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آینده مهمتر از حاشیه 
 1-گردش ایام باز به 17 مرداد سالروز 
شــهادت شــهید صارمی و روزخبرنگار 
رســید.امروز بــار دیگر یکســال حرف 
وحدیث وقول و وعده های داده شده برای 

خبرنگاران بازخوانی می شود.

قطار گردشگری به مالیر می آید
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

به مناسبت فرا رسیدن 17مرداد روزنامه همدان پیام در نظر دارد تا پایان هفته خبرنگار تبلیغات بخش 

خصوصی استان را تا 80% تخفیف منتشر کند.

 تولیدکنندگان، صنایع کوچک، کارخانجات و ... می توانند برای استفاده از این طرح با دفتر روزنامه واقع در 
همدان، ابتدای خیابان مهدیه، ساختمان پیام و یا شماره تلفن 38279011 و 09226404490تماس 

حاصل فرمایند.

تخفیف ويژه به 
مناسبت روزخبرنگار

روابط عمومی روزنامه

www.danateam.org

همدان و بم خواهر خوانده شدند

همدان + خواهر بیشتر 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در دفتر همدان پیام:

90 درصد آتش سوزی ها منشا انسانی دارد
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موسوی شهردار شیرین سواز برنامه های توسعه می گوید

ایده های بزرگ 
برای شهر کوچک

با حضور معاون وزیر 
جهاد کشاورزی شانزدهمین 

نمایشگاه بین المللی کشاورزی 
همدان افتتاح شد

همدان 
قطب تولید 

ادوات کشاورزی

ضمیمه
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آینده مهمتر از حاشیه 
 1-گردش ایام باز به 17 مرداد سالروز شهادت شهید صارمی 

و روزخبرنگار رسید.
امروز بار دیگر یکســال حرف وحدیث وقول و وعده های داده 
شــده برای خبرنگاران بازخوانی می شــود تا ایــن جماعت که 
همیشــه مطالبه انجام وعده های داده شــده به مردم هستند میزان 
توجه به قانون وحقوق از ســوی گروههــای مختلف اجتماعی ، 

ارزیابی کنند. سیاسی، فرهنگی وغیره را 
درجامعــه ای که هرروز اخبار مختلف بر روی روح وروان مردم 
سنگینی می کند تزریق روحیه امید حرف زدن از مثبت ها سخت 
است و تاثیر کمتری را خواهد داشت وقتی منفی بافی ها ازسوی 
افراد وگروههای مختلف درفضای عمومی پمپاژ می شــود اما ما 
معتقدیم با همه این فضاســازی ها رســانه ها به رسالت خود به 

درســتی عمل خواهند کرد هرچند افتان وخیزان باشد.
درحالی که گروههای مختلف جامعه درگیر مشــکالت اقتصادی 
به دلیل »تروریسم تحریم« هســتند طبیعی است که فعاالن رسانه 
ای هم با مشــکالت معیشــتی دســت وپنجه نرم کنند اما این به 
معنای درماندگی و واماندگی ســربازان جبهه فرهنگی دراســتان 

وکشور نیست .
2- اســتان همدان درکنار ظرفیت های خوب وقابل اتکائی که در 
حوزه های مختلف دارد درحال حاضر از ظرفیت قدرتمند رسانه 
ای هم برخوردار اســت که درطول ســال های متمادی با تالش 
وقلمزنــی پیشکســوتان و نیروهای جوان با انگیزه بدســت آمده 
است. قدرت نمایی این ظرفیت جامعه بزرگ رسانه ای استان که 
پیــش قراول آنها مطبوعات اســت را می توان در آخرین رویداد 

المللی برگزارشده در همدان مشاهده کرد.  بین 
2018 درهمدان 2018 نمی شــد اگر رسانه های استان فضاسازی 
الزم را ایجــاد نمی کردنــد و دیدیم که چگونه فرهنگ ســازی 
وایجاد حساســیت به این رویداد بزرگ دراســتان وکشور شکل 

گرفت.
درکنــار این موفقیت هــا همدان مرکزیت چاپ غرب کشــوررا 
بدســت آورد ودر کوران کمبود کاغذ ومواد اولیه به بهترین شکل 
شرایط انتشار مطبوعات اســتان وغرب کشور را مدیریت کرد تا 
یکی از چالش های مهم اســتان وغرب کشــوردر بی ثباتی بازار 

کنترل شود .
برهمین اساس آنچه که می توان تاکید کرد سرعت توسعه فضای 
رســانه ای دراستان است که یک سروگردن از دیگر استانهای هم 
تراز وحتی باالتر را به وجود آورده اســت، توسعه ای که روحیه 

مطالبه گری خبرنگاران این عرصه را هم افزایش داده اســت.
این توانمندی البته نباید موجب غره شــدن و غفلت از پیشــرفت 

بوده و ما را از ادامه راه باز دارد.
3- به طور معمول رســم اســت که در مناســبت هــای مختلف 
دســتاوردها، برنامه ها واخبار موفقیت ها خبری شود تا مجموعه 
های مرتبط ضمن دیــدن موفقیت های خود انگیزه بیشــتری را 
برای دســتاوردهای آینده بدســت آورند ودر این زمینه در هفته 
خبرنگار نیز برخی موفقیت های رســانه های اســتان خبری می 

شود.
با تبریک ارتقا ســطح کیفی و رتبه روزنامه خصوصی ومســتقل 
همدان پیام در ســطح ملی و برابری با رســان های ملی به جامعه 
رســانه ای و مردم مادســتان، این دســتاوردی بود کــه باردیگر 
لبخندی را برلب مردم اســتان فرهنگی همدان بنشــاند و مارا هم 
بیــش از پیش در ادامه راه مصمم ترکنــد اما این موفقیت گویا به 
مذاق عده ای کوته فکر - که همیشــه دراین استان مترصد هستند 
تا برای هردســتاوردی حاشیه ســازی کنند - خوش نیامده است 
و در فضــای مجازی اقدام به طرح مباحثی غیرکارشناســی کنند 
و از ایــن راه با تلخ کام کردن مردم تــالش کنند این موفقیت را 

کنند. کمرنگ جلوه 
همدان پیام با رویکرد انتقادی همیشــه معتقد اســت باید پذیرای 
انتقادها بود و در مقابل ســهم خواهی ها، تخریب ها و حاشــیه 
ســازی ها ایســتادگی کرد ودراین موضوع نیز ضمن شناســایی 
عوامل وبررســی دالیل این اقدام وجود رقابت ناســالم و انگیزه 

های شخصی را تشخیص داد.
4- نــگاه جامع ، تــالش برای همراهــی در حرکت چرخهای 
توســعه استان، نقش آفرینی در عرصه رســانه وتقویت انسجام 
ملــی، ارضــی درکنار احتــرام به قانــون ازاصــول حرفه ای 
وسیاســت های رســانه مردمی همدان پیام است که با همراهی 
تمامــی همــکاران مجموعه وســایرهمکاران همــراه در دیگر 
رســانه های اســتان محقق خواهد شــد ودراین راه قدردانی 
از همراهی مخاطبان همیشــگی ومجموعه دوســتداران اســتان 

ماست. وظایف  از  ها  ورسانه 
روز خبرنگار ویادآوری تالش های خبرنگاران واصحاب رســانه 
را گرامی می داریم و با انگیزه مضاعف برای دستاوردهای جدید 

تالش می کنیم .
پایدار و پیروز باشید.

عشق، مایه حیات خبرنگاری
 1- خبرنگاری را باالترین جایگاه شغلی در میان مشاغل و مناصب 
تعریف کرده اند. خبرنگار به صفت خبرنگاری و به نمایندگی از افکار 
عمومی جامعه حق دارد از هر کس ســئوال کند و از جایگاه باالتر از 

او توضیح بخواهد.
این خبرنگار است که اصحاب قدرت و ثروت را با سئوالها، نقدها و 
پیگیری های خود به چالش می کشد و آنها برای رعایت ظاهر هم که 

شده باید خود را پاسخگو نشان دهند.
2- خبرنگاری از مشاغل ســخت جهان است، هر چند در ایران این 
تعریف بارها دچار شــک و تردید شــده اما در نهایت سختی شغل 

خبرنگار برای مراجع ذی صالح پذیرفته شده است.
مزیت این شغل سخت تنها در بازنشستگی زودتر است و این سختی 

در حقوق و مزایا جلوه ای ندارد.
3- خبرنگار باید هم فلســفه بداند، هم سیاست و هم از هر دانشی به 
اندازه الزم بیاموزد. خبرنگار باید برای هر سوژه ای از نو مطالعه و بر 

داشته های خود بیافزاید.
 اما به رغم تمامی این مطالعات، خبرنگار فیلسوف نیست و به نوعی 
از فیلســوفان نیز بیشتر می داند زیرا فیلسوف فقط فلسفه می داند اما 

خبرنگار از هر دانشی باید به میزانی که نیاز دارد، برخوردار باشد.
4- خبرنگار باید از چشم عقاب برخوردار باشد و خبرنگاری که چشم 
عقاب نداشــته باشد، نمی تواند سوژه ها و مشکالتی را ببیند و برای 

پیگیری انتخاب کند که دیگران نمی بینند.
یکی از وجوه تمایــز خبرنگار با مردم عادی در همین برخورداری و 

استفاده از چشم عقاب در پیگیری مشکالت مردم است
5- خبرنگار باید مطالبه گر باشد و مطالبه گری عملی پرهزینه است و 

در جامعه ایران هر کسی حاضر به پرداخت آن نیست.
در چنین شــرایطی خبرنگار بار نهادهای دیگر کــه مطالبه گری در 
کارکرد آنها نیز وجود دارد، بر دوش می کشد تا آسیبی به این نهادهای 

مدنی وارد نشود.
6- خبرنگار بر فرهنگ و رفتار جامعه تاثیر دارد، قلم خشن، خشونت 

می پراکند و قلم سالم محبت و دوستی را در جامعه نهادینه می کند.
از طرفی دیگر قلم سالم و خبرنگار متعهد، قدرت نرم نظام را افزایش 
داده و باعث ارتقا سرمایه اجتماعی با افزایش اعتماد عمومی می شود.

7- می توان برای خبرنگار باز هم نوشت و مسئولیتهای او را یادآوری و 
لیست کرد اما در شرایط تروریسم اقتصادی دشمن، این تنها عشق به میهن 
و مردم و آرمانهای انقالب است که مایه حیات خبرنگاری و ادامه فعالیت 

خبرنگاران به عنوان بخشی از سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی است.

جوانی خود را در راه خدا خرج کنیم
 نماینده ولی فقیه در همدان با تأکید بر اینکه جوانی دوران بت شکنی 

است گفت: باید جوانی خود را در راه خدا و دین خدا خرج کنیم.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی  در جمع جوانان انقالبی همدان ضمن 
تاکید بر اســتفاده از فرصت های جوانی اظهار کرد: اگر کســی تا 40 
ســالگی و قبل از گذر از جوانی نتواند راه درســت را تشخیص دهد، 

دیگر برگشت او غیرممکن است.
وی با بیان اینکه این مســئله به معنای بســته شــدن درهای رحمت 
الهی نیســت افزود: با توجه به اینکه فرصت اصلــی تکامل در دوره 
جوانی است بنابراین در این سال ها است که انسان می تواند به هرچه 
می خواهد دست یابد.نماینده ولی فقیه در همدان با تأکید بر اینکه دوره 
جوانی بهترین زمان برای فکر کردن و انتخاب راه درســت است بیان 
کرد: یکی از راه های فریب انســان توسط شیطان این است که به فرد 
می گوید فعال دوره جوانی است و هر کاری که دوست داری انجام بده 
و تا زمان پیری فرصت زیاد اســت در حالی که در دوره پیری انســان 

دیگر آن شادابی مورد نیاز را نخواهد داشت.
به گزارش فارس، وی با اشــاره به اینکه در دو ســوره قرآن نام جوان 
آورده شده است تصریح کرد: یکی در سوره کهف و دیگری در جریان 
حضرت ابراهیم و شکستن بت هاست، بنابراین در قرآن نیز به اهمیت 
جوانی پرداخته شده است.شعبانی جوانی را دوره بت شکنی عنوان کرد 
و یادآور شــد: اگر بت های درون انسان بماند و از بین نرود، در سنین 
پیــری حتی حوصله بلند کردن تبر هم برای شکســتن بت ها نخواهد 
داشت.وی با بیان اینکه قلب انسان »حرم اهلل« است گفت: همانطور که 
کعبه به خاطر بی توجهی ها تبدیل به بت کده شد، انسان نیز با بی توجهی 

به قلب و دورنش، موجب تبدیل حرم اهلل به بت خانه می شود.

1- کانال های بی شناســنامه و بی هویت در فضای مجازی اســتان 
در حال افزایش اســت. گویا محور فعالیت این کانال ها تخریب و 
تشویش اذهان عمومی در اســتان است. گفتنی است هنوز واکنشی 
از پلیس فتای اســتان نســبت به افزایش این نوع کانال ها مشاهده 

نشده است.
2- راه آهن همدان به راه آهن لرســتان متصل می شــود. گویا پس 
از اتصــال راه آهن همدان بــه راه آهن مالیر ، ایــن خط از مالیر 
به استان لرســتان متصل خواهد شد. گفتنی است مرکزیت راه آهن 
غرب کشــور بنا به اصول کارشناســی به استان همدان داده شده اما 
یک اســتان مجاور به دنبال اعمال قدرت سیاسی و کسب مرکزیت 

در استان خود است.
3- داوطلبان احتمالی انتخابات مجلس در هفته خبرنگار امسال بیش 
از هــر زمانی به یاد خبرنگاران بوده اند. گویا ارســال پیام تبریک و 
کادو بــرای برخی خبرنگاران از اقدامات این داوطلبان بوده اســت. 
گفتنی است میزان سواد رسانه ای فعاالن سیاسی نحوه نگاه و ارتباط 

درست یا نادرست آنها با خبرنگاران و رسانه ها را شکل می دهد.

پرداخت 36 میلیارد تومان مطالبات مراکز درمانی همدان

 مدیرکل بیمه ســالمت اســتان همدان از پرداخت 36 میلیارد تومانی مطالبات مراکز 
درمانی همدان خبر داد.

ســعید فرجی اظهار کرد: خبرنگاری و اطالع رســانی رســالت ویژه ای است که به دلیل 
سختی هایی که دارد هر فردی وارد این عرصه نمی  شود .

وی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار با بیان اینکه شهامت، جسارت، 
توان ذهنی برای محاسبه اتفاقات، ثبت اتفاقات و نحوه گزارش دهی از ویژگی و شاخصه 

یک خبرنگار است گفت: خبرنگار می تواند در جامعه جریان ساز باشد.

به گزارش  فارس ، مدیرکل بیمه ســالمت همدان با اشاره به اینکه ایجاد تعامل منطقی و 
سازنده ادارات با رســانه ها به منظور شناسایی بیشتر از حوزه عملکرد و تبادل اطالعات 
حائز اهمیت اســت افزود:  اگر اطالع رسانی از طریق رسانه ها به درستی صورت گیرد، در 
پیشبرد اهداف سازمانی موثر است.وی با تاکید به ارتباط دوسویه بین رسانه و سازمان ها 
در آگاهی و اطالع رســانی گفت:  اگر خبری به دور از واقعیت در خصوص یک سازمانی 

منتشر شده باشد، می توان از طریق تعامل با رسانه ها شایعات را برطرف کرد.
فرجی بیان کرد: خبرنگاران حوزه ســالمت وظیفه خطیری دارد و اطالع رسانی و آگاهی 
در این خصوص از نیازهای بشــری اســت.وی با اشــاره به جمعیت یک میلیون نفری 
اســتان که زیر پوشش بیمه سالمت هستند گفت: سازمان بیمه سالمت بزرگترین سازمان 

بیمه گر در استان شناخته شده است.مدیرکل بیمه سالمت همدان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر مشــغول پرداخت مطالبات اردیبهشت ماه امســال پزشکان هستیم گفت: مطالبات 
فروردین ماه بیمارستان های بخش خصوصی پرداخت شد و اردیبهشت ماه را هم در حال 
پرداخت هستیم.وی با بیان اینکه 50 درصد از مطالبات سال گذشته پزشکان و مراکز بخش 
خصوصی آماده پرداخت اســت افزود: مطالبات دی ماه پاراکلینیک ها پرداخت می شود و 
بیمارســتان خصوصی پرداخت شد.فرجی با اشــاره به اینکه  70 درصد مطالبات آبان و 
آذرماه سال گذشته بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شده است گفت: تقریبا 
هر ماه 25 میلیارد تومان بدهی مراکز درمانی پرداخت می شود که 19.5 میلیارد تومان آن 

متعلق به دانشگاه  علوم پزشکی است .

 مدیر کل منابع طبیعی اســتان با بیان اینکه 
بحث آتش سوزی ها از مسائل  حاد در حوزه 
منابع طبیعی است که 90 درد منشا انسانی دارد 
گفت:  در این چارچوب به منظور پیشگیری با 

متخلفین برخورد  می شود.
اسفندیار خزائی به مناسبت روز خبرنگار در 
دفتر همدان پیام حضوریافت  و ضمن تقدیر 
از زحمات خبرنگاران اظهار داشت:  فعالیت 
روزنامه همدان پیام در راستای فرهنگ سازی 
حفظ منابع طبیعی وتنویر افکار عمومی، قابل 

تقدیر است.
مدیــر کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان 
گفــت: در دنیای پیچیــده ارتباطی ، قشــر 
خبرنگار به عنوان اصلی ترین عوامل سازنده 
و انعکاس دهند واقعــی و حقیقی اطالعات 

شناخته می شود.
مدیــر کل منابع طبیعی افــزود : خبرنگار می 
تواند در راستای رســالتی که برایش تعریف 

شده، در نهایت منجی جامعه باشد.
وی خبرنــگار را پــل ارتباطی بیــن مردم با 
مسئوالن دانســت و ادامه داد: به همین خاطر 
انعــکاس واقعیت ها و تواضع در نوشــتن ، 
اطالع رســانی صادقانه و شــفاف از وظایف 

اصلی خبرنگار متعهد و با وجدان است.
خزائی تصریح کرد: در بحث فرهنگ ســازی 
حفاظت از منابع طبیعی ، خبرنگاران نقش اثر 

گذار و پررنگی می توانند داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه برای حفظ منابع طبیعی 
تمام مردم و دستگاه های اجرائی باید با منابع 
طبیعی مشــارکت  وهمکاری کننــد ، اظهار 
داشــت: به دلیل تغییرات شرایط اقلیمی ، نیاز 
اســت تا به خوبی از منابع طبیعی در اســتان 
محافظت نمائیــم واین امر نیــاز به فرهنگ 
ســازی، آموزش واطالع رسانی در این حوزه 

است
وی به مســأله کمبود آب اشاره کرد و افزود: 
اگر اکســیژن و آب نباشد مســئله حیات با 

خطرجدی رو به رو می شود وپوشش گیاهی 
تا 35 برابر نفوذ آب را در زمین بیشتر می کند.
خزائی اظهار داشــت: در بحــث حفاظت از 
منافع مردم رســالت خبرنگاران به قدری مهم 
است که بازوان فرهنگی و تاثیر گذار مدیران 

محسوب می شوند.
مدیــرکل منابع طبیعی اســتان افــزود: در 
ســال جاری از محل صندوق توســعه ملی 
آبخیز  22حوزه  اعتبــاردر  تومان  31میلیارد 
برای اجرای طرح های آبخیزداری در جهت 
حفظ آب وخاک در همدان اختصاص یافته 

است.
خزائی افزود : با اجرای طرح های آبخیزداری 
منابع پایه و اصلی آب وخاک حفظ و ســفره 
آب هــای زیرزمینی تقویت وســیالب های 

مخرب کنترل می شود.
خزایی اضافه کرد: در خصوص آتش سوزی 
مراتع همراهی مردم و ایجاد فرهنگ محافظت  

از این اراضی باعث کاهش این اتفاقات است 
و در این راستا ماده 46 قانون حفاظت و بهره 
بــرداری از مراتع تصریح کــرده هیچ مزرعه 
داری حــق آتش زدن مــزارع را ندارد ، ماده 
690 قانون مجازات اســالمی نیز به برخورد 

جدی با متخلفان اشاره دارد.
 افزایش ســه برابری آتش سوزی 

نسبت به سال گذشته
وی خاطر نشــان کرد: آمار حریق در ســال 
98 نســبت به آمار کلی ســال گذشته 3 برابر 
افزایش داشــته اســت که یکی از علل اصلی 
ایــن مورد وجود بارش هــا در فروردین ماه 
است که برخالف ســال گذشته که بارش ها 
در اردیبهشت ما بوده باعث خشکی زودرس 
گونــه ها در مراتع و در نهایت منجر به ایجاد 
آتش سوزی شده است، اما خوشبختانه حریق 
در مراتع درجه 1 که شامل جنگل ها می شود 

رخ نداده است.

