریک گرداند و با مردم به انصاف رفتار کند، او 
مؤمن حقیقی است.

الكافي: ج 2 ص 147 ح 17

 مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســالمی همدان از 
دفاتر نشــريات اســتان بازديد و با حضور در منزل 
يكی از پيشكســوتان رسانه ای همدان، با وی ديدار 
كرد.  عليرضا درويش نژاد ضمن تبريك به مناسبت 
فرا رســيدن روز خبرنگار؛ رسانه های پويا را الزمه 
توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه دانست و گفت: 
مطبوعات پل ارتباط ميان مردم و مســئوالن هستند 
و پيگيری مســائل و مشكالت مردم تكليف اساسی 
خبرنگاران است.وی با تأكيد بر لزوم حضور رسانه ها 
در زمينه مباحث اجرايی؛ خاطرنشان كرد: نبود امنيت 
شغلی برای خبرنگاران و فضای آسيب پذير معيشتی 

مواردی انكارناپذير در حوزه مطبوعات است.
درويش نــژاد با بيان اينكه در روزهای اخير مســأله 
گرانی كاغذ مشكالت زيادی برای نشريات به وجود 
آورده است؛ اظهار كرد: اين مساله را از طريق اداره 
كل مطبوعات داخلی پيگيری كرديم كه نتيجه آن در 

چند روز آينده مشخص خواهد شد.
وی در بخش ديگــری از صحبت های خود گفت: 
يكی از وظايف رســانه ها بيــان نقدهای منصفانه و 
سازنده است؛ البته اين موضوع نياز به فرهنگ سازی 
دارد تا مديران و مسئوالن هم آستانه تحمل خود را 

در خصوص نقد باال ببرند.
معاون امور مطبوعاتی وزير ارشاد به همدان می آيد

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همچنين  از 
سفر معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی به همدان خبر داد . عليرضا درويش نژاد 
گفت: محمد سلطانی فر روز يكشنبه 21 مردادماه به 
همدان سفر خواهد كرد. وی افزود: نشست عمومی 
با اهالی رســانه استان از مهم ترين برنامه های سفر 
معاون وزير به همدان اســت. درويش نژاد، بازديد 
از مراكــز چاپی همدان، ديدار بــا نماينده ولی فقيه 
در استان و نشست با اســتاندار و بررسی مسائل و 
مشــكالت مربوط حوزه مطبوعات و رسانه ها را از 

ديگر برنامه های سفر سلطانی فر عنوان كرد.
 همايش استانی صنعت چاپ در همدان 

برگزار می شود
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان 
همچنين  از برگزاری همايش استانی صنعت چاپ 

در همدان خبر داد.
عليرضــا درويش نژاد در جلســه هيــأت مديره 
اتحاديه چاپخانه داران اســتان همدان اظهار كرد: 
بســته بندی چاپی كه در صنايــع كاربرد زيادی 
دارد در حوزه اقتصاد تاثيرگذار اســت؛ جذب و 
افزايش مشــتری ارتباط مستقيم با طراحی، چاپ 
و بسته بندی محصول دارد. درويش نژاد با تاكيد 
بر اين حوزه بســته بندی و چاپ پيوندی بين هنر 

و اقتصاد ايجاد كرده اســت؛ گفت: اين حوزه يك 
كار فرهنگی اســت كه به كمــك اقتصاد آمده و 
بايد فعاالن عرصه چاپ و نشر مورد حمايت قرار 

بگيرند.
درويش نژاد با بيان اينكه صحافی، ريشــه تاريخی 
داشته و آثار چاپی را ماندگار می كند؛ گفت: صحافی 
آثار فاخر مانند صدفی اســت كه مرواريد را درون 

خود حفظ می كند.
وی با تاكيد بر اينكه چاپخانــه داران می توانند در 
كارگاه های خود از طرح كارورزی اســتفاده كنند؛ 
گفت: با اســتفاده از اين طرح هــم تعدادی جوان 
مشــغول به كار می شــوند و هم كارفرما با كمك 
اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی بيمه و حق الزحمه 

نيروها را پرداخت می كند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان در 
بخش ديگری از صحبت های خود خاطرنشــان 
كرد: ما هرچه در توان داشته باشيم برای حمايت 
از واحدهای چاپی دريــغ نمی كنيم.درويش نژاد 
از برگزاری همايش روز صنعت چاپ در همدان 
خبــر داد و گفت: اين همايش 11 شــهريور ماه 
با حضور دســتگاه های متولی، چاپخانه داران و 
اهالــی اين صنعت در همدان برگزار می شــود و 
برگزاری ايــن برنامه به اتحاديــه واگذار خواهد 
شــد.وی خاطرنشــان كرد: بايد بپذيريم كه چاپ 
و نشــر صنعت است؛ صنعتی كه با فرهنگ و هنر 

پيوند خورده است.