ا...طاقتی احســن مدیر مســئول  نصــرت 
روزنامه همدان پیام با اشاره به اهمیت منابع 
طبیعی در توسعه استان گفت: کار در حوزه 
منابع طبیعی ،صیانــت از انفال وبیت المال 
بســیار سخت وطاقت فرساســت وفعالیت 

شما ستودنی است.
وی شغل جنگلبانان ومحافظین منابع طبیعی 
را بسیار شریف وبا اهمیت عنوان کرد وگفت: 
با همه کاســتی های وتهدیدها وآسیب های 
جدی، کارکنان منابــع طبیعی تالش دارند تا 
این منابع ارزشــمندحفظ شود ودر این راستا 
رســالت رسانه ها ومسئولیت ما بیش از پیش 

سنگین تر خواهد بود.
وی گفت: خطر پذیری بــاالی منابع طبیعی 
نیازمند فرهنگ ســازی در این حوزه اســت 
وباید به سمت وســوئی پیش برویم تا مردم 
تغییر رفتار با طبیعت را به یک فرهنگ ومطالبه 

عمومی بدانند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در دفتر همدان پیام:

90 درصد آتش سوزی ها 
منشا انسانی دارد

پروین سلیمی «

 27 درصد بزر سیب زمینی کشور در 
همدان تولید می شود و همدان عالوه بر 
تولید ماشین آالت کشاورزی با کیفیت، 
در برخی محصوالت از جمله تولیدات 
بذر سیب زمینی برند کشوری است که 
باید برای بهره برداری از این مزیت برای 

ایجاد اشتغال کمال بهره را ببریم. 
شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللی 
کشــاورزی )ماشــین آالت، نهاده ها، 
سیســتم های آبیاری و کشــت های 
گلخانه ای( و چهاردهمین نمایشــگاه 
بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری 
و شیالت در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی استان همدان آغاز به کارکرد. 

این نمایشگاه از لحاظ کیفیت و تخصص فراتر 
از نمایشگاه های سال گذشته است .

 این نمایشــگاه با حضور90شــرکت کننده 
ازاستان های تهران، گلستان، اصفهان، خراسان 
غربی،کردستان،کرمانشاه،  آذربایجان  رضوی، 
گیالن،ســمنان، مازندران، قم، زنجان، اردبیل، 
البــرز، همدان و برخی کشــورهای خارجی 
از جملــه ایتالیــا و چیــن درفضایــی بالغ 
بر5000مترمربع درسالن های ابن سینا، الوند، 
هگمتانه همدان میزبان بازدیدکنندگان است.  

تولید کنندگان محصوالت کشاورزی همزمان 
بــا فصل برداشــت محصوالت کشــاورزی 
تولیــدات و قطعات مدرن خــود را با هدف 
شناســاندن توانمندی های بخش کشاورزی، 
صنعــت مرغداری، دامپروری و شــیالت به 
شانزدهمین نمایشگاه آورده اند و از 15 تا 18 
مرداد به مدت 4 روز پذیرای کشاورزان استان 

و کشور هستند.
معاون زارعی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم 
افتتاحیه شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
کشــاورزی این نمایشــگاه را جــزو برترین 
نمایشگاه های کشور برشمرد و گفت: استان 

همدان با وجود محدودیت منابع آب و زمین 
زراعی دارای برند چند محصول اســت این 
مزیت سخت کوشی و پشت کار مردم همدان 

را نشان می دهد. 
عباس کشاورز نمایشگاه کشاورزی را آخرین 
محل تالقی اندیشــه هــا و یافته های عرضه 
تجاری دانست و گفت: این فضا مشابه بورس 
عمل می کند چرا که قیمت ها شفاف می شوند 
همچنین یکی از فضاهای اثر گذار برای معرفی 
محصوالت و رونق تولید نیز به شمار می رود 
و می شــود ادعا کرد در این چنین نمایشگاه 
هایی فضای کسب و کار مهیا می شود. چراکه 

مراجعین هوشمندانه عمل می کنند.
وی با برشمردن این موضوع که تولید کنندگان 
به جای تقابل به ســمت تعامــل بروند و در 
شرایت کنونی مشــکالت اقتصادی از دولت 
بخواهند حل مشکالت چند وجهی باشد افزود 
: توصیه ای به عرضه کنندگان دارم هنرشان این 
باشد در کنار عرضه کاال گروه فنی و خدماتی 
تعریــف کنند و این افــراد متخصص پس از 
فروش ضمن حضور در مزارع چگونگی کار با 
ادوات و محصوالت فروخته شده را در اختیار 

کشاورز قرار دهند. 
رئیــس دفتــر مرکز توســعه مکانیزاســیون 
کشاورزی کشــور حضور تیم هایی از استان 
قزوین، زنجان، کردستان،کرمانشــاه، درقالب 
40 تور از شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
کشاورزی خبر دادو خاطر نشان کرد: همدان 
جزو 40 اســتان برتردرحوزه کشاورزی است 
که تولید کنندگان این حوزه می توانند به عنوان 
الگوی اقتصاد مقاومتی کشور تهدیدات را به 

فرصت تبدیل کنند. 
کامبیز عباسی گریزی نیز به توانمندی و جایگاه 
شرکت های کشاورزی اســتان همدان زد و 
گفت: بهره برداران کشاورزی در استان همدان 
داریم و ساالنه 117 تن گندم در همدان تولید 
می شود و از 95 غرفه موجود در نمایشگاه 27 

غرفه از استان همدان است. 
وی پشــتیبانی اتــاق اصناف از غرفــه داران 
همچنین تشکیل کالس های ترویجی آموزشی 
برای کشــاورزان در نمایشگاه کشاورزی را از 

دیگر تدابیر اندیشیده شده در اتاق برشمرد.
معاون امور هماهنگی و اقتصادی اســتان نیز 
82 درصــد آبیاری بارانی اراضی کشــاورزی 

اســتان همدان را مطلوب ارزیابی کرد 
و اســتفاده از منابع درســت از آب و 
خاک را موضوعی دانست که همچنان 
جــزو اولویت های دســت اندر کاران 

کشاورزی استان همدان است.
ظاهر پور مجاهد از جهاد کشــاورزی 
خواســت امنیــت غذایــی را جــزو 
موضوعات مهم کشــور ببیند و ضمن 
استفاده از پتانسیل های کشاورزی نگاه 
ویژه به این امر مهم داشته باشد در کنار 
این موضوع نیز بــا اعالم به موقع نرخ 
خرید گندم همچنین تخصیص دومین 
بار تسهیالت آبیاری بارانی به کشاورزان 

این قشر را حمایت کند. 
غرفه داران دیگر اســتان ها در گفتگو 
با همدان پیام نمایشــگاه کشــاورزی همدان 
را به عنوان پایلوت نمایشــگاه های کشــور 
نام بردند و تولید کننده قطعات بذر پاشــی از 
حضور پنجمین بار خود در نمایشگاه با ابراز 
رضایت گفت این نمایشــگاه فرصت مناسبی 
برای بازاریابی است و ما هر ساله پس از اتمام 
نمایشگاه مشتریان زیادی را جذب محصوالت 

خود می کنیم 
الزم به ذکر اســت این نمایشــگاه نسبت به 
نمایشگاه سال گذشــته کیفیت مطلوب تری 
دارد و عالوه بر 3 سالن هکمتانه، الوند و ابن 
ســینا در فضای بیرونی نمایشگاه نیز ماشین 
آالت کشاورزی، بذرپاشــی ، کاشت، داشت 
و برداشت نیز در معرض دید بازدیدکنندگان 
است. اولین روز نمایشگاه شاهد حضور دست 
اندر کاران حوزه کشــاورزی کشور و استان 

همچنین مدیران دیگر دستگاه ها بودیم. 
این نمایشــگاه از15مرداد کارخود را آغاز و تا 
18 همین ماه با حضور بیش از 90 تولید کننده 
همه روزه از ســاعت 16 تا 21 و روز جمعه 
از 10 صبح تا 21 شــب پذیرای کشاورزان و 

دامداران استان است.

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همدان افتتاح شد

همدان قطب تولید ادوات کشاورزی

مراسم بزرگداشت روز خبرنگار برگزار شد
 مراســم بزرگداشــت روز خبرنگار روز گذشــته در سالن شهدای 

استانداری همدان برگزار شد.
این مراســم با حضور اســتاندار، مدیران اســتان، روابط عمومی ها و 

اصحاب رسانه همراه بود.
تجلیل از پیشکسوتان روزنامه نگار، زوج های خبرنگار، خبرنگاران برتر، 
برندگان مسابقات ورزشی ویژه هفته خبرنگار و همچنین اجرای کلیپ، 

از جمله محورهای این برنامه بود.
به دلیل حضور در مراسم  گزارش کامل مراسم در شماره بعدی روزنامه 

منتشر می شود
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خبر خبر

اختصاص 44 میلیارد تومان برای احداث 
واحدهای آسیب دیده سیل مالیر 

 مدیر بنیاد مســکن شهرستان مالیر گفت: مجموعا برای احداث تعمیرات و بازسازی 
واحدهای آسیب دیده در بارش ها و سیالب فروردین ماه امسال مبلغ 44 میلیارد تومان در 

مرحله اول به مالیر تخصیص یافت.
  داوود سوری با اشاره به اینکه در بارش ها و سیالب فروردین  ماه امسال  به بیش از یک 
هزار و 650 واحد روســتایی و شهری آسیب  50 تا 80 درصدی وارد شد، اظهارداشت: 
پس از ارزیابی و ارائه گزارش به مدیریت بحران استان  و تایید این  گزارش ها توسط ستاد 

مدیریت بحران  کشور، مبلغ 44 میلیارد تومان سهمیه  بازسازی مرحله اول برای احداث، 
بازسازی و  تعمیرات واحدهای آسیب دیده این شهرستان به بنیاد مسکن ابالغ شد.

وی از تشکیل پرونده  برای واحدهای آسیب دیده از سیالب و معرفی آنها به بانک خبر 
داد و ابراز کرد: از تعداد 600 پرونده  معرفی شــده به بانک تعداد 350فقره منجر به عقد 

قرار داد شده و مابقی در دست انجام است.
به گزارش تسنیم ، مدیر بنیاد مسکن مالیر بیان کرد: میزان تسهیالت پرداخت شده برای 
واحدهای شــهری آسیب دیده از محل  سیل مبلغ 50 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد و 
باز پرداخت 15 ساله اســت که عالوه بر این مبلغ، 12 میلیون تومان نیز برای واحدهای 

شهری به صورت بالعوض پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه میزان تسهیالت پرداختی به واحدهای روستایی خسارت دیده ناشی 
از ســیالب اخیر مبلغ 40 میلیون تومان با کارمزد 4درصد و باز پرداخت 15ساله  است، 

گفت: به این واحدها مبلغ 10 میلیون تومان نیز به صورت بالعوض پرداخت می شود.
ســوری افزود: به واحدهایی که در بارش ها و سیل ابتدای امسال خسارت دیده و نیاز به 

تعمیر دارند نیز مبلغ 15 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد پرداخت می شود.
مدیر بنیاد مســکن مالیر بیان کرد: در  مجموع برای بازســازی 618 واحد احداثی، 351 
تعمیری، 159 فقره وام معیشــتی و تعداد 340 مورد وام 5 میلیون تومانی بالعوض برای 
واحدهای تعمیری و معیشــنی  مجموعا 41 میلیارد تومان تســهیالت به شهرستان ابالغ 

شده است.

قطار گردشگری به مالیر می آید
 مالیــر - خبرنگار همدان پیام : به مناســبت گرامیداشــت هفته 
خبرنگاران به دعوت فرماندار مالیر تور رسانه ایی با حضورخبرنگاران 
و جمعی از مسئولین شهرستان مالیر برگزار شد و خبرنگاران از سد 
کالن مالیر و مجتمع تفریحی گردشــگری مرویل در محور مالیر به 

اراک در جاده مرویل بازدید کردند.
فرماندار مالیر در حاشیه این بازدید ضمن تبریک هفته خبرنگارتعریف 
و تمجید از خبرنگاران را زیره به کرمان بردن تشبیه کرد و گفت: حرفه 
و شغل خبرنگاری شــغلی مقدس ، سخت و طاقت فرساست ، شما 
خبرنگاران با تالش شبانه روزی خدمات مدیران را اطالع رسانی می 

کنید تا مالیر را به جایگاه واقعی خود برسانید.
قدرت ا... ولدی ادامه داد: اصحاب رسانه را یار دوازدهم می نامند اما 
من معتقدم خبرنگاران کاپیتان تیم هســتند زیرا هرچقدر دستگاه های 
اجرایی زحمت بکشند اگر مدیریت و اطالع رسانی درست خبرنگاران 

نباشد قطعاً از زمین بازنده خارج می شویم.
وی از ســامان دهی قطار گردشــگری به مناسبت برگزاری جشنواره 
بزرگ مبل و منبت خبر داد و افزود: این قطار از عید قربان تا عید غدیر 

با 2 سفر و در هر سفر 250 گردشگر از تهران به مالیر خواهد آمد.
ولدی با اشاره به برگزاری جشنوارهای متعدد در مالیرافزود: جشنواره 
مبل و منبت و انگور و شــیره پزی مانیــزان را در پیش رو داریم که 

نیازمند پوشش خبری خوب شما خبرنگاران است.
فرماندار تصریح کرد: از راهنمایی و اطالع رسانی دلسوزانه دریغ نکنید 
زیرا با با این اقدام، یکسری مطالبات که امکان عملیاتی شدن دارند به 

سرانجام می رسند و شهرآبادتر می گردد.
در این تور یکروزه ابتدا ســد کالن یکی از بزرگترین سدهای غرب 
کشــور که در 30 کیلومتری جنوب شهر مالیر قرار دارد مورد بازدید 
قرار گرفت. سد کالن با حجم 45 میلیون متر مکعب مخزن  در راستای 
تأمین آب شرب ، مصارف کشاورزی در آبیاری 160 هکتاراز اراضی 
پایین دست ســد ،کنترل و جمع آوری ســیالب و مصارف صنعتی 
احداث شده است و اکنون به یک مکان تفریحی و توریستی نیز مبدل 
شده است که در روزهای پایانی هفته پذیرای حجم باالی گردشگران 
اســت.در حاشیه این بازدید مدیریت سد و شــبکه کالن با اشاره به 
شاخص بودن شهرســتان مالیر در بخش آب استان گفت: سد کالن 
و تصفیه خانه به صورت بیوتی برای نخســتین بار در استان احداث 
شده اســت . جمشید نوروزی سد کالن را از معدود سدهایی با برج 
آبگیر عنوان کرد و افزود: ارزیابی کیفیت آب بســیار اهمیت دارد زیرا 
باید آب با کیفیت باال به مردم ، بخش کشاورزی و صنعتی انتقال یابد.

به گفته نوروزی آب تصفیه شده سد با سرعت 500 لیتر بر ثانیه توسط 
24 کیلومتــر لوله به مالیر انتقال پیدا می کند که اکنون این پروژه 97 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و حدود سه ماه دیگر به بهره برداری 

می رسد.
 بی نظیرترین مجتمع تفریحی گردشگری غرب کشور 

در مالیر ساخته می شود 
مقصد بعدی تورخبرنگاران مجتمع گردشگری مرویل بود . مجتمعی 
شــامل باغی زیبا به مساحت 5 هکتار با 12 ســوئیت چهار تخته و 
امکانات تفریحی شامل استخر،ســالن بیلیارد ، پینگ پونگ و فوتبال 
دســتی وغیره که ظرفیت اســکان 50 نفر را دارد و ســاالنه پذیرای 

گردشگران فراوانی از اقصی نقاط ایران می باشد.
مالــک مجتمع گردشــگری گفت : بــاغ را به عنوان یک ســمپل به 
مجتمع گردشگری تبدیل کردیم و اکنون قصد داریم مجتمع تفریحی 
،توریســتی ،فرهنگی ورزشی بی نظیری به مســاحت 15 هکتار در 

اطراف سد کالن احداث کنیم .
 داریوش محمد حســینی کمازانی ادامه داد: تمام امکانات تفریحی از 
جمله ســالن های سینمایی روباز، ســالن کنسرت ، پیست دوچرخه 
ســواری و... در دستور کار قرار دارد و قطعا این مجموعه یکی از بی 

نظیرترین مجتمع های گردشگری در غرب کشور خواهد شد.
وی که 15 سال سابقه کارهای مرتبط به گردشگری در استان خوزستان 
را دارد گفت: برای احداث فاز اول طرح گردشــگری سد 18 میلیارد 
تومان سرمایه نیازاست که با برطرف شدن مسائل مربوط به منابع آب 

و منابع طبیعی و حمایت مسئولین بزودی کلید خواهد خورد.

افزایش 3۱ درصدی مراجعان درمانگاه تامین 
اجتماعی نهاوند

 رئیــس درمانگاه تامین اجتماعی نهاونــد از افزایش 31 درصدی 
مراجعان به درمانگاه تامین اجتماعی این شهرستان خبر داد.

معصومه روزبهانی افزود: در چهار ماهه امسال 39 هزار و 565 نفر به 
پزشک عمومی درمانگاه تامین اجتماعی مراجعه کردند که در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشته که 2 هزار و 816 نفر بوده  است افزایش 
بیش از 31 درصدی را نشــان می دهد.بــه گزارش فارس، وی گفت: 
در مدت یادشــده 104 هزار و 359 قلــم دارو به ارزش 476 میلیون 
و 611 هــزار تومان به صورت رایگان در اختیار مراجعان قرار گرفته  
که این میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 42 درصدی 
برخوردار بوده  است.وی انجام بیش از 14 هزار مورد انواع آزمایش را 
از جمله اقدامات این مرکز برای ارائه خدمات به مراجعین ذکر کرد و 
افزود: از ابتدای سال تاکنون 2 هزار و 974 نفر به آزمایشگاه این مرکز 
مراجعــه کرده و 14 هزار و 85 مورد انواع آزمایش انجام دادند.وی از 
پیگیری برای جذب پزشک خبر داد و گفت: به منظور تکمیل خدمات 
این مرکز از خردادماه امســال یک نفر پزشک عمومی به پزشکان این 
واحد اضافه شد که خروجی آن افزایش تعداد پذیرش و کاهش مدت  
زمان انتظار برای دریافت و خدمات درمانی بوده  است.رئیس درمانگاه 
تامین اجتماعی نهاوند به منظور جلوگیری از ارجاع برخی از مراجعین 
به مراکز درمانی خارج از شهرســتان تمامی معاینات متقاضیان قبل از 
استخدام، بررسی انواع استراحت های پزشکی و تایید پروتز بیماران در 
این مرکز صورت می گیرد که این مســئله رضایت خاطر زیادی را در 

سطح شهرستان به دنبال داشته  است.

نقد منصفانه رسانه بهترین راهکار است
 نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی در آئین تجلیل و 
بزرگداشت روز خبرنگار در سراب تفریحی گردشگری فارسبان گفت: 
کار خبرنگاری بســیار با اهمیت و با ارزش است؛ نباید تصور شود که 
خبرنگاران کار کمی را انجام می دهند باید شأن جایگاه آنها حفظ شود و 

مورد حمایت قرار گیرند ولی حرمت امامزاده به متولی آن است.
حســن بهرام نیا در این مراسم با تأکید بر اینکه باید جایگاه خبرنگاران 
و اصحاب رسانه در جامعه حفظ شود و آنها مورد حمایت قرار گیرند، 
افزود: اگر در جامعه رو به توســعه، خبرنگاران منزلت پیدا کردند یعنی 

جامعه دارای هویت توسعه ای است. 
بهرام نیا عنوان کرد: اصل این است که منزلت شغل خبرنگاری باید احیا 
شود ، و نگاه کاسبانه به شــغل خبرنگاری از بین برود، آنگاه می توان 
گفت خبرنگار یک شاخص است که می تواند پل ارتباطی بین مردم و 

مسئولین باشد.
وی در ادامه افزود : من از انتقاد و بیان مشکالت توسط رسانه ها گالیه 
ای ندارم و برای رشد و توســعه در کارم پذیرای انتقادات هستم ولی 

انتظار دارم که انصاف و عدالت نیز از طرف رسانه ها رعایت شود.
+اقدامات و عملکرد مسئوالن بدون وجود رسانه ها، ناقص است.

فرماندار نهاوند هم با اشاره به آگاهی و اشرافیتی که خبرنگاران به مسائل 
روز اجتماع دارند، نقش آنان را در آگاهی بخشــیدن به مردم و جامعه 
پررنگ دانســت و افزود: این خبرنگاران هستند که به دنبال خبررسانی 
و آگاهی رسانی به مردم هســتند و واقعیت ها را هرچند تلخ در همه 

شرایط بیان می نمایند.
ناصری گفت: نقد سازنده  و منصفانه ،  بدون شک موجب ایجاد انگیزه 
و امید  به آینده ای روشن خواهد شد ، ولی اقدامات و عملکرد مسئوالن 

بدون وجود رسانه ها، ناقص خواهد بود.
ناصــری بر لزوم اتحاد و همدلی در میان اقشــار مختلف جامعه تأکید 
کرد و افزود: این اتحاد و امید تنها با آگاهی بخشــی در جامعه از طریق 

خبرنگاران میسر می شود.
فرماندار نهاوند در پایان خواســتار انعکاس پتانسیلها و ظرفیت های 

شهرستان در حوزه های مختلف از سوی اصحاب رسانه و قلم شد.
 در ادامه این برنامه مسابقات ورزشی خبرنگاران در رشته های دارت 
، هفت ســنگ و طناب کشی با همت اداره ورزش و جوانان و حضور 

اصحاب رسانه در سراب تفریحی گردشگری فارسبان برگزار شد.
در این مســابقات با که با حضور 20 خبرنگار فعال در رســانه های 
کشــوری، اســتانی و محلی برگزار شد و در رشــته دارات آقایان : 
قدیرکیانی ، علی چگنی و سجادســیف و خانم هــا فاطمه ظفری ، 
معصومه کمالوند و شــیما حیدری به ترتیب حائز رتبه اول تا ســوم 

شدند.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان نهاوند خبرداد:
تشکیل پرونده قضایی درباره وضعیت 

غیربهداشتی پسماند ها
 دادستان نهاوند گفت: با توجه به دفع غیراصولی زباله های عادی و 
عفونی در شهرســتان نهاوند در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده 

است.
 ســید هادی مصطفوی از تشــکیل پرونده قضایــی درباره وضعیت 

غیربهداشتی پسماند ها در این شهرستان خبر داد.
وی گفت: با توجه به دفع غیراصولی زباله های عادی و عفونی در ابتدای 
سال  جاری پرونده قضایی علیه شهرداری، بیمارستان ها، شبکه بهداشت، 

مراکز درمانی و ازمایشگاهی تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: در این زمینه اقدام الزم برای رفع تهدید علیه بهداشت 

انجام و تحت رسیدگی است.

 بخش شیرین ســو این مزیــت را دارد که 
از لحاظ جغرافیایی، تاریخی وتوریســتی در 
موقعیت ویژه قرار گرفته اســت. و می توان از 
ظرفیت های موجود درآن برای بهبود وضعیت 

کنونی بهره برد.
در تقســیمات کشوری شهر شیرین سو سال 
1377 از روستا به شــهر تبدیل شد واولین 
شــهردار آن نیز در این سال آغاز به فعالیت 
کرد. زبان مردم این شــهر ترکی آذربایجانی 
اســت و این شــهر درمنطقه ای بنام مهربان 
واقع شــده که مــردم آن اکثرأ کشــاورز و 
دامدارند نژاد گوسفند مهربان آن نیز شهرت 

جهانی دارد.
شیرین سو با داشتن 2465 نفر جمعییت جزو 
معدود شهرهایی است که پس از مرکز استان 
به عنــوان اولین شــهر درآن مدیریت بحران 
تشکیل شده اســت.و صاحبان فکر و اندیشه 
در حال تهیه اطلس اجتماعی برای این شــهر 

هستند. 
از دیگر پتانســیل های شــهر مذکــور تاالب 
شیرین سو اســت که دسترسی به آن از طریق 
راه کبودراهنگ به شیرین ســو، قیدار میســر 
می باشــد. این تاالب همه ساله در فصل بهار 
پذیرای تعداد زیادی پرندگان آبزی وکنار آبزی 
مانند گونه های پرســتوی دریایی نوک کلفت، 
تنجه، لک لک ســفید، اردک سرسبز، آنقوت 

و... است.
از صنایع دستی این بخش می توان فرش نفیس 
مهربان، گوســفند نژاد مهربان و فســیل های 
بیست میلیون ساله که از کوه یاستی داغ کشف 

شده را نام برد.
 شــهردار شیرین ســو در کنار ورودی به نام 
شورچای به وجود آمده است که معادل ترکی 
آن آب شــور می باشــد به دلیل اینکه در کنار 
این رود که آب آن شور بوده، آب شیرین پیدا 
شده و مردم این شــهر در گذشته از این آب 
شیرین استفاده کردن نام این شهر از کهرآباد به 

شیرین سو تغییرنام یافته است.
این شهر در حد فاصل دو غار بزرگ و دیدنی 
)علیصدر و کتله خور( و در مسیر جاده همدان 
زنجان قرار گرفته  اســت. این دیار افتخارات 
دیگری نیز دارد و مدت ها میزبان مهاجری به 

نام پروفسور بالتازار بوده است. 
وی شــخصیت نوســتالژیک دوران کودکی 
متولدین دهه 60 اســت. بالتازاریک پزشک 
فرانســوی بود که به علت فعالیت در زمینه 
بیماری های طاعون و  از شــیوع  جلوگیری 
هاری معروف شــد و به دلیــل اختراعاتش 
همچنیــن برای انجام تحقیقات پزشــکی به 
اکنلو شیرین سو واقع  ماموریتی در روستای 
فرستاده شد.  ایران  کبودراهنگ  درشهرستان 

این پروفسور فرانســوی همزمان با سومین 
موج شــیوع طاعون در سال1332 از فرانسه 
به ایــران آمــد و در 17 ســال زندگی در 
این منطقــه و با همکاری پزشــکان ایرانی 
پایگاه تحقیقاتی انیســیتو پاستور را در شهر 

شیرین سو بنا نهاد.
سیدمصطفی موسوی دارای کارشناسی ارشد 
شهرســازی و 30 ســال سن شــهردارجوان 
شهر شیرین سو از نخســتین روزهای معارفه 
خــود گام های بزرگی را در اعتالی رســیدن 
به اهداف شــهر مدرن برداشــته است و همه 
تالش وی محقق ســاختن خواسته های مردم 

در پی دســتیابی به اهداف 
عمرانی  اجتماعی،  رفاهی، 
و اشتغالزایی هست تا بتواند 
شرایطی فراهم نماید که این 
شهر در جایگاه توریستی و 

رونق خود قرار گیرد.
شهردار شیرین سو با تشریح 
گفت:  خــود  برنامه هــای 
در  فعالیت  ابتــدای  از  من 
شــهرداری همه تالشم بر 
این بود کــه با به کارگیری 
همچنین  مــردم  توانمندی 
ظرفیت های موجود در شهر 
برای آبادانی شهرو افزایش 

درآمد مردم قدم بردارم.
موســوی  ســیدمصطفی 
از  یکــی  را  شیرین ســو 

شــهرهایی دانســت که از لحاظ جغرافیایی، 
تاریخی و توریســتی در موقعیــت ویژه قرار 
گرفته اســت. که باید از ظرفیت های موجود 

درآن برای بهبود وضعیت کنونی بهره برد.
شهردار شیرین سو در گفت وگو با همدان پیام 
ساخت مجتمع فرهنگســرای شهرداری را با 
رویکرد رفاهی تجاری، همچنین آماده ســازی 
پــارک 150 هکتاری فرا منطقــه ای با اجرای 
طرح بادام کاری همچنین شــروع طرح جامع 
گردشــگری را جزو برنامه های اکوتوریستی 

خود برشمرد.
وی با برشــمردن برنامه های گردشگری خود 
گفت: اجرای طرح جامع تاالب شیرین ســو 
با مدیریت مجموعه شــهرداری درحال انجام 
است وبا پیگیری های پرسنل شهرداری برای 
اولین بار در کشور شهری با زیر 10 هزار نفر 
جمعیت بودجه بازآفرینی شــهری را به خود 

اختصاص داده است. 
موســوی تدوین طــرح اطلســی اجتماعی 
فرهنگی همچنین اجــرای طرح جامع فضای 
سبز را از جمله اقدامات خود دانست واظهار 
داشــت: برای انجام هر چه بهتر فعالیت های 
ذکــر شــده اتــاق فکری 
شیرین سو  شــهرداری  در 
تشکیل شــده است که 22 
نفر از مشاورین و صاحبان 
اندیشــه در این شــورای 
شهردار  مجموعه  مشورتی 
شیرین ســو را در اجــرای 

برنامه ها یاری می کنند. 
شــهردار شیرین ســو خبر 
خوش دیگــری نیز داد که 
در کمتر شــهر کوچکی با 
جمعیت زیــر 3 هزار نفر 
محقق می شود و آن تشکیل 
ستاد مدیریت بحران است 
که پس از شهرستان همدان 
ایــن افتخار نصیب شــهر 
شده  شیرین ســو  کوچک 

است.
وی بهره  گیــری از موقعیت مرکز انیســتیتو 
پاستور پرفسور بالتازار اکنلو برای رونق منطقه 
و نام گــذاری یک خیابان به نام این پزشــک 
معروف جهانی را جزو طرح های گردشگری 
خودعنــوان کرد و افــزود: در این باره حمام 
قدیمی شیرین ســو که تخریب 90 درصدی 
دارد برای تبدیل به رستوران سنتی دیده شده 

است.
کارشــناس ارشــد شهرســازی فعالیت های 

عمرانی خود را نیز معرفی کرد و اظهار داشت 
از سال گذشته تاکنون 300 تن آسفالت ریزی 
داشته ایم این در حالی است که در مرکز استان 
و شهر همدان 200 تن کار آسفالت ریزی انجام 

شده است.
مهندس رشته شهرسازی اجرای طرح جامع را 
جزو اولیــن برنامه ریزی های خود عنوان کرد: 
که در 4 ســطح محدوده شهری اجرا می شود 
و دســتگاه های میراث فرهنگی وگردشگری، 
اداره آب، محیط زیســت، و منابع طبیعی در 
این باره شــرح وظایف و اهداف خود را ارائه 

خواهند داد.
الزم به ذکر است شهر شیرین سو اولین ورودی 
اســتان همدان از شمال غرب است و بین دو 
غار معروف علیصدر و کتله خور قرار گرفته و 
دیگر وردی آن از ســمت غارعلیصدر هست 
که اهمیــت ویژه ای را به خود اختصاص داده 
و احداث بلوار بهشتی در این قسمت از شهر 
85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ویک میلیارد 
تومان اعتبار نیز برای آن پروژه اختصاص یافته 

است.
شــهردار جوان معتقد است رویکرد فرهنگی 
در مجموعه مدیریت شهری محقق نشده چرا 
که شــهرداری می تواند در مباحث فرهنگی و 
اجتماعی نقش اول را ایفا نماید و درطول این 
یک سال آسیب ها شناســایی واولویت  بندی 
آثار اجتماعی در حال پیگیری است که تدوین 
اطلس اجتماعی یکی از برنامه های وی هست.

موســوی نقش مردم در باز آفرینی شهری و 
محالت را ارزشــمند و با اهمیت دانســت و 
اظهار داشــت: ما در شــهرداری توانسته ایم 
محدوده، مزیت و معایب شــهررا مشــخص 
و پیشــنهادهای خوبی را بــرای اجرای طرح 

بازآفرینی رائه دهیم.
وی از بی اعتنایــی دســت اندرکاران مربوطه 
به موضــوع برنــد محصوالت دامــداری و 
کشــاورزی ابراز تأسف کرد و افزود: با کمک 
گرفتن از مشــاورین در پی برندســازی برای 
گوسفند مهربان، گندم مرغوب و قالی مهربان 
شیرین سو هستیم چرا که این کار باعث رونق 

اشتغال و اقتصاد در شهر خواهد شد. 
موســوی در پایان از برگزاری جشنواره بومی 
محلی25 مرداد در حاشــیه تاالب شیرین سو 
خبر دادو معرفی توانمنــدی بانوان همچنین 
سرمایه های این شهر را از اهداف این جشنواره 

برشمرد.
در انتخابات شوارهای سال 96 با رد صالحیت 
کاندیداهــا و بــه حدنصاب نســریدن تعداد 
نامزدها انتخاباتی شــورا در ســال 96 در این 
شهر انتخابات شورا برگزار نشده و مسئولیت 
مدیریت شهری در کل بر عهده شهردار است.

کارت دانشجویی سید امیرمحمد هاشمی فرزند سید اسحاق به 
شماره ملی 0590397311 رشته مهندسی عمران دانشگاه بوعلی 
سینا به شماره دانشجویی 9612176045 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

پروانه بهداشتی ساخت شرکت صنایع غذایی شکوفه 
سحر همدان به شماره و تاریخ 12768- 16/34/3710/پ 

مورخ 95/4/6 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

روابط عمومی شرکت توزعی 
ن نیروی ربق استان همدا

موسوی شهردار شیرین سواز برنامه های توسعه می گوید

ایده های بزرگ برای شهر کوچک

شــهردار   ششــمین 
می خواهد  شیرین ســو 
ازهمه ظرفیت های بخش 
پیشــرفت های  بــرای 
اقتصــادی، اشــتغال، و 

اکوتوریست بهره بگیرد

امیدواریم ایستگاه 
راه آهن باباکمال تا 

پایان سال آماده شود
 معــاون وزیر راه و شهرســازی گفت: 
عملیــات اجرایی پروژه ایســتگاه راه آهن 
باباکمال شروع شــده و حدود 20 درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد که امیدواریم این 

ایستگاه را تا پایان سال آماده کنیم.
معــاون وزیر راه و شهرســازی به دعوت 
نماینــده مردم تویســرکان در خانه ملت ، 

فرماندار و جمعی از مســئوالن اســتانی و 
شهرستانی مربوطه از روند احداث ایستگاه 
راه آهن باباکمال این شهرســتان از نزدیک 

بازدید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این 
برنامه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی 
از برنامه هایی که در توسعه شبکه ریلی در 
برنامه های کاری وزارت راه و شهرســازی 
و دولت قرار دارد توســعه شبکه ریلی به 
مرزهای خروجی و اتصال به کشــورهای 
همســایه و اتصال مراکز استان ها به شبکه 

ریلی است.

به گزارش فارس،خیرا... خادم با اشــاره به 
اینکه در سال 96 و 97 ما چهار مرکز استان 
بزرگ کشور را به شبکه ریلی اتصال دادیم 
افزود: دو مورد از این مراکز مســیر ریل ما 
را به ســمت مرزهای غربی نزدیک کرد و 
یکی از این مراکز اتصال مرکز کرمانشاه از 
طریق اتصال ریل به اراک و از آنجا به مرکز 

کشور بود.
معــاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: 
خوشبختانه با وجود این که پروژه طوالنی 
بــود ولی در این مدت کوتاهی که مســیر 
ریلی به بهره برداری رســیده اســت مردم 

استان های همدان،کرمانشــاه و استان های 
همجوار از این مسیر ریلی استفاده کنند.