 مديــركل ميــراث فرهنگی،صنايــع دســتی 
وگردشــگری استان همدان گفت:به منظور معرفی 
ظرفيتهــا و توانمندی های تاريخی و گردشــگری 
اســتان همدان ، جشن شــب فرهنگی جشنواره 
تابستانه چهارسوق در برج ميالد تهران برگزار شد 
علــی مالمير در اين بــاره اظهارداشــت: اهميت 
برگــزاری رويدادهای بين المللی گردشــگری در 
سال 2018شــب فرهنگی همدان در برج ميالد را 
بــا محوريت معرفی اين ظرفيت در اســتان روی 

آنتن برد
جشن شب فرهنگی چهارسوق به همت سازمان 

ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری 
كشــور به منظور آشــنايی مردم بــا جاذبه های 
گردشگری 31 اســتان كشور طراحی شده و در 
شــب فرهنگی هر اســتان كه در ايام تابستان هر 
شب در برج ميالد برگزار می شود امكان معرفی 

ظرفيت ها و عرصه رقابت برای جذب گردشگر 
فراهم شده است.

مالمير با اشــاره به حضــور هنرمندان همدانی  در 
شــامگاه 15 مرداد ماه  در اين جشن اظهار داشت: 
هنرمندان استان  همدان  كه در عرصه های متعدد 

بازيگــری ؛ كارگردانی ؛ خوانندگی و موســيقی 
صاحب نام و شهرت ملی هستند در شب فرهنگی 
همدان در برج ميالد با اجرای برنامه هايی  متعدد ، 
موسيقی محلی و به نمايش گذاشتن آداب و رسوم 

و آيين كهن استان را معرفی می كنند.
وی افزود: شب فرهنگ و هنر همدان  شامگاه 15 
مرداد  از ســاعت 21 الی 24 با حضورهنرمندان و 
بر خی مسئوالن موجب شد فرصتی برای گردهم 
آمدن  همدانی های مقيم تهران نيز فراهم شــود و 
اين برنامه به صورت زنده از شــبكه پنج ســيمای 

جمهوری اسالمی ايران پخش شد.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان: 

مشکل گرانی کاغذ دردست پیگیری

جشن شب فرهنگی چهارسوق همدان 
در برج میالد برگزار شد

میراث فرهنگی مرجع صدور 
مجوز آژانس ها می شود

 سازمان ميراث فرهنگی تنها مرجع صدور مجوز 
فعاليت آژانس ها در اجرای تورهای گردشــگری، 
فروش بليت هــای هواپيمايی و تورهــای زيارتی 
می شــود. اين اقدام به تصويب رسيده اما مطالعات 

كارشناسی آن ادامه دارد. 
در حال حاضر، تمام دفاتر خدمات مسافرت هوايی، 
جهانگردی و زيارتی كه در كشور فعاليت می كنند 
هر كدام دارای سه مجوز بند الف، ب و پ هستند 
كه هر كدام از اين مجوزها را يك ســازمان به آنها 
می دهــد. اما حاال قرار اســت كه ســازمان ميراث 
فرهنگی اختيــار صدور اين مجوزهــا را در قالب 
يك پنجره واحد متعلق به خود كند. به همين دليل 
چندی پيش دســتورالعمل آن را نيز برای مطالعه و 
ارائه پيشنهاد به انجمن صنفی دفاتر مسافرتی داده اند 
تا نقاط قوت و ضعف آن گرفته شود در اين ارتباط 
جلساتی نيز برگزار شد اما هنوز اتفاق جديدی نيفتاده 
است. براساس اين خبر، محمد محب خدايی، معاون 
گردشگری ســازمان ميراث فرهنگی گفته كه اين 

مصوبه يكی دو ماه ديگر اجرايی می شود.