وی ادامه داد: یکی از بهترین اتفاقات سال 
گذشته برای زوار عتبات عالیات به ویژه در 
اربعین حســینی استفاده بسیار از این مسیر 
ریلی به عنوان مســیر ریلی غرب کشور به 
ویژه بود؛ مردم از این طریق به کرمانشاه و 
نزدیک مرز انتقال پیــدا کردند و با فاصله 
150 کیلومتــری به عتبــات عالیات عراق 

مشرف شدند.
خادمی تاکید کرد: امسال هم برنامه ما این 
است بتوانیم از این مسیر ریلی همین هدف 

را با راه اندازی قطارها محقق کنیم.
وی با اشــاره به اینکه ایستگاه باباکمال از 
ایستگاه های مورد نیاز بود گفت: عملیات 
اجرایی این پروژه شروع شده و حدود 20 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفت: 
امیدواریم این ایستگاه را تا پایان سال آماده 
کنیم تا مردم بتوانند کار تردد ریلی خود را 

انجام دهند.
وی در ادامــه با بیــان اینکــه عملیات 
به  اجرایــی در توســعه زیرســاخت ها 
ویژه احــداث باند محورهــای ارتباطی 

آن در حال انجام اســت ادامه داد: یکی 
از محورهــای مهــم، چهارخطــه کردن 
تویســرکان به ســمت کنگاور و از آنجا 
اتصــال به بزرگــراه کربالســت که این 

پروژه در حال اجراست.
خادمی با بیان اینکه طول محور تویسرکان 
به کنــگاور 40 کیلومتر اســت گفت: 15 
کیلومتر از این محور به صورت چهارخطه 
اجرا شده و مورد استفاده مردم قرار گرفته 
است، امیدواریم 25 کیلومتر باقی مانده که 
تا سه راهی کنگاور است، طی یک سال و 

نیم آینده به اتمام برسد.
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اختیاراتم »خوب« است 
و روابط خوبی با روحانی دارم

 معاون اول رئیس جمهــور در جمع خبرنگاران وضعیت دولت را 
خــوب خواند و گفت: اختیارات من خوب اســت و روابط خوبی با 

آقای روحانی دارم.
 اســحاق جهانگیری روز گذشته، با حضور در حیاط دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: وضعیت دولت خوب اســت؛ اختیارات من خوب 
اســت و روابط خوبی با آقای روحانی دارم. جهانگیری در واکنش به 
این ســوال که گفته می شود ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از 
حســن روحانی برای حضور در اجالس »گروه هفت« دعوت کرده 
است، گفت: این ســوال را از دفتر رئیس جمهور بپرسید.معاون اول 
رئیس جمهور درباره رویکــرد دولت برای افزایش حضور حداکثری 
مردم در انتخابات مجلس شــورای اسالمی، گفت: یکی از مهمترین 
راهبردهای دولت در بخش سیاست داخلی برگزاری انتخابات پرشور 
و با حضور گسترده مردم است، البته باید زمینه رقابت همه جریان ها به 
وجود آید و همه جریان ها در انتخابات کاندیدا داشته باشند؛ ما تالش 

می کنیم چنین شرایطی را فراهم کنیم.
بــه گزارش فارس،جهانگیری درباره حضور بانوان در ورزشــگاه ها 
و نظر فدراســیون جهانی فوتبال در ایــن زمینه گفت: دولت دغدغه 
متدینیــن و علمــا را در نظر می گیرد و  از وزارت کشــور و وزارت 
ورزش و هم نیروی انتظامی خواسته ایم محل های مناسبی را به بانوان 
اختصاص دهند تا نگرانی متدینین در این زمینه برطرف شود و بانوان 

هم بتوانند در ورزشگاه ها حضور داشته باشند. 
جهانگیری با اشاره به واقعیت وجود کسری بودجه گفت: با توجه به 
شرایط موجود امســال منابع و مصارف بودجه سازگار نیست، منابع 

کاهش پیدا کرده است که باید راهکاری پیدا کنیم.
وی افزود: یکی از مواردی که راجع به من گفته می شــود می آیند و 
برخی صحبت هایی که من در سال 96 و 95 داشتم می گویند که شما 
گفتید که تورم را تک رقمی کردیم و اقتصاد را راه می اندازیم؛ ما این 
کار را کردیم و تورم تک رقمی شــد، اگر کسی تردید دارد بگوید که 

آن موقعی تورم دو رقمی بود و دلیل بیاورد.

تحریم ظریف توسط آمریکا مغایر حقوق و 
موازین بین المللی است

 نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: تحریم وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران توســط آمریکا نقض فاحش اصول اساسی حقوق بین الملل و 
اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است. مجید تخت روانچی، نماینده 
دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل، طی نامه ای در این مورد به دبیرکل 
این ســازمان، با اشاره به اینکه حســب اعالم مقامات دولت فعلی آمریکا، این 
تحریم ها به دلیل نقش و جایگاه محمدجواد ظریف به عنوان مســئول سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران، اعمال شده است، به گزارش ایسنا،اعالم داشته 
که این امر به خوبی نشان می دهد که رژیم ایاالت متحده از دیپلماسی که یکی 
از بزرگترین دستاوردها برای حفظ صلح و امنیت میان ملل به حساب می آید، 

بیزار است.

3۱ مرداد خبری خوش در حوزه پدافندی 
اعالم می کنیم

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: خبری خیلی خوش در حوزه 
پدافندی در روز 31 مرداد خواهیم داشــت. امیر حاتمی در حاشیه جلسه روز 
گذشته، هیأت وزیران در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن روز صنعت 
دفاعی و برنامه های این وزارتخانه برای رونمایی از دستاوردهای جدید صنعت 
دفاعی کشــور اظهار کرد: هفته آینده مراســم تحویل دهی و رونمایی از یک 
خودروی نظامی در شهر اصفهان انجام خواهد شد که خودروی پر کاربردی در 
نیروهای مســلح خواهد بود.به گزارش ایسنا،وی همچنین گفت: خبری خیلی 
خوش در حوزه پدافندی در روز 31 مرداد خواهیم داشــت. با این رونمایی و 
تحویل دهی که در روز صنعت دفاعی  انجام خواهد شد، ان شاءهلل توان و اقتدار 

دفاعی کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.

امیدواریم آمریکا برای حضور ظریف 
در مجمع عمومی تابع مقررات باشد

 سخنگوی سازمان ملل با توجه به تحریم ظریف از سوی آمریکا گفت که 
امیدوار است کشور میزبان مجمع عمومی سازمان ملل راجع به حضور وی به 
مقررات پایبند باشــد.به نقل از پایگاه خبری اردوپوینت، استفان دوژاریک، در 
یک کنفرانس خبری گفت که ســازمان ملل امیدوار است دولت آمریکا راجع 
به حضور یافتن محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مجمع عمومی 
سازمان ملل که در ماه ســپتامبر برگزار خواهد شد،  به مقررات کشور میزبان 
ســازمان ملل پایبند باشد.به گزارش ایسنا،وی گفت ،باید منتظر بمانیم و ببینیم 
که چه اتفاقی در مجمع عمومی می افتد، نمی توانم پیش بینی کنم اما سازمان ملل 
الزاماتی طبق توافق کشور میزبان دارد و مطابق اصول، ما امیدواریم هر کشوری 

که مشمول این مقررات می شود، طبق آن عمل کند.

جاللی: تحریم ظریف قابل توجیه نیست

 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با بیان این که 
استراتژی آمریکا گفت وگوی نرم و فشار عملی به جمهوری اسالمی 
ایران است گفت: تحریم وزیر امور خارجه کشورمان نیز به هیچ وجه 

قابل توجیه نیست.
به گزارش ایســنا، کاظم جاللی گفت: اکنون در شــرایط حساسی از 
لحاظ اقتصادی و سیاســی در داخل کشورمان هستیم شرایط خاصی 
است که می طلبد جامعه خبری و اصحاب رسانه متناسب با آن حرکت 

کنند باید مسائل اصلی را پیگیری و تعقیب کنیم.
وی با اشاره به گزارش های مرکز پژوهش ها در شرایط تحریمی اظهار 
کرد: این گزارش ها ناظر به این اســت که مــا چه طور اقتصاد بدون 
نفت داشته باشیم در کشور ظرفیت هایی وجود دارد که هنوز به طور 
کامل اســتفاده نشــده ما می توانیم از این ظرفیت ها برای کمتر کردن 
اثرات تحریم بهره گیریم. ما در مرکز پژوهش ها بررســی های مفصلی 

داشته ایم.
رئیس فراکسیون مســتقلین والیی با تاکید بر لزوم داشتن وحدت در 
شرایط فعلی ادامه داد: باید از همه توان استفاده کرد و همه دارای برنامه 
منجسم برای اداره کشور باشیم؛ تصمیم گیری ها به موقع باشد. امروز 
باید درست و زود تصمیم گیری کنیم؛ رسانه ها هم باید رویکردشان به 
ســمت دلگرم شدن مردم باشد و پیگیری مسائل از سوی مسئوالن را 

دنبال کنند. امیدواریم بتوانیم از این برهه به خوبی عبور کنیم.

آگهی مزایده 

شهردار همدان

آدرسمبلغ سپرده به ریالکل قیمت کارشناسی به ریالمساحت مترمربعموقعیتپالک ثبتیکاربریردیف

جاده چشین، باالتر از دو راهی حصار شمسعلی288/737/940/075/0001/000/000/000معبر35متری و10متری دوبر9/31/9539زمین مسکونی1

جاده چشین، باالتر از دو راهی حصار شمسعلی299/088/224/700/0001/000/000/000معبر35متری و10متری دوبر9/31/9538زمین مسکونی2

جاده چشین، باالتر از دو راهی حصار شمسعلی303/298/340/475/0001/000/000/000معبر35متری و10متری دوبر9/31/9537زمین مسکونی3

جاده چشین، باالتر از دو راهی حصار شمسعلی94/2837/808/350/00001/000/000/000معبر35متری و10متری دوبر9/31/9536زمین مسکونی4

جاده چشین، باالتر از دو راهی حصار شمسعلی500/000/000 266/125/322/400/000معبر35متری و8متری شمالی9/31/9547زمین مسکونی5

جاده چشین، باالتر از دو راهی حصار شمسعلی500/000/000 158/442/693/480/000معبر8متری جنوبی9/31/9548زمین مسکونی6

بلوار خرمرودی- انتهای کوچه چرچی20011/000/000/0001/000/000/000جنوبی- معبر 10 متری 10/13429زمین مسکونی 7

بلوار شاهد- 8 متری ارشاد2459/065/000/0001/000/000/000جنوبی- معبر 18 متری 9/121زمین مسکونی 8

بلوار محمدیه- کوچه شهید نصیری 226/2010/405/200/0001/000/000/000جنوبی- معبر 10 متری 10/5469/11113زمین مسکونی 9

نایب احمد- تفکیکی الحسینی2003/000/000/000500/000/000شمالی – معبر 10 متری 9/321/5118زمین مسکونی 10

نایب احمد- تفکیکی الحسینی 2003/000/000/000500/000/000شمالی- معبر 10 متری 9/321/5105زمین مسکونی 11

بلوار جانبازان- انتهای 18 متری ابوذر 2005/200/000/000500/000/000جنوبی- معبر 10 متری 18/791زمین مسکونی 12

بلوار جانبازان – انتهای 18 متری ابوذر 2005/200/000/000500/000/000جنوبی- معبر 10 متری 18/790زمین مسکونی 13

شهرک فرهنگیان- تفکیکی ویسی238/2013/101/000/0001/000/000/000جنوبی- معبر 45 متری 1/10194/9933زمین تجاری- مسکونی 14

بلوار مطهری- 24 متری بصیرت 2557/905/000/0001/000/000/000شمالی- معبر 10 متری 9/69/3827زمین مسکونی 15

شهرداری همدان در نظر دارد به استناد مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش امالک مشروح ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با رعایت شرایط در مزایده شرکت نمایند.

1- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانک شهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا اوراق مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری 98/5/24 تحویل 
دبیرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.

2-متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه نمایند. 
3-عواید حاصله از فروش امالک فوق صرفًا جهت تامین مالی پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری ستاد بوده و مطالبات سایر متقاضیان و پیمانکاران که به هر نحوی از شهرداری طلبکار می باشد در صورت برنده شدن در مزایده قابل تهاتر نبوده و می 

بایست نقداً به حساب شهرداری واریز گردد. 
4- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
6-شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
8- پیشنهادات رسیده در تاریخ 98/5/26 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

)م الف 725(

 درخواست دولت از رسانه ها این است که 
واقعیت های جامعه را به مردم انتقال دهند.

رئیس جمهور گفت: به وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات دســتور داده ام تا تسهیالت ویژه ای 
برای خبرنــگاران در نظر بگیرنــد و اینترنت 
پرســرعت در اختیار آنها قرار دهند. همچنین 
به عنوان هدیه روز خبرنگار یک سال خدمات 
اینترنــت رایگان بــرای خبرنگاران تخصیص 

خواهد یافت.
حجت االســالم والمسلمین حسن روحانی در 
جمــع خبرنگاران در حیــاط دولت با تبریک 
روز خبرنگار، اظهار کرد: نقش خبرنگار برای 
اطالع رسانی به مردم بسیار مهم است؛ زیرا یکی 
از نیازهای مهم جامعه، اطالعات از آن جامعه و 

جامعه جهانی است.
وی ادامه داد: اطالعات و خبر داشتن از حوادث 
جهان مورد نیاز مردم است. اطالع رسانی بسیار 
مهم بوده و دولت حامی آن اســت که مردم از 
همه اطالعات باخبر باشــند. قرار دادن خبر به 
صــورت رانت در اختیار عده ای کار درســتی 
نیســت، اطالعات باید در اختیار همگان قرار 
گیرد.به گزارش ایسنا، رئیس جمهور همچنین با 
بیان اینکه برای ما بسیار مهم است که اطالعات، 
واقعی و بی کم و کاســت باشد، تصریح کرد: 
مسئولیت رسانه امانتداری در انتقال خبر است. 
تغییر واقعیت اجازه نمی دهد که مردم قضاوت 

درستی داشته باشند یا جامعه دچار تنش شود.

وی خاطرنشــان کرد: درخواســت دولت از 
رسانه ها این است که واقعیت های جامعه را به 
مردم انتقال دهند. مشــکالت و نظرات جامعه 
بویژه نخبــگان، جوانان و زنــان را به دولت 
منتقل کنند. اگر نقصی در کار ما می بینند بدون 
لکنت نقص را بیان کنند. ما از این کار  نه تنها 
خوشحال می شویم بلکه آن را به عنوان نشانه 

درستی از جامعه آزاد می دانیم.
روحانی در ادامه خاطرنشــان کرد: انتقاد باید 
دلسوزانه و واقعی باشد و راهکار هم ارائه شود. 
نتیجه انتقاد این اســت که خدمات بهتر انجام 
شود.بر اســاس این گزارش،  رئیس جمهور در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره 
به اعمــال تحریم های ظالمانه علیــه ایران از 

ســوی دولت ایــاالت متحــده آمریکا گفت: 
امروز در شــرایط تحریم های ظالمانه هستیم؛ 
به ویژه آنکه از اردیبهشــت ماه سال قبل مردم 
در فشار تحریم ها قرار گرفته اند. اگر بخواهیم 
نام دقیق این تحریم ها را بگوییم، این تحریم ها 
همان تروریســم اقتصادی است که هیچ چیز 
را برای مردم ما اســتثناء نکرده اند و فشــاری 
کــه وارد می کنند حتی بر کــودکان و آنهایی 
که در بیمارســتان ها بستری هســتند نیز وارد 
می شــود، این کار یک جنایت علیه بشــریت 
است.روحانی با بیان اینکه ما باید در برابر این 
جنایات ایستادگی و مقاومت کنیم، خاطرنشان 
کرد: تاکنون ایستادگی و مقاومت بسیار خوبی 
داشــته ایم. در این مسیر خبرنگاران و رسانه ها 

نیز نقش بسیار تاثیرگذاری بر عهده دارند؛ آنها 
باید نشاط اجتماعی ایجاد کنند و نکات مثبت 
را بیان نمایند.وی همچنین با اشاره به عملکرد 
صدا و ســیما طی ماه های اخیر اظهار کرد: در 
ماه های اخیــر صدا و ســیما از کار، تالش و 
رونقی که در جامعه ایجاد شــده پرده برداری 
کرده و این کار برای ما بســیار مهم، ارزشمند 
و امیدوارکننده است. بر همین اساس از رسانه 
ملی و همه رسانه ها، روزنامه ها و فضای مجازی 
تشکر می کنم.رئیس جمهور همچنین با اشاره 
به تاثیر فضای مجازی در فعالیت رســانه ها و 
خبرنگاران، گفت: امروز فضای مجازی امکانی 
اســت که در اختیار همه قرار گرفته و اینترنت 
و فضای مجازی کار رســانه ها و خبرنگاران را 
آسان کرده است. خبرنگاران با یک وسیله ساده 
و کوچک می توانند صدا و تصویر را ضبط کنند 
و همزمان اخبار را منتقل نمایند. بر همین اساس 
نیز در دولت تسهیالت ویژه ای برای خبرنگاران 

در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور در پایان با اشــاره به فعالیت 
رســانه های دشــمن علیه جمهوری اسالمی 
ایران تاکید کرد: در شــرایطی که امروز همه 
رسانه های دشــمن علیه ما فعالیت می کنند، 
وظیفه خبرنگاران و رسانه ها مضاعف است؛ 
ان شــاءاهلل با تــالش، پیگیــری و همکاری 
رسانه ها و خبرنگاران از شرایط سخت عبور 

خواهیم کرد.

دستور رئیس جمهور به وزیر ارتباطات 
برای ارائه تسهیالت به خبرنگاران
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نیش و نوش

خبر

خوش خلقی در مکتب امام باقر )ع(
علی حیدری  «

 بنــا به برخی روایات، امام محمد باقر علیه الســالم در هفتم ذی 
الحجه ســال 114 به شهادت رســیدند. به همین مناسبت درسی از 
ســیره اخالقی آن امام همام بیان می کنیم بدان امید که با بهره گیری 
از رهنمایــی های آن بزرگواران، حیــات اخالقی بهتری برای خود و 

اطرافیانمان رقم بزنیم.
یکی از ســجایای اخالقی مهم در زندگی هر انسانی برخورد خوب و 
شایسته با اطرافیان و خوش خلقی است. بر اساس آنچه منابع اسالمی 
گــزارش داده اند، یکی از خصوصیات برجســته امام باقر)ع( اخالق 
خوش و معاشرت نیکو با اطرافیان بوده است. نمونه ای از این فضیلت 

اخالقی را بیان می کنیم:
یکی از دوســتان امام باقر )ع( به نام ابی عبیده می گوید: در ســفر، 
رفیق و همراه، امام باقر )ع( بودم. در طول ســفر همیشه نخست من 
سوار بر مرکب می شدم و سپس آن حضرت بر مرکب خویش سوار 
می شــد. . زمانی که بر مرکب می نشســتیم و در کنار یکدیگر قرار 
می گرفتیم، آن چنان با من گرم می گرفت و از حالم جویا می شــد 
که گویــی لحظاتی قبل در کنار هم نبوده ایم و دوســتی را پس از 
روزگار دوری جســته است. به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند 
رسول خدا! شما در معاشرت و لطف و محبت به همراهان و رفیقان 
به گونه ای رفتار می کنید که از دیگران ســراغ ندارم، و براستی اگر 
دیگران دست کم در اولین برخورد و مواجهه، چنین برخورد خوشی 
با دوستانشــان داشته باشــند، ارزنده و قابل تقدیر خواهد بود. امام 
باقر )علیه الّســالم( فرمود: آیا نمی دانی که مصافحه )نهادن دســت 
محبت در دســت دوســتان و مؤمنان( چه ارزشی دارد؟ مؤمنان هر 
گاه با یکدیگر مصافحه کنند و دســت دوستی بفشارند، گناهانشان 
هماننــد برگهای درخت فرو می ریزد و در منظر لطف خدایند تا از 

یکدیگر جدا شوند.
محبت و عاطفه نســبت به فرزندان و اعضای خانواده در اوج رعایت 
ارزشــهای دینی و الهی، یکی از نمونه های نیک اخالقی است که در 

مکتب امام باقر)ع( به خوبی قابل مشاهده است.
گروهی نزد امام باقر )ع( شــرفیاب شدند و به خانه آن حضرت 
وارد گشــتند. اتفاقــًا یکی از فرزندان خردســال امــام باقر )ع( 
مریض بــود و آنان آثار غم و اندوه فراوانــی را در آن حضرت 
مشــاهده کردند. امام باقر)ع( از مریضی فرزند به گونه ای نگران 
و ناراحت بود که آرامش نداشــت. آن گروه با مشاهده این وضع 
با خود گفتند که اگر این کودک بمیرد ممکن اســت امام باقر )ع( 
چنان ناراحت و غمگین شــود و از خود عکس العمل هایی نشان 
دهد که ما از ایشــان انتظار نداشته باشیم. در همین فکر بودند که 
ناگهان صدای شــیون شنیده شد و دانستند که کودک جان سپرده 
اســت، اما همچنان از وضع امام باقر )ع( بی خبر بودند که ایشان 
با صورتی گشــاده بر آنان وارد شــد، بر خالف آنچه قباًل از آن 
حضرت مشــاهده کرده بودند. میهمانــان گفتند: وقتی که ما وارد 
شــدیم و حال مضطرب شما را دیدیم، ما نیز نگران وضع و حال 
شما شــدیم! امام )ع( فرمود: ما دوست داریم که عزیزانمان سالم 
و بی رنج و درد باشند، ولی زمانی که امر الهی سر رسید و تقدیر 
خداوندی محقق شــد، خواست خداوند را می پذیریم و در برابر 

مشیت او تسلیم و راضی هستیم.
* منبع: اصول کافی

کیهان: افزایش فرزند باید به فرهنگ تبدیل شود 
 خرجش رو شما میدید!

همدان پیام: حساب بانکی پس از 4 سال خالی شد
 خواستن حافظه کارت استراحت کنه 

آوای کرمانشاه: هرکول کرمانشاهی به جنگ المپیک می رود 
 صالح هم داره ؟؟

شرق: وضعیت ازدواج در ایران بحرانی است 
 کمیته بحران فعال است

همدان پیام: طال بودیم مفرغ هم نیستیم 
 توان خرید در همین حد هم نیست !!

زنگان امروز: چوب هایی که چوب حراج می خورند 
 موندن تو رطوبت 

کیهان: سیارکی  قرار بود به زمین بیایند 
 فعال نیاد هوا گرم!

ایرنا: یقه هایی که هر روز سفید تر می شوند 
 وایتکس ارزون شده

کیهان: مگر سوال کیهان چه بود ظریف را عصبانی کرد 
 در باره حقوقش سئوال کرده البد! 

شرق: مکان یابی شهرک فناوری کفش تبریز
 بدن شرح

همدان پیام: ایجاد 21 هکتار گلخانه در 3 سال آینده 
 در انتظار 3 سال بعد

ایلنا : سود سهام 42 میلیون نفر واریز شد
 پوالتونو زود خرج نکنید خالی میشه !!

ایسنا: انجام پیوند کبد در آینده نزدیک در همدان
 مراقب کبد هاتون باشید !!

فارس: عادل به تلوزیون بر میگردد
 با چی برمی گردد ؟با کی برمی گردد ؟؟

مهر : استفاده از امضای دیجیتال در دستگاه های دولتی 
 استامپ تولید نکنید 

فراخوان مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم درمرداد 98
 ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا مشــموالن دارای مــدرک تحصیلــی کاردانــی، دیپلــم و زیردیپلــم کــه بــرگ آمــاده بــه خدمــت 

بــه تاریــخ مــرداد مــاه ســال 98 دارنــد را فراخوانــد.
بــه گــزارش ایســنا، ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا در اطالعیــه ای اعــالم کــرد: کلیــه مشــموالن فارغ التحصیــل مقاطــع کاردانــی، 
دیپلــم و زیردیپلــم کــه بــرگ آمــاده بــه خدمــت بــه 19 مــرداد مــاه دریافــت کــرده انــد، مــی بایســت بــا مراجعــه بــه یکــی از دفاتر 
خدمــات الکترونیــک انتظامــی )پلیــس+10(، بــرگ معرفــی نامــه مشــموالن بــه مراکــز آمــوزش را دریافــت و برابــر اطالعــات 

منــدرج در آن اقــدام کننــد.
براســاس گــزارش ســایت پلیــس، عــدم حضــور بــه موقــع در زمــان و محــل هــای تعییــن شــده، غیبــت محســوب 
ــر  ــان در ب ــرای آن ــی را ب ــای اجتماع ــت ه ــی، محرومی ــه عموم ــت وظیف ــون خدم 58 قان ــاده  ــر م ــده و براب ش

ــت. ــد داش خواه

تعداد مدارس برکت امسال به ۱250 مدرسه می رسد
 بنیاد برکِت ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با افتتاح 110 مدرســه ی جدید در سال جاری، تعداد مدارس برکت در سراسر 

کشور را، به 1250 مدرسه می رساند.
به گزارش فارس، این بنیاد در راســتای نهضت مدرسه ســازی و به منظور توسعه ی فضاهای آموزشــی و توزیع عادالنه ی امکانات 
تحصیلی در مناطق محروم و کم تر توســعه یافته ی کشور، ساخت 110 باب مدرسه را در این مناطق برای سال جاری پیش بینی کرده 

است. 
بر اساس این گزارش، 10 باب مدرسه ی 15 کالسه از مدارس ذکر شده، در مناطق زلزله زده ی کرمانشاه تکمیل و تقدیم دانش آموزان 

این مناطق خواهد شد.
براساس تأکید مقام معظم رهبری بر ارتقای عدالت آموزشی در مناطق محروم و در ادامه ی نهضت مدرسه سازی، بنیاد برکت پس از 

احداث 1000 مدرسه ی اول، ساخت هزار مدرسه ی دوم برکت را در دست اقدام دارد.

محمود اکبری کیا   «

 رســانه های دیجیتال فارغ از نیاز به 
اســتفاده از ابزارهــای ســنتی ارتباطات 
بوده، و انواع پیامهای صوتی، نوشــتاری 
و تصویری را منتشــر می کند.رسانه های 
دیجیتال، فضایی تعاملی، ســریع، دارای 
بازخــورد فوری و در بعضــی موارد بی 
واسطه را برای مخاطبین فراهم  می سازد.
امکانــات و تجهیزاتــی که رســانه های 
دیجیتال پیش روی مخاطبان قرار می دهد 
بسیار متنوع و دارای انعطاف است. و یک 
کاربر مسلط به این رسانه می تواند آرای 
متنوع و امکانات و ظرفیتهای رســانه ای 

مختلفی را در اختیار داشته باشد.
این رســانه ها  هم ابزار محسوب شده و 
هم در ماهیت فرهنگی تاثیر گذار است. به 
عبارت دیگر رسانه های دیجیتال از جنبه 
ابزاری چــون قادر به برقراری صورتهای 
مختلف ارتباطی هستند، امکان نشر پیامها 

را بیشتر دارا می باشد.
رسانه های دیجیتال هویت ساز می باشند، 
ماهیت رســانه های دیجیتال به گونه ای 
فراتــر از محتوای پیام، به نوعی خود پیام 
می باشــد. نسبت به رســانه های دیگر 
)تلویزیون و رادیو( دارای ظرفیت وتوان 
بیشتری می باشــد. در این رسانه امکان 
ارتباط سریع، جهان گستر، دوطرفه متنوع 

فراهم می باشد.
از منظر جامعه شناســان فشردگی زمان 
یا ســرعت گرفتن تاریخ یکی از کلیدی 
ترین ویژگی های عصر جدید اســت. بر 
این مبنا چه بسا رسانه های فعلی تا چند 
دهه دیگر به رسانه های سنتی تبدیل شده 
و در مواجهه با رسانه های الکترونیک و 
دیجیتال جدید به بازسازی خود بپردازند. 
از جمله ویژگی های رسانه های دیجیتالی 
تکثر و تنوع رســانه ای ، فردیت فعال و 
خالق، تعاملی شــدن، گســتردگی دامنه 
انتخاب مخاطبان ، همگرایی تکنولوژیکی 
، سرعت و اســتفاده از فضاهای مجازی 
اســت. نظر به این ویژگی ها و پیامدهای 
مثبت و منفی حاصــل از آن، به نظر می 
رسد برای برون رفت از تقابل های حاصل 
از دیجیتالی شدن رسانه ها و کارآمدسازی 
رسانه های ســنتی ، راهبردهای موثر می 
تواند شامل استفاده از ظرفیت های ذاتی 
رسانه های ســنتی، بازسازی رسانه های 
ســنتی در پرتو وجوه مثبت رسانه های 
جدید، مشــخص کردن نقاط آسیب پذیر 
در قبال رســانه های دیجیتال ، باال بردن 
کیفیــت تولیدات رســانه ای و توجه به 

نیازهای مخاطبان باشد.
 عصر دیجیتال و رسانه های جدید

اما پرسش اصلی این است که رسانه های 
جدید دیجیتال و الکترونیک چه ویژگی 
هایی داشــته و به تولیــد و بازتولید چه 
شرایطی می پردازند که اینچنین در تقابل 
با رســانه های سنتی ، بخصوص رادیو و 
تلویزیون قرار گرفته و عرصه حیات آنها 

را تنگ می کنند؟
1- رســانه های الکترونیکی و دیجیتالی 
بــا اتکا بر ظرفیت هــا و امکانات فنی و 

تکنولوژیکــی خود زمینه های ســخت 
افزاری الزم را برای تکثر و تنوع رســانه 
ای فراهم می کنند؛ البته شــاید اشــاره و 
توجهی بــه رادیو آماتوری بــرای اثبات 
ایــن که امکان چنین تنــوع و تکثری در 
چارچوب امکانات رسانه های سنتی نیز 
مقدور بوده اســت ، صــورت گیرد؛ اما 
اندکی آشنایی با رسانه ای نظیر پادکست 
می تواند امکانات تنــوع و تکثری را که 
در پرتو تولید محتوای رادیویی در فضای 
اینترنتی حاصل می شود در قیاس با رادیو 

آماتوری کامال مشخص کند. 
2- رسانه های الکترونیکی و دیجیتالی بر 
فردیت خالق و فعال دامن می زند. نظریه 
پردازان انتقادی دهه های 60 و 70میالدی 
، جامعه مــدرن را جامعه ای معرفی می 
کردند کــه در آن افراد منفــرد با روابط 
سرد و رســمی نهادهای بوروکراتیک به 
یکدیگر مرتبط شــده و وجودشان تحت 
سیطره رسانه های فراگیر مدرن به صورت 
منفعالنه ای شــکل می گرفت؛ اما رسانه 
هــای الکترونیکــی و دیجیتالی بر مبنای 
شرایط فراهم آمده مدعی فضای ارتباطی 
ای هســتند که در آن هر فردی می تواند 
فعاالنه درگیر در یک نظام ارتباطی شده و 
با استفاده از این رسانه های جدید به لف 
و نشر عقاید و اطالعات خویش بپردازد.

 3- رســانه های الکترونیکی و دیجیتال 
آنچنان مصرف رسانه ای و نقش مخاطب 
را دگرگون کرده انــد که برخی صاحب 
نظران داعیه عصر مرگ مخاطب و ایجاد 
دارنــد که  را   )interactor( متعامــل 
حکایتگر ارتباط دوسویه میان فرستنده و 

گیرنده است.
4- رســانه های الکترونیکی و دیجیتال 
 )media menu( منــوی رســانه ای
دامنه انتخاب مخاطبان را بســیار وســیع 

می کنند.
5- شتابندگی از دیگر ویژگی های عصر 
دیجیتال اســت. در نتیجه ایــن ویژگی 
فاصله میان پرسش و پاسخ و درخواست 
و اجابت بشــدت کاهش می یابد. چنین 
شــتابندگی ای رسانه های سنتی را بر آن 
می دارد تا با اختصاص سهم وسیع تری 
از تولیدات خود به تولیدات زنده و مستند 

با شرایط جدید سازگار شوند.
6- رســانه های دیجیتال با اتکا به ظرفیت 
هــا و ویژگی هایی نظیر برقــراری ارتباط 
دوســویه و متعامل بازســازی واقعیات به 
صورت مجازی و استفاده از ظرفیت های 
چندرســانه ای کارکردهای آموزشی بسیار 
وســیع و جذابی یافته اند و عرصه را برای 
فعالیت آموزشی رســانه های سنتی بسیار 

تنگ کرده اند.
7- رسانه های دیجیتال و الکترونیکی در 
قیاس با رســانه های سنتی گستره توزیع 
وســیع تری دارند و کمتر کنترل پذیرند. 
به عبارت مشخص تر در حالی که گستره 
پخش رســانه های سنتی توسط مقررات 
سرزمینی عموما محدود می شود، رسانه 
های جدید نظیر اینترنت یا ماهواره چنین 
محدودیتی نداشــته و در گســتره بسیار 

وسیعی پخش می شوند. 
8- در حالی که اســتفاده از رســانه های 
سنتی به کمترین ســطح آموزش احتیاج 
داشته و دارد و بر همین اساس براحتی در 
میان مردم کشورهای مختلف به صورت 
بالقــوه قابل اســتفاده بود، رســانه های 
دیجیتال عموما پیچیدگی هایی دارند که 
استفاده از آنها ما را به آموزش و یادگیری 
محتاج کرده اســت. بر این اســاس ، در 
ســطح ملی و بین المللی و نیز در تمامی 
بخشهای ســخت افزاری ، نرم افزاری ، 
تولید، توزیع و مصرف، شــاهد شکافی 

اساسی به نام شکاف دیجیتال هستیم.
 راهکارها و راه حل ها

در این قسمت، نظر به ویژگی های مثبت 
و منفی ای که برای رســانه های دیجیتال 
و الکترونیکی برشمردیم و نیز با توجه به 
نســبت تقابلی یا تکمیلی این رسانه ها با 
رســانه های ســنتی به ارائه چند راه حل 
برای بــرون رفت از ایــن معضالت می 
پردازیم. فرض پایــه ای من در اینجا بر 
این رویکرد بنا شــده که رسانه دیجیتال 
جدیدترین تحفه سفر تاریخی نامکشوف 
انسان است که هیچ گریزی از حرکت در 
درون تاریخ دیجیتالی نیســت و به یقین 
باید به شــناخت هر چه دقیق تر الزامات 
و شرایط عصر ارتباطی و رسانه ای جدید 
پرداخــت و از ظرفیت های آن اســتفاده 

کرد.
اما چنین استقبالی به منزله رد و طرد رسانه 
های ســنتی و پذیرش تام و تمام رسانه 
های جدید نیست؛ بلکه باید ضمن انتقاد 
از وجوه مخرب و غیرانسانی رسانه های 
جدید که طرد و حذف خرده فرهنگ ها 
و سلطه فرهنگی قدرتمندان را موجب می 
شــوند، تالش کرد با در نظرگیری مقوله 
پویــای فرهنگ بویژه در ســطح نهادی ، 
ســازمانی و نیز برنامه سازی به بازسازی 
رسانه های ســنتی در پرتو وجوه مثبت 
رســانه هــای جدید پرداخــت ؛ چراکه 
فناوری های رســانه ای در بستر فرهنگ 
های مختلــف پیامدهای گوناگونی به بار 
می آورند که با وجود تشابهات ، تفاوت 

های عمیقی با هم دارند، بنابراین :

1- رســانه های ســنتی باید نقاط آسیب 
پذیر خود را در قبال رســانه های جدید 
مشــخص کنند و تا آنجا که مقدور است 
در همان نقاط، خــود را تقویت کنند، به 
عنوان مثال اگر شتابندگی یکی از ویژگی 
های اصلی برخی از رسانه های دیجیتال 
است ، رسانه های قدیم و بویژه رادیو می 
تواند با توجه به ویژگی های ذاتی و فنی 
اش گوی ســبقت را در این زمینه از آنها 
برباید. همچنین توجه به تکثر عرضه و راه 
اندازی ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی 
متنــوع و متکثر که پاســخگوی نیازهای 
اقشــار و گروه هــای اجتماعی مختلف 
باشــد نیز از دیگر راهکارهایی است که 
تا حدودی می تواند فضای متکثر رسانه 

های دیجیتال را تعدیل کند.
2- رســانه های ســنتی به جــای تاکید 
بر کارکردهای مشــترک باید بیشــتر بر 
کارکردهــای اصلــی و اختصاصی خود 
تکیه کننــد؛ به عنوان مثال، رادیو با توجه 
بــه ویژگی ها و ظرفیــت های خاصش 
مــی تواند اصلی ترین تاکیــد خود را بر 
کارکرد اطالع رســانی سریع بگذارد و از 
این قابلیت می تواند به عنوان رســانه ای 
غیردرگیر که پشت صحنه زندگی روزمره 
مورد استفاده قرار می گیرد نهایت استفاده 
را ببرد. با چنین نگاهی نه تنها بســیاری 
از کارکردهای فراموش شده یا نامکشوف 
رســانه های ســنتی دوباره مکشوف می 
شود که حتی در سطحی بسیار جزیی تر، 
ســاختارها و قالبهای برنامه سازی ای که 
می تواند موقعیت ممتازی به این رســانه 

ببخشد نیز هویدا می شود.
3- رسانه های سنتی همچنین می توانند از 
ظرفیت های رسانه های دیجیتال به صور 
مختلف اســتفاده کنند. رادیو و تلویزیون 
های ماهواره ای نمونه ای از چنین استفاده 
ای هســتند. نمونه ای دیگــر از این نوع 
گســترش ظرفیت ها، تولید محصوالت 
چندرسانه ای است.از منظری حتی رادیو 
اینترنتی یا پادکست را نیز می توان نمونه 
ای از این تکمیل ظرفیت ها دانست.به هر 
ترتیب ، این به معنای استفاده از ظرفیت 

های همگرایی تکنولوژیک است.

4- به یقین باال بردن کیفیت تولیدات نیز 
کلی ترین راه حلی است که در این زمینه 
و بســیاری از زمینه های دیگر می توان 
ارائه کرد؛ اما این توصیه کلی، بخصوص 
در تقابل با رقبای جدید عرصه رسانه ای 
ظرفیت های عملی و کاربردی بیشتری را 
می طلبد که این مهم نیز در پرتو استفاده 
از ظرفیت های رســانه هــای دیجیتال و 

محصوالت آنها حاصل می آید.
5- توجه بیشــتر بــه افــکار عمومی و 
نیازهــای مخاطبان نیــز از دیگر راه های 
ابقای رسانه های سنتی در عصر دیجیتال 
است. بر این اســاس ، رسانه های سنتی 
عالوه بر تقویت کانال هــای ارتباطی و 
مشارکتی سنتی باید راهکارهای جدیدی 
را برای مشــارکت فعاالنه تر مخاطبان در 

تولید و پخش برنامه تمهید کنند.
6- برطــرف کردن شــکاف دیجیتالی از 
دیگر راهبردهای موثر است که اگرچه در 
نهایت به کاهش قدرت رسانه های سنتی 
و نظام تولید و پخش آنها منجر می شود، 
اما در ســطح ملی و منطقه ای موجبات 
توانمندســازی گروه های آســیب پذیر 
را فراهم کرده و آنهــا را در برابر هجمه 
دیجیتال واکســینه و قدرتمند می کند. بر 
این اساس کشورها باید بکوشند بسترهای 
ســخت افــزاری و نرم افزاری شــکاف 

دیجیتال را در جامعه رفع کنند.
 ویژگی های رسانه های دیجیتال
واقعیــت ان اســت کــه رســانه های 
الکترونیکــی دارای جذابیت ها و ویژگی 
های منحصر به فردی هســتند که آنها را 
در رقابت با رسانه های سنتی در جایگاه 
بســیار واالیی قرار می دهد. از جمله این 
ویژگی ها می توان به موارد زیر اشــاره 

کرد.
1- در رسانه های دیجیتال می توان پس 
از انتشار خبر در هر زمان ومکان اطالعات 
تازه را به آن افزود و میزان انعطاف بسیار 
باالســت. در حالیکه در روزنامه نگاری 
ســنتی پس از چاپ خبــر در روزنامه یا 
پخــش آن در بخش های خبــری رادیو 
وتلویزیون امکان تغییر واصالح آن وجود 
ندارد و در صورتی که اطالعات بیشتری 

در مورد خبری کســی شود باید تا زمان 
انتشار شماره جدید روزنامه منتظر ماند. 

2- در رســانه های دیجیتال واســطه ها 
از بین می روند وارتباط بی واســطه بین 
رســانه ومخاطب ایجاد می شود. عالوه 
بــر این همانطور که اطالعات از ســوی 
روزنامه نگار به سمت مخاطب جریان می 
یابد، وی نیــز امکان می یابد تا اطالعات 
مورد نظر خود را برای رســانه ارســال 
کند، زیرا روزنامه نگاری ســایبر خیابانی 
دو طرفه اســت. این کار از طریق آدرس 
های پســت الکترونیک سایت، فرم های 
نظرخواهــی تعبیه شــده در آن، مجامع 
آنالین و دیگر سیستم های مشابه امکان 

پذیر است.
3- استفاده از Hypertext فرامتن : یکی 
ازبدیع ترین ویژگی ها و محاسن روزنامه 
نگاری سایبر وجود فرامتن است. احتماال 
به هنگام گشــت وگذار در وب سایتهای 
مختلف و از جمله سایتهای متنوع اطالع 
رسانی با واژه هایی روبرو شده اید که با 
کلیــک کردن بر روی آنها صفحه دیگری 
که حاوی اطالعات بیشــتری در مرود آن 
واژه بــوده به نمایش درآمده اســت. این 
همان مفهوم فرامتن اســت که نشان می 
دهد متون در جهان رســانه های سایبر به 
هم گره خورده اند و دسترســی به سوابق 
و تمامی اســناد مربوط به آنها به سادگی 
ممکن شده است. امروزه تمامی سایتهای 
خبری معتبر با استفاده از این روش، امکان 
دسترسی کاربر به جزییات قبلی مربوط به 
یک خبر را فراهم می آورند. این در حالی 
اســت که در روزنامه نگاری سنتی برای 
ایــن کار باید به آرشــیو کاغذی روزنامه 
ها مراجعه میشــد که کاری وقت گیر و 

پرهزینه است.
4- در رســانه های دیجیتال اســتفاده از 
متن و عکس که در رســانه های ســنتی 
هم موجود بود، متحول شــده و عالوه بر 
این صدا، موســیقی، ویدئو و .. به کمک 
روزنامه نگار می آیــد تا مقصود خود را 
هر چه بیشتر برای مخاطب توضیح دهد.

آنچه که ما در این مطلب قصد بیان و توضیح 
آن را داریــم در واقع همین بخش چهارم 
اســت که در دوره های آمــوزش روزنامه 
نگاری ســایبر در نقاط مختلف جهان هم 

توجه ویژه ای به آن معطوف می گردد. 
و کوتاه سخن آنکه ؛ ما در عصر دیجیتال 
زندگی می کنیم و رســانه های دیجیتال 
سهم عظیمی در تولید واقعیات پیرامونمان 
دارنــد . با این حال و بــا وجود تاثیرات 
شــگرفی که این رســانه های جدید در 
ساحت های مختلف وجودی و اجتماعی 
ما دارند، نمی توان رســانه های سنتی را 
به فراموشی ســپرد . این رسانه ها ضمن 
اســتفاده از عناصر ذاتــی و کارکردهای 
اصلی خود قادرند در پرتو اســتفاده بهینه 
از ظرفیت های این عصر و رســانه های 
جدید نیز به بازســازی خــود پرداخته و 
قدرتمندانه در نظام رســانه ای جدید به 

حیات خود ادامه دهند .
* کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

رسانه های دیجیتال 
قوی تر از رادیو و تلویزیون عمل می کنند

 سیده آمنه موســوی لقمان، داوطلب 
کنکور سراسری سال 98 هست که حاال 
نام او در شــمار دارندگان رتبه های برتر 
کنکور جای گرفته؛ او که توانسته سکوی 
چهارم کنکور در گروه علوم انسانی را به 
خود اختصاص دهد از چگونگی کسب 

این موفقیت می گوید:
 پــای تلفــن کــه آمد؛ شــور و شــوق 
وصف ناشدنی از صدایش پیدا بود؛ هنوز 
هیجان لحظه شــنیدن خبر در وجودش 

موج می زد؛ لحظه ای که به گفته خودش 
آن قدر جیــغ زده بود که صورتش بنفش 

شده بود.
اهل دیار شــیخ بهاری بود؛ شهر عالمان 
و فرزانگان و شاهدان و نام آوران؛ فرزند 
ســوم یک خانواده 5 نفره بود و تنها یک 

بار در کنکور شرکت کرده بود.
ســیده آمنه موســوی لقمان، نفر چهارم 
کنکــور انســانی 98 که حــاال افق های 
روشنی پیش چشمش گسترده از خودش 

برایمان می گوید: متولد 1379 در شــهر 
بهار هستم؛ پدرم دبیر بازنشسته و مادرم 
خانه دار اســت و دو خواهر بزرگ تر از 

خودم هم دارم.
وی می افزاید: هر سه نفری دوره متوسطه 
را در دبیرســتان حضرت آمنه)س( شهر 
همــدان درس خواندیم؛ اینجا مدرســه 
خوب برای تحصیل وجود ندارد و ناچار 

به تردد به مرکز استان شدیم.
موســوی لقمان بیــان می کنــد: هر دو 

خواهرهایم موفق هستند؛ اولی دانشجوی 
دکترای مهندسی پیشرفت در دانشگاه علم 
و صنعت و دومی دانشجوی دندانپزشکی 

دانشگاه تهران است.
 انتظار رتبه 4 را نداشتم

 به هیچ کالس کنکوری نرفتم
به گزارش تســنیم، دارنده رتبه 4 کنکور 
انسانی 98با بیان اینکه انتظار کسب رتبه 
چهارم را نداشــته، می افزاید: با توجه به 
مطالعه و تالشــم پیش بینی می کردم که 
رتبه باال کســب کنم، اما نه تا این اندازه 
و تصور می کردم کــه درنهایت عدد 40 

را کسب کنم.
موســوی لقمان بیان می کند: آماده شدن 
بــرای کنکور را از تیــر 97 آغاز کرده و 
روزی 4 تا 5 ساعت درس می خواندم و 
این اواخر به روزی 11 ساعت هم رسید؛ 

البته از سال اول دبیرستان هم روش درس 
خواندنم کنکوری بود.

وی با بیان اینکه در کالس های هیچ یک از 
مؤسسات آموزشی شرکت نکرده، اعالم 
می کند: خــودم درس می خواندم و تنها 
چند باری در آزمون های آزمایشی یکی از 
مؤسسات شرکت کرده و رتبه باال گرفتم.

دارنده رتبــه چهارم کنکور انســانی در 
سفارشــی دوســتانه به داوطلبان کنکور 
99 می گوید: رتبــه کنکور تنها یک عدد 
است و به این معنی نیست که هر فردی، 
رتبه اش باالتر باشــد برای جامعه مفیدتر 
است؛ بنابراین داوطلبان کنکور بهتر است 
آرامــش خود را حفظ کرده و به خداوند 

توکل کنند تا نتیجه بهتری کسب کنند.
موســوی لقمان مطرح می کند: در کشور 
مــا عدالت آموزشــی آن طور کــه باید 

وجــود ندارد و دانش آموزان شــهرهای 
کوچکــی مانند بهــار، امکانــات دانش 
آموزان شــهرهای بزرگ تر و پایتخت را 
ندارند؛ بنابراین سفارش می کنم که تالش 

ییشتری از خود نشان دهند.
وی تصریح می کند: برای موفقیت بیشتر 
یک ســال گذشــته، حضــور در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی را محدود 
کرده و تنهــا در صورت نیاز به فهم بهتر 

برخی مطالب به سراغ اینترنت می  رفتم.
 وی در پاســخ به پرسش تســنیم مبنی 
بــر واکنش مســئوالن و اداره آموزش و 
پرورش به این خبر هم پاســخ می دهد: 
خبــر را که شــنیدم؛ بالفاصلــه به مدیر 
مدرسه اطالع دادم؛ خوشحال شد و قرار 
شد عکس بفرســتم تا بنر تبریک چاپ 

کنند .

 انتظار رتبه 4 را نداشتم
 از کالس کنکور استفاده نکردم
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سود مرحله جدید سهام عدالت واریز شد

 عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی از واریز سود مرحله جدید از سهام عدالت 
به حساب مشموالن خبر داد.

به گزارش خبرآنالین، داود خانی افزود: آخرین گروه از مشــموالن سهام عدالت که سود 
خود را تا مردادماه ســال 1398 دریافت نکرده اند از روز دوشــنبه 14 مرداد ماه سال جاری 
از این ســود بهره مند شدند. وی اظهار داشت: این دسته از مشموالن سهام عدالت به تعداد 
نزدیک 350 هزار نفر که مشــمول دریافت سود شدند کسانی بوده اند که طی دو تا سه ماه 
گذشته شماره شبا بانکی خود را ابتدا به ساکن در سامانه سهام عدالت درج و ثبت کردند و 

یا شماره شبا قبلی آنان ایراد داشت و تایید نشده بود که در همین ماه های اخیر شماره شبای 
جدید خود را به این سامانه ارائه و موفق به تأیید شدند. خانی افزود: همچنین وراثی که طی 
ماه های گذشته اقدامات تقسیم سهام عدالت متوفی خود را نهایی کردند نیز در این مرحله از 
سود الزمه برخوردار شدند؛ بنابراین مبلغ سود توزیعی به هر سه گروه فوق در این مرحله 
در مجموع بالغ بر 52 میلیارد تومان بوده است. عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی 
ادامه داد: تمامی مشــموالنی که تاکنون شماره شبا بانکی معتبر مربوط به خود را به سامانه 
سهام عدالت معرفی کرده اند از دو نوبت سود عملکرد شرکت های 49 گانه سرمایه پذیر سهام 
عدالت بابت عملکرد سال های 1395 و 1396 برخوردار شده اند، ضمن آنکه مبالغ سود قابل 
توزیع همین شرکت ها برای عملکرد سال مالی 1397 نیز در مجامع عمومی اکثر شرکت های 

مزبور به تصویب رسیده است و چنانچه از سوی این شرکت ها به سازمان خصوصی سازی 
پرداخت گردد، طی چند ماهه آتی عملیات گســترده توزیع سود سال 1397 نیز همانند دو 
ســال گذشته آغاز خواهد بود. وی گفت: این سازمان در گامی دیگر برای رفاه مشموالن و 
کیفیت باالتر خدمات ارائه شــده به این عزیزان اقدام به بهسازی سامانه سهام عدالت کرده 
است و فارغ از آنکه شکل و ظاهر و طراحی این سامانه با تغییراتی بهبود یافته است، امکانات 
جدید دیگری هم برای مشموالن در آن مهیا شده که از جمله آن می توان به دسترسی سریع 
به اطالعات و صورتحساب وضعیت سهامداری و سود افراد، امکان دریافت یا اصالح شماره 
تلفن همراه برای مشــموالن و امکان اصالح و تغییر شماره شبا بانکی برای مشمولینی که 

خواستار این تغییر بوده باشند را اشاره کرد.

 رمز کارت های سوخت امروز و فردا 
تغییر می کند

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با نحوه ثبت نام، استفاده 
و بازیابی رمز کارت های هوشمند سوخت را در اطالعیه جدید خود 

اعالم کرد.
به گزارش خبرآنالین از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، افرادی 
که در ســامانه دولت همراه ثبت نام کرده اند و کارت ســوخت آن ها 
در باجه های معطله پســت است، می توانند با در دست داشتن کارت 
خــودرو به یکی از دفاتر پســتی مراجعه و کارت ســوخت خود را 

پیگیری کنند.
این اطالعیه می افزاید؛ شرکت پست جمهوری اسالمی ایران به هنگام 
دریافت کارت ســوخت برابر نرخ مصوب مبلــغ 10 هزار تومان از 

متقاضیان دریافت خواهد کرد.
همچنین کسانی که کارت ســوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست 
صدور کارت ســوخت نکرده اند؛ می توانند با مراجعه به مراکز پلیس 
+10 درخواست کارت سوخت کنند. جهت درخواست کارت سوخت 
مالک خودرو یا وکیل قانونی متقاضی باید با در دست داشتن مدارک 

هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس+10 مراجعه کند.
در این اطالعیه مدارک هویتی مالک برای درخواســت المثنی کارت 
هوشمند سوخت برای اشخاص حقیقی یکی از مدارک شناسایی معتبر 
مالک وسیله نقلیه شــامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا 
گذرنامه وبرای اشخاص حقوقی معرفینامه رسمی از سازمان یا شرکت 
مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناســنامه یا کارت ملی 
هوشمند و یا گذرنامه نماینده اعالم شــده است. دارندگان وکالتنامه 
معتبر قانونی از مالک نیز می توانند با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل 
اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه نسبت به دریافت 

خدمات مورد نیاز اقدام کنند.
این اطالعیه می افزاید برای خودروهای لیزینگی )خودروهای اجاره به 
شــرط تملیک( اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل 

کارت خودرو مالک عمل است.
براســاس این اطالعیه منظور از مدارک شناسایی وسیله نقلیه کارت 
شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری 

به همراه بیمه نامه شخص ثالث معتبر است.
تمهیداتی اندیشــیده شده اســت که براســاس آن از تاریخ سه شنبه 
15/05/98 تا چهارشــنبه 16/05/98 چهار رقم آخر کد ملی شخصی 
که کارت سوخت به نام او صادر شده است به عنوان رمز پیش فرض 

تعریف شود
این اطالعیه تاکید کرده است کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام 
کرده اند، نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند و کارت سوخت این 
اشخاص براساس اطالعات دریافتی از سامانه دولت همراه صادرو از 

طریق اداره پست به آدرسی که اعالم کرده اند ارسال می شود.
همچنیــن برای رفاه حال کســانی که رمز کارت خــود را فراموش 
کرده تمهیداتی اندیشــیده شده است که براساس آن از تاریخ سه شنبه 
15/05/98 تا چهارشــنبه 16/05/98 چهار رقم آخر کد ملی شخصی 
که کارت ســوخت به نام او صادر شــده اســت به عنوان رمز پیش 
فرض تعریف شود؛ لذا این افراد بهنگام سوختگیری باکارت سوخت 
شخصی، درصورت فراموش کردن رمز کارت سوخت و درخواست 
رمز مجدد می توانند با وارد کردن رمز پیش فرض )چهار شماره سمت 

راست کد ملی صاحب کارت( آن را فعال کنند.
مالکان خودروها و موتورســیکلت ها که رمز کارت سوخت خود را 
فرامــوش کــرده اند ابتدا 4 رقم آخر کد ملی شــخصی که نام آن در 
کارت سوخت درج شده اســت امتحان کنند در صورت بروز خطا، 
جهــت حذف رمز به مراکز نواحی شــرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی مراجعه کنند.
دراین اطالعیه تاکید شده است؛ مالکین خودرو یا موتور سیکلت که 
کارت سوخت فعال در ســامانه هوشمند دارند، در صورتیکه مجدداً 
تقاضای صدور کارت المثنی کنند، کارت ســوخت قبلی آن ها ابطال 

خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان:
روز خبرنگار روز تالشگران و فعاالن 

عرصه دانش و آگاهی است 
 هفدهــم مرداد روز خبرنگار را گرامی می داریم و یادی می کنیم از 
شــهید صارمی و دیگر خبرنگارانی که در طول انقالب و نیز هشــت 
ســال دفاع مقدس از جان خویش گذشتند تا درخت نظام جمهوری 
اسالمی استوارتر و پربارتر شود. زندگی انسان امروز، بیش از هر زمان 
دیگر مرهون دریافت اطالعات درســت، واقعی و دوراز حواشــی و 
وفادار به موازین حرفه ای ارتباطات اجتماعی و اطالع رسانی است و 
به درستی که خبرنگاران چشم بینا، زبان صادق، صریح و گویای مردم 
در عرصه اجتماعی، اقتصادی، تحوالت سیاسی و بین المللی هستند که 
باید همیشه رسالت خود را از دریچه »تعهد«، »صداقت«، »امانتداری« 

و »اخالق  حرفه ای« تعریف کنند.
خبرنگاران در عصر ارتباطات و اطالعات رسالتی بس بزرگ بر عهده 
دارند و آن رسالت سترگ، سیراب کردن ذهن های کنجکاو و نیازمند 
اطالعات اســت تا از این مســیر دیدگاه های ناروا به نگرش های روا 

تبدیل شوند و رفتارهای ناهنجار به کنش های بهنجار تغییر یابند.
جامعه خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات با روشنگری های خود 
می توانند در راســتای هدایت افکار عمومی نقش مهم ایفا کرده و به 
عنوان یک مولفه اساســی مسیر توســعه جامعه را تسریع و هموارتر 

می کنند. 
روز خبرنگار گرامیداشت یاد عزیزانی است که با کوشش شبانه روزی 
خود در فضای اطالع رســانی و آگاهی بخشــی جامعه نقش اساسی 
دارند و به حق جامعه و مســئوالن کشــور مدیون تالش آنها است،  
تالش صادقانه اصحاب رسانه در پوشش خبری رویدادهای مختلف 
به منظور ارتقاء ســطح آگاهی اقشــار مختلف مصداق بارز خدمت 

ارزشمند می باشد و همواره شایسته توجه و تقدیر است.
این روز بزرگ و غرورآفرین را با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
خبرنگار به تمامی خبرنگاران و تمامی تالشــگران استان در عرصه 
خبر و اطالع رســانی، تأثیرگذاران و سخت کوشان رسانه که با سالح 
قلم در سرزمین آگاهی گام برمی دارید و با مجاهدت بی بدیل خویش 
آثاری ماندگار را بر جــای می گذارید، تبریک عرض می نمایم و از 
اهتمام و زحمات اصحاب رسانه و خبرنگاران استان به منظور تعامل 
مطلوب با این اداره کل در امر خطیر اطالع رسانی رویدادهای خبری 
این حوزه و انعکاس اخبار جامعه کار، تولید و تعاون تقدیر و تشکر 
نمــوده و از درگاه خداوند متعال توفیــق روزافزون تان را در عرصه 
قلم و رسانه مســألت می نمایم. امید اســت در سایه همکاری های 
بیشتر شاهد تعالی بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

و استان عزیزمان باشیم.

آگهي مزایده عمومي)نوبت دوم(

محمد حسین پور- شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استنادبند یک از هفتاد و دو جلسه شوراي اسالمي شهر، بهره برداري از جایگاه سي ان جي خود واقع در میدان سیدالشهداء جنب سازمان حمل و نقل همگاني شهر 
نهاوند را با کلیه تجهیزات و منصوبات موجود به مدت یکسال به شرکتهاي واجد شرایط و داراي تأییدیه از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي با موضوع نگهداري و بهره گیري از جایگاه سي ان جي با 

حفظ مالکیت شهرداري با شرایط ذیل واگذار نماید:
 جهت کسب اطالعات بیشتر  با شماره تلفن مستقیم-708133237445داخلي 208 تماس حاصل نمایند. ضمناً جهت دریافت اسناد به واحد امور قراردادها مراجعه فرمایند.

 متقاضیان مي بایست سه پاکت الف،ب،ج تهیه و با شرایط ذیل تکمیل نمایند:
 پاکت الف: متقاضیان مي بایست مبلغ دویست و ده میلیون ریال ) 210/000/000 ریال ( سپرده شرکت در مزایده را به صورت وجه نقد به حساب جاري 0104868466003 بانک ملي به حساب 
سپرده شهرداري و فیش واریزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند و یا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد 

سه ماه باشد استفاده نمایند.
 پاکت ب: متقاضیان مي بایست اطالعات مربوط به ارزیابي کیفي خویش را از لحاظ توان فني و اجرایي ) رزومه کاري و تأیید شرکت، فتوکپي شناسنامه،کارت ملي و اسناد مزایده را در داخل پاکت 

)ب( قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
 پاکت ج: متقاضیان مي بایست پیشنهاد قیمت خود را در پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.

 متقاضیان مي بایست هر سه پاکت الف،ب،ج را داخل پاکتي دیگر قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نموده و تا پایان وقت اداري مورخ 98/5/24 تحویل دبیرخانه شهرداري نموده 
و رسید دریافت نمایند.

 رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامي مي باشد.
 رعایت کلیه اصول فني و ایمني توسط کارشناسان فني قبل از تحویل تجهیزات و دستگاههاي منصوبه الزامي مي باشد.

 قیمت پایه جهت اجاره جایگاه سي ان جي کوثر به مساحت تقریبي 1500 مترمربع ماهیانه 350/000/000 ریال ) تعداد 8 عدد نازل و 4 دستگاه دیسپنسر ( مي باشد.
مهلت تحویل اسناد مزایده از مورخ 98/5/10 لغایت پایان وقت اداري مورخ 98/5/24 مي باشد.

 هزینه نشر آگهي ، مزایده و دیگر هزینه ها به عهده برنده مزایده مي باشد.
 چنانچه برنده مزایده از انعقاد قرارداد ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ خودداري نماید سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و به نفر دوم واگذار و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

 قبل از عقد قرارداد با شرکت برنده،آخرین وضعیت شرکت برنده از مدیریت سي ان جي مورد استعالم قرارمي گیرد.
 پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدي به آنها مسترد مي گردد.

 کلیه هزینه هاي جاري اعم از آب ،برق،گاز،تلفن ،مالیات،بیمه و ... عالوه بر اجاره ماهیانه بر عهده برنده مزایده مي باشد. 
 شرکت کنندگان مي بایستي با بررسي و رویت کامل جایگاه سي ان جي و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و کلیه کسورات قانوني، دستمزد و حق بیمه پرسنل جایگاه بطور کلي با در نظر گرفتن 

تمامي ابعاد و جوانب پیشنهاد قیمت خود را ارائه نمایند.
 برنده مزایده حق واگذاري محل مورد نظر را به غیر ندارد.

به پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 کلیه کسورات بر عهده برنده مزایده مي باشد.

 عقد قرارداد با شرکت برنده منوط به تأئید صالحیت فني شرکت توسط شرکت پخش فرآورده هاي نفتي مي باشد.
کمیسیون عالي معامالت شهرداري رأس ساعت 12 مورخ 98/5/26 در محل شهرداري تشکیل و پیشنهادهاي واصله را در صورتي که حداقل سه پیشنهاد باشد مفتوح و برنده اعالم مي گردد. 

آگهي چاپ نوبت اول: 98/5/10 
آگهي چاپ نوبت دوم: 98/5/17  
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 جریمه تأخیر و ســود تســهیالت زیر 
100 میلیون تومان بانک مســکن که قبل از 
ســال 1395 معوق  شده است، در صورت 

بخشیده می شود. تسهیالت،  اصل  تسویه 
مدیر شعب بانک مســکن همدان در جمع 
خبرنگاران گفت که بر اســاس تبصره 35 
قانون بودجه اگر مشــتری مانده بدهی خود 
که مربوط به قبل از ســال 95 اســت را به 
صورت یک جا و نقدی تســویه کند، سود 

این تسهیالت بخشیده می شود. و جریمه 
رســول مالمیر افزود: تبصره ماده 35 قانون 
شامل تســهیالت دریافت شده توسط همه 
افــراد حقیقی و حقوقی می شــود که اصل 
تســهیالت دریافتــی آنها از بانک مســکن 

کمتر از 100 میلیون تومان باشد.
اضافه  بانک مســکن همدان  مدیر شــعب 
کرد: حدود 40 هزار تن در همدان مشمول 
بخشــودگی تبصره 35 می شوند اما استقبال 
از این طرح بســیار کمرنگ بوده و تاکنون 

حدود 800 نفر از این بخشــودگی استفاده 
کردنــد. این درحالي اســت کــه برخالف 
برخــي بانک ها، این موضــوع را از طریق 
پیامک و تلفني به این دســته از مشــتریان 

کرده ایم. اطالع رساني 
مدیر شــعب بانک مســکن همــدان اظهار 
داشــت: ضمانت این نوع وام ها زنجیره ای 

بوده و حتــی اگر یکــی از وام گیرندگان 
اقدام به پرداخت به موقع اقساط می کرد 2 
تن دیگر این فرد خوش حســاب را از این 

کار منع می کردند.
مالمیر با بیان اینکه بیشترین میزان معوقات 
مربوط به شهرســتان های مالیــر و نهاوند  
است توضیح داد: این 2 شهرستان به اندازه 

جمع شهرهمدان و 7 شهرستان دیگر استان 
دارند.  بانکی  معوقات 

مالمیــر افزود: بانک مســکن بــا 3 هزار و 
400 میلیارد ریال تسهیالت معوق بیشترین 
میزان مطالبات را در شــبکه بانکی اســتان 
همدان به خود اختصاص داده است که اگر 
این مقــدار مطالبه به بانک برگردد اقدامات 

بدهیم. انجام  زیادي مي توانیم 
وي افــزود: به خاطر وجود تــورم در قیمت 
مســکن، تعــداد افرادي که براي تســهیالت 
مسکن اولي ثبت نام و سپرده گذاري مي کنند از 

شهریور سال 97 کاهش یافته است.
مدیر شــعب بانک مسکن همدان ادامه داد: 
مســکن در همدان گران شده و توان مالي 
مردم براي خرید پایین آمده است، بنابراین 

به سمت دریافت تسهیالت مي آیند. کمتر 
اســتان همدان دارای 35 شعبه بانک مسکن 
اســت که 20 شعبه آن در مرکز استان و 15 
شعبه دیگر در 9 شهرستان تابعه قرار دارد.

 یک اقتصاددان حذف چهار صفر از پول 
ملی را یک تکانــه غیرضروری و نابهنگام 
دانســت و گفت: در شرایط کنونی اقتصاد 
ایران این کار موجب وارد آمدن شــوک به 
بدنه جامعه خواهد شد و نابرابری را بیشتر 

می کند.
محمدحسن ُفطرس در گفت وگو با ایسنا، 
معتقد است در شــرایط کنونی الزم است 
احتیاط بیشــتری کرد. با وجود معضالتی 
چون تحریم ها، مشــخص نبودن صادرات 
و درآمد نفتی و اینکه آینده زیاد به ســامان 
به نظر نمی آید و مشــخص نیســت برای 
صــادرات نفت بــه توافق برســیم یا نه؟ 
ضرورتی به حذف چهار صفر از پول ملی 

وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکه با حــذف چهار صفر از 
پول ملــی، به صورت طبیعــی گرد کردن 
ارقام اتفاق می افتد به طوریکه هنور این کار 
انجام نشده، شاهد این "گردکردن" در خرده 
فروشی و عمده فروشی هستیم، عنوان کرد: 
حذف صفر از پول بــر روی توزیع درآمد 
تأثیر منفی دارد و به ضرر افرادی با دستمزد 

پایین و ثابت می شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه 
بوعلی ســینا با بیان اینکه سیاست روشن و 
منسجمی پشت این طرح دیده نمی شود و 
همین کار را دشوار می کند، به ایسنا گفت: 
اینکه برخی این طرح را به عنوان سیاست 
تکمیلی تلقی می کنند، خوب اســت و در 
مصرف کاغذ صرفه جویی می شود اما اصل 
قضیه وضعیت موجود است؛ به عنوان مثال 
االن کارگری اگر کار گیرش بیاید و روزی 
100 هزار تومان درآمد داشته باشد، چطور 

زندگی اش را رتق و فتق خواهد داد؟
اجرای طرح در این شرایط ضرورت ندارد

وی تأکید کرد: به نظرم الزم اســت در این 
شرایط احتیاط شود، ضرورتی ندارد االن با 
وجود معضالتی چون تحریم ها، مشخص 
نبــودن درآمد نفتی و اینکــه آینده زیاد به 

سامان نبوده و معلوم نیست برای صادرات 
نفت به توافق برســیم یا نه؟ شوکی ایجاد 
کنیم بنابراین، بهتر اســت ابتدا مشــکالت 
موجــود را حــل کنیم ســپس بــه دنبال 
سیاســت های تکمیلی بــرای روانتر کردن 

اقتصاد مملکت باشیم.
ُفطرس با اعالم اینکه از نظر حسابداری 
در این شــرایط حذف صفر از پول ملی 
مفید نیســت چرا که تورم تشــدید می 
شــود و در نتیجه معضل نابرابری بیشتر 
می شــود بــه طوریکه به فقیرتر شــدن 
ابرازامیدواری کرد  فقرا کمک می کنــد، 
مســئوالن در این گونه تصمیمات دقت 

کنند. بیشتری 
وی با تأکیــد بر اینکه وقتی حذف صفر از 
پول ملی تــورم را بتازاند، تضعیف ارزش 
پول ملی را در پــی دارد، عنوان کرد: جنبه 
تولیدی اقتصاد بسیار ضعیف است و بیشتر 
معامالت از طریق بده-بستان و داللی پیش 
مــی رود بنابراین اجرای طــرح موردنظر 
دولت به نفع کسانی که موج سواری کنند، 
تمام می شــود و لطمه آن به قشر وسیعی از 
مردم می رســد پس نفعی در این امر دیده 

نمی شود.
 تصور تکرار تجربه موفق ترکیه 

در ایران غیرواقع بینانه است
این اقتصاددان با اشاره به حذف 6 صفر از 
پول ملی کشــور ترکیه در سال های گذشته 
در شــرایط خاص  وجود بســته سیاستی 
کالن که به رونق اقتصــادر ترکیه انجامید، 
تصور تکرار آن تجربه در شــرایط کنونی 
ایران را غیرواقع بینانه ارزیابی کرد و گفت: 
این امر به سیاست منسجم ملی نیاز دارد تا 
اقتصاد ترمیم ساختاری شود و وابستگی به 
نفت کاهش یابد. اکنون به صورت اجباری 
فروش نفت کاهش یافته است و به تصمیم 
سیاسی منسجمی الزم است که از این طریق 

اقتصاد را در ریل تولید پایدار بیندازند.
وی اظهــار کرد: وجود ضعــف در تولید 

و گســتردگی بیکاری پنهــان و کم کاری، 
سیاســت شــکلی حذف صفر از پول ملی 
را به پاســخ مطلوبی ســوق نمی دهد. اگر 
سیاست اقصاد غیرنفتی و اقتصاد مقاومتی 
با مفهوم کامل به نتایجی برسد، کار فنی مثل 
برداشتن صفر، احتماال امور جاری دادوستد 

را تسهیل می کند.
وی به بحــث روانی ایجاد شــده با طرح 
این موضوع اشــاره کرد و یادآور شد: این 
امر تنها باعث بهم خوردن شــرایط قبلی و 
تشــدید شــرایط نامطلوب فعلی می شود 
بنابراین تصورم این اســت که در مجلس 
کارشناسی تر و به دور از مباحث جناحی با 
این قضیه برخورد کنند البته چند سال پیش 
هم این موضوع از سوی دولت مطرح شد 
و با تصمیم عالقالنه خودشــان آن را کنار 
گذاشــتند اما نمی دانم چه ضرورتی آن را 

دوباره مطرح کرده است.
 ریال« ارزش و اعتبار مالی ندارد«

نایب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس شــورای اســالمی نیز با بیان اینکه 
سالهاســت موضوع حــذف چهار صفر از 
پول ملی مطرح اســت، در دولتهای گذشته 
هم مطرح بوده و موافقان و مخالفانی داشته 
و دارد، گفت: باید توانایی رقابت با عرصه 
پولی ملی را داشــته باشیم این در حالیست 
که »ریال« ایران ارزش و اعتبار مالی ندارد و 
مانند اسمی بر کلمه مانده و بی محتواست.

محمد کاظمی با اشــاره بــه اینکه تصمیم 
تبدیل ریال به تومــان واقع بینانه و منطبق 
با شــرایط اقتصادی و جهانی ماست و باید 
زودتر و در سالهای قبل این اتفاق می افتاد، 
عنوان کرد: طــرح حذف صفر از پول ملی 
را تأیید می کنم و امیــدوارم هم در بحث 
آموزش، توجیه و آگاهی رسانی به مردم و 

هم در اجرا خوب پیش رود.
وی بــا ابرازامیــدواری از اینکــه دولت 
بتواند این سیاســت را به خوبی به مرحله 
اجــرا درآورد، تصریــح کــرد: البتــه این 

موضوع خام اســت و بایــد درباره چند و 
چون قضیه در مجلس و کمیسیون اقتصادی 
مورد بحث قرار گیرد هــر چند این طرح 
به نفع مصالح عمومی کشــور خواهد بود 
و ارزش پول ملی مــا باال خواهد رفت اما 
اینکه چقدر در شرایط اقتصادی ما تأثیرگذار 
اســت، قابل پیش بینی نیست و با قاطعیت 

نمی توان گفت.
کاظمی با اشــاره به اینکــه اجرای این 
طــرح نظــر تخصصــی و اقتصادی می 
خواهــد و به عنوان کار تجربه شــده و 
موفق در دنیا مطرح اســت، عنوان کرد: 
پارامترهای زیادی در تورم دخیل است 
و باید بررســی کرد آیا اجرای طرح در 
کاهش یا افزایش تورم تأثیرگذار اســت 

خیر؟. یا 
وی یادآور شد: اهمیت این موضوع و نیاز به 
این تصمیم مهم در کشور را باید در فضای 
عمومی جامعه ترسیم کنیم به طوریکه همه 
مردم مــی دانند ارزش پول ملی پایین آمده 
و اجرای طرح مورد نظر الزم اســت پس 
توجیحات فنی و کار کارشناسانه برای مردم 

ضروری بوده و کار زمانبری است.
حذف صفر پس از به ثبات رســیدن 

تورم و کنترل نقدینگی
یک اقتصاددان نیز پیشنهاد کرد حذف چهار 
صفر از پول ملی پس از به ثبات رســیدن 
تورم و کنترل نقدینگی اجرا شود و گفت: 
پاییــن آمــدن ارزش پول ملــی عالوه بر 
اینکه به هر دولتی لطمه می زند، موجبات 

احساس ضعف در اقتصاد می شود.
دکتر حمید سپهردوســت با اشاره به جنبه 
روانی حذف صفر و حس غرور حاصل از 
آن اظهار کرد: دولت بــا اجرای این طرح 
به دنبال اهدافی شامل افزایش کارآیی پول 
ملی، همراه شدن با عرف جامعه در کاربرد 
واحد پایه پول، حفظ حیثیت ظاهری پول، 
ایجاد توازن بین ارزش پول کشور در مقابل 
ارزهای خارجــی از نظر حیثیتی و کاهش 

استهالک کاغذ است.
وی با بیان اینکه طبق آمار ارائه شده از سال 
1350 تــا 1397 شــاخص قیمت مصرف 
2700 برابر شــده در حالیکــه بزرگترین 
قطعات اســکناس موجود در کشــور طی 
این ســال ها تقریبا 50 برابر شــده است، 
عنوان کرد: اســتفاده از اسکناس ها و ارقام 
چاپ شده بر روی آنها نتوانستند در مقابل 
قیمت های تورمی مقاومــت کنند و نتیجه 
کاهش ارزش پول و اســتفاده از صفرهای 

اضافی برای نگهداشت قدرت خرید بود.
سپهردوســت حذف صفــر از پول ملی را 
مطلوب ارزیابی کرد و گفت: دولت با این 
کار به دنبال افزایش کارآیی پول ملی است 
تا در معامالت بحث تومان مطرح باشــد و 
در لحن، گفتار، نوشتار و محاسبات از صفر 
کمتری استفاده کنیم اما زمان اجرای آن در 

شرایط بحران اقتصادی و عدم ثبات نسبی 
قیمتها مناسب نیست.

حذف صفر نشــان دهنده ضعیف شــدن 
اقتصاد است

وی بــا بیان اینکه حذف صفر از اســاس 
خبر خوبی برای وضعیت اقتصادی کشور 
نیست و نشان دهنده ضعیف شدن اقتصاد 
در زمینه رشــد تولید است، تصریح کرد: 
برداشــتن صفر افتخار اقتصادی محسوب 
نمی شود اما در شرایط نامناسب اقتصادی 
از نظر نــاکارا بودن پــول ملی و کاهش 
ارزش پول به دنبال تورم شــدید یک راه 
حل برای تسهیل مبادالت و محاسبات و 
جلوگیری از افت بیشتر حیثیت پول ملی 
است که باید در شرایطی مناسب تر از نظر 
امیــد به ثبات در بازار تولید و مصرف آن 

را اجرا کرد.

سود و جرایم تسهیالت بانک مسکن 
بخشوده شد

عضو هیأت علمي دانشگاه بوعلي سینا:

حذف صفر از پول به جامعه شوک وارد مي کند

قیمت رسمی برنج 
خارجی اعالم شد

 ســامانه اطالع رســانی قیمت کاالهای 
اساسی قیمت رســمی تعدادی از برنج های 

خارجی موجود در بازار را اعالم کرد.
به گــزارش ایســنا، در این ســامانه که با 
محوریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان راه اندازی شــده قیمت کاالها 
در سه ســطح اعالم شده اســت. "حداقل 
قیمت" کــه به معنــی پایین تریــن نرخی 
اســت که از یک گروه کاالیــی خاص در 

بازار مشاهده شــده، "حداکثر قیمت" که به 
باالترین قیمت همان کاال در بازار اشاره دارد 
و"قیمت عرف" که به معنای نرخ رسمی یا 
همان حداکثر قیمت مجــاز آن کاال از نظر 

دولت، در بازار است.
در حــال حاضر در ســامانه اعــالم قیمت 
کاالهای اساســی، حداقل و حداکثر قیمت 
شش خانواده از برنج های وارداتی درج شده 
که البته در حال حاضر تنها قیمت رســمی 
)عرف( دو نوع برنج در این ســامانه به ثبت 

رسیده است.
بر این اساس قیمت رسمی برنج پاکستانی 
باســماتی برای هر کیلوگرم 8900 تومان 

در نظر گرفته شــده اســت. این در حالی 
اســت که حداقل قیمت این کاال در بازار 
8700 تومان و حداکثر قیمت آن 10 هزار 
و 700 تومان اعالم شــده اســت. به این 
ترتیب مردم می توانند در صورت مشاهده 
قیمتی بیش از 8900 تومان برای این کاال، 
شکایت خود را از واحد فروشنده متخلف 

برسانند. ثبت  به 
دیگــر کاالیی که قیمت رســمی آن به ثبت 
رســیده، برنج هندی 1121 است. بر اساس 
اعالم این سامانه، نرخ رسمی این کاال 8000 
تومان در هر کیلوگرم است و این در حالی 
اســت که حداقل قیمت این نــوع برنج در 

بازار 6500 تومان و حداکثر قیمت آن 7700 
تومان به ثبت رسیده است. این به معنای آن 
است که وزارت صنعت افزایش قیمت این 
کاال تا مــرز 8000 تومان را مجاز می داند و 
در صورت مشاهده قیمتی باالتر از این نرخ، 

امکان ثبت شکایت وجود دارد.
مــردم می تواننــد بــا مراجعه به ســامانه 
 WWW.۱۲۴.IRدر جریــان نرخ  مجاز 
کاالهای اساســی قرار بگیرند و در صورت 
مشــاهده هرگونه گران فروشــی و مغایرت 
قیمت در بازار با نرخ های رسمی اعالمی، از 
طریق همین سامانه موضوع را گزارش کنند 

تا مورد بررسی قرار بگیرد.
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دوندگان برتر نوجوان استان انتخاب شدند
 مســابقات دوومیدانی انتخابی نوجوانان اســتان برای شرکت در 
المپیاد اســتعدادیابی کشــور با حضور دوندگان همه شهرستان های 
اســتان در ورزشگاه شــهدای قدس همدان برگزار شد و نفرات برتر 

برای شرکت در المپیاد استعدادیابی انتخاب شدند.
به گزارش خبرنــگار همدان پیام در این رقابت حدود 100 دونده در 
دو بخش دختران و پســران برگزار شــد و نفرات برتر مواد مختلف 

معرفی شدند.
قسمت پسران 

100 و 200 متر............................. محمد پارسا فامیل بابایی از همدان 
110 متر.....................................................  امیرحسین زندی از همدان 
800 متر..........................................................  سجاد موسالو از نهاوند 
1500 متر.......................................  محمد مهدی اسدی تبار از همدان 
3000 متر.......................................................  دانیال ورمزیار از همدان 
5000 متر پیاده روی..............................  محمد حسن الست از همدان 
2000 متر با مانع ............................................ پوریا اسحاقی از همدان 
.....................................................  ماهان فخیمی از همدان  پوش بانیزه

قسمت دختران 
100 متر........................................................... زهرا احمدی از همدان
100 متر با مانع..................................................  مونا بادمانی از همدان 
200 متر...............................................................  زهرا غالمی از مالیر 
200 متر با مانع..................................................  ملیکا امیری از همدان 
800 متر.......................................................... مریم بیات از تویسرکان 
3 هزار متر پیاده روی.......................................  صبا فرمانپور از همدان 
پرتاب وزنه....................................................  زهرا علی یاری از مالیر 
....................................................... زهرا احمدی از همدان  پرش طول
...................................................  بیتا ذوقیان از کبودراهنگ  پرتاب نیزه
مسابقات المپیاد استعدادیابی پســران در زاهدان مرکز استان سیستان 
و بلوچســتان و مســابقات دختران در گرگان مرکز استان گلستان در 

شهریور ماه برگزار خواهد شد.
نفرات برگزیده برای آمادگی بیشــتر در اردوهای مشــترک شرکت 

خواهند کرد.

والیبال انتخابی المپیک
مصاف ایران و کوبا پس از 23 سال

 تیم ملی والیبال ایران برای نخستین بار در 23 سال گذشته در 
مســابقات انتخابی المپیک به مصاف کوبا می رود.

مســابقات والیبال انتخابی المپیــک 2020 توکیو در گروه E در 
حالی در روســیه آغاز می شــود که تیم ملی ایران برای نخستین 
بار در 23 ســال گذشته در مســابقات انتخابی المپیک به مصاف 

کوبا می رود.
تورنمنت ســن پترزبورگ بــا حضور 4 تیم ایران،  روســیه، کوبا 
و مکزیــک از فردا جمعه آغاز می شــود و ایــران و کوبا، برگزار 
کننده بازی نخســت هستند. ایران و کوبا در مسابقات مهم جهانی 
تاکنون 8  بار با یکدیگر روبرو شــده اند که 4 مســابقه نخســت 
)1991 تا 2011( را کوبا برده ولی در 4 مسابقات اخیر )2013 تا 
2018(،  تیم ملی ایران برنده بوده اســت. تنها رویارویی 2 تیم در 
المپیک مربوز به ســال 2016 ریو بوده که کوبا 3 بر صفر مغلوب 

شاگردان رائول لوزانو شد.
سرو قامتان ایران پس از درخشش در لیگ ملت ها وکسب عنوان 
ســوم مســابقات در حالی قدم به این رقابت ها می گذارد که با 
همان ترکیب لیگ ملت ها حاضر شــده است وامید می رود پس 
از ســالها ناکامی این بار تیم ملی در المپیک توکیو حضور داشته 
باشد.آسمان خراش های کشــورمان برای آنکه امیدوار به گرفتن 
مجوز حضور در توکیو شود باید فردا از سد تیم نه چندان مطرح 

کوبا عبور کند.
تیم ملی والیبال کشــورمان اگه در روسیه موفق به گرفتن ویزای ژاپن 

نشود باید شانس خود را دوباره در مسابقات قاره ای بیازماید.
تیم ملی والیبال ایران تاکنون یک بار در بازی های آلمپیک حاضر 
بوده که کار خود را با عنوان پنجمی مشــترک در ســال 2016 به 

پایان برده است. 
برنامــه بازی های گروه تیــم ملی والیبال در انتخابــی المپیک به 

وقت ایران
 جمعه ۱۸ مرداد

........................................................  کوبا ســاعت 17:30 ایران 
.................................................. مکزیک ســاعت 20:30 روســیه 

 شنبه ۱۹ مرداد
....................................................  مکزیک ســاعت 17:30 ایران
........................................................ کوبا ســاعت 20:30 روســیه 

 یک شنبه ۲۰ مرداد
ســاعت 17:30 کوبا....................................................... مکزیک
......................................................  ایران ســاعت 20:30 روســیه

شهردار همدان:
تمام قد از ورزش محالت همدان 

حمایت می کنم
برای ورزش محالت ارزش بســیار زیادی قائل هســتم و تمام قد از 

ورزش محالت حمایت خواهم کرد.
شــهردار همدان با اعالم این مطلب گفت: ورزش محالت همدان در 

کشور اگر نگوییم بی نظیر ولی قطعاً کم نظیر است.
عباس صوفی با اشــاره به ورزش محالت اظهار داشت: بعد از سال ها 
برگزاری ورزش محالت در رشــته فوتبال در چند ســال اخیر شاهد 
برگزاری رشته های دیگری همچون کشتی، والیبال، بسکتبال، شطرنج و 

ورزش های بومی و محلی در ورزش محالت همدان هستیم.
وی افزود: از هر چیزی که موجب شادی و نشاط جوانان و شهروندان 

همدانی شود استقبال می کنم.

شکست سنگین برانکو 
در نخستین بازی رسمی

 برانکو ایوانکوویچ که با ســر و صدای زیاد از تیم پرسپولیس جدا 
وهدایت االهلی عربســتان را برعهده گرفته درنخســتین دیدار رسمی 

برروی نیمکت این متحمل شکستی سنگین شد.
تیم االهلی در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان در منطقه 
غرب آسیا در ورزشگاه »ملک عبداهلل« شهر جده میزبان تیم الهالل بود 

که مقابل این تیم با نتیجه غیر قابل انتظار 4 بر 2 شکست خورد.
برانکو ســرمربی جدید تیم االهلی که از ابتدای ورودش به عربستان از 
موفقیت هایش با تیم جدید دم می زد درنخستین دیدار رسمی با این تیم 
ناکام بود.دیدار برگشــت این دو تیم 22 مرداد ماه به میزبانی تیم الهالل 
درحالی برگزار می شود که این تیم از هم اکنون از بخت بیشتری برای 

صعود به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات  برخودارشده است.

معمای ۱0-90 داربی پایتخت 

 باتوجــه به این که تاکنون داربی های پایتخت به خاطر مشــکالت 
موجود در بلیت فروشی الکترونیکی بدون رعایت قانون 10-90 برگزار 
می شد، باید داربی هفته چهارم لیگ نوزدهم را به عنوان آزمون متصدیان 
فوتبــال در نظر گرفت، زیــرا آن ها لیگ برتر را بــه خاطر حل چنین 
مشــکالتی به تعویق انداختند و اگر باز هم چیزی تغییر نکرده باشــد، 

مشخص می شود که باز هم این الزامات رعایت نشده است.
به گزارش ایسنا، تعویق لیگ برتر برای تاریخی نامعلوم ابهامات زیادی 
را در هفته های اخیر به وجود آورده اســت. در این مدت صحبت های 
متفاوتی از سوی مسئوالن ورزش ایران درباره این موضوع انجام شد و 
از تاکید فیفا بر حضور بانوان گرفته تا فراهم کردن الزامات امنیتی فیفا به 

عنوان دالیل تعویق لیگ برتر یاد شد.
سعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، الزام حضور بانوان در 
بازی های لیگ برتر از سوی فیفا را رد کرد و الزامات ایمنی و امنیتی را به 
عنوان دلیل تعویق لیگ برتر عنوان کرد؛ الزامی که مسئوالن سازمان لیگ 

در این مدت تاکید زیادی بر آن داشتند.
مدیران ســازمان لیگ در این مدت تاکیــد کردند که اگر مواردی مانند 
نصب دوربین های مداربســته، گیت های بلیت فروشــی الکترونیکی و 
شــماره گذاری صندلی ها در ورزشــگاه ها رعایت نشــود، تیم ها قادر 
به میزبانی در ورزشگاه خانگی شان نیســتند و بازی هایشان را باید در 

نزدیک ترین ورزشگاه مورد تایید سازمان لیگ برگزار کند.
تا این جای کار باتوجه به شــواهدی که وجود دارد، به نظر می رسد که 
عزمی جدی برای حل مشکالت ورزشگاه ها وجود دارد اما فتاحی در 
صحبت های اخیرش به یک ســوال تکراری، پاسخ می دهد؛ آیا قانون 
10-90 در بازی داربی رعایت می شــود؟ او در این باره گفت: تمام این 
مســائل برمی گردد به این موضوع که ما بتوانیم بلیت فروشی را کامال 
الکترونیکی انجام دهیم. ان شــاءاهلل وقتی این الزامات رعایت شود این 
موضوع هم اجرا خواهد شد.باتوجه به این که لیگ نوزدهم طبق گفته 
مدیران فوتبال به خاطر رعایت الزامات امنیتی و حل مشکالت مربوط به 
بلیت فروشی الکترونیکی به تعویق افتاده است، پس در صورتی برگزار 
می شــود که تمام این الزامات در ورزشــگاه ها رعایت شود. همچنین 
مطمئنا این الزامات امنیتی با دقت بیشتری در مهم ترین ورزشگاه ایران 
یعنی ورزشــگاه آزادی به عنوان میزبان داربی و بازی های ملی رعایت 
می شود.در مجموع، با در نظر گرفتن صحبت های فتاحی باید داربی 90 
که در هفته چهارم لیگ برتر برگزار می شود را به عنوان آزمون فدراسیون 
فوتبال، سازمان لیگ و وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفت. زیرا در 
صورتــی که آن ها بتوانند این داربی را با رعایت قانون 10-90 و بدون 
مشکل برگزار کنند، مشخص می شود که الزامات مدنظرشان به صورت 
کامل، نه فورمالیته رعایت شده است. پس باید تا هفته چهارم منتظر ماند 
و دید که باالخره این قانون رعایت می شود و یا به خاطر همان مشکالت 
همیشگی  که لیگ نوزدهم به خاطر حل شدن آن به تعویق افتاده است  

به فصول آینده موکول می شود.
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پیشخوان

آگهی ابالغیه 
کالســه 9700337 به شرح توضیحات ذیل به علت عدم شناســایی متعهدین صادر گردیده است لذا با 
به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یــک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

ادامه عملیات بدون انتظار آگهی دیگری عمیالت اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
پست اشخاص پرونده 

متعهد له)دارنده چک(:
بانک مهر اقتصاد تاریخ ایجاد: 1391/6/20 به نشانی نهاوند، خیابان پیروزی روبروی تی بی تی 

متعهد )صادر کننده چک(:
حســین مالمیر نام پدر: هبت اله تاریخ تولد 1361/1/1 شماره ملی 3962501223 شماره شناسنامه 42 به 

نشانی تهران سعادت آباد برج آسیا طبقه 10 واحد خیابان ایران زمین مهستان 2 همکف 
مستندات صدور اجرائیه:

شماره چک 116461 تاریخ چک 1397/1/23 تاریخ بازگشت 1397/1/23 بانک شعبه: صادرات، بانک رفاه 
کارگران، شرح متن و ظهر چک، شماره گواهی نامه:

موضوعات الزم االجرا: 519/989/774 ریال )پانصد و نوزده میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد 
و هفتاد و جهار ریال(

وصل وجه چک 519/989/774 ریال 139701230943000010
)م الف 109(

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینکه مالک آقای مصطفی کرمی فرزند رضا صادره از نهاوند و به شــماره 
ملی 3257493932 با ارائه فرم شــهادت شهود مصدق دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 50 اظهار نموده مقدار ششــدانگ  پالک 2458 فرعی مفروز و مجزی از 
1308 فرعی از 4091 اصلی بخش یک ثبت نهاوند که سند مالکیت آن ذیل ثبت 
31888 صفحه 209 دفتر جلد 213 ثبت و ســند مالکیت تک برگی به شــماره 
سریال 486582 سری ب 90 صادر و تسلیم مالک گردیده و به علت آتش سوزی 
مفقود گردیده تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است. لذا به استناد ماده 120- 
آیین نامه قانون ثبت مراتب به شــرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا 
محلی جهت اطالع عموم آگهی می گردد چنانچه کســی نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی اعتراض داشــته یا مدعی انجام معامله نزد خود او یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت 10 روز به این اداره ارســال در غیر این صورت و پس از گذشت مقرر 
ســند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. ضمناً ششدانگ پالک مذکور برابر سند 
رهنی شماره 16198 مورخ 1390/12/27 دفتر اسناد رسمی شماره 20 نهاوند در 
قبال مبلغ 236132550 ریال نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی نهاوند در رهن 

می باشد.)م الف 110(
ممدعلی جلیلوند، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقایان حســین سیفی و محمد ســیفی و حمیدرضا سیفی 
مالکین مشــاعی پالک 443- اصلی بخش یک نهاوند می باشد و 
برابر درخواست شماره 2519/ن/1398 مورخ 1398/5/16تقاضای 
صور سند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه 
شماره 2519/ن/98 مورخ 1398/5/16 متقاضی مدعی می باشد که 
مجاورین را نمی شناسد دسترسی بهمالکین ندارد لذا به استناد کد 
914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع 
و مساحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک 
فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ 1398/7/4  ساعت 9 در محل 
وقوع ملک واقع در نهاوند، کوچه شهید برزوئی حضور یابند بدیهی 
است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات 
نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین 

روزنامه درج می گردد.)م الف 111(
جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

بام ایران زیر پای کوهنورد بانوی مالیری

 جالله رضایی کوهنورد مالیری با صعود به بام ایران. قله زیبای دماوند بار دیگر 
اقتدار و صالبت شیر زنان ایران زمین را به نمایش گزاشت

جالله رضایی بانوی کوهنورد مالیری پس از گذراندن تمرینات سخت و صعودهای 
مختلف به قلل مرتفع استان و کشور در هفته دوم مرداد ماه سال جاری موفق به فتح 

بام ایران . قله زیبای دماوند شد
رضایی توانست با همت و تالش خستگی ناپذیر خود قله 5610 متری دماوند را فتح 
و با افتخار بر بام ایران بایستد و صعود خود را به تمام شیرزنان ایران زمین تقدیم کند 

و افتخاری دیگر را برای ورزش شهرستان و استان به ارمغان آورد
شایان ذکر است جالله رضایی دوره های آموزشی کوهنوردی خود را در شهرستان 
مالیر و اســتان همدان با موفقیت به پایان رسانده و در کارنامه درخشان صعودهای 
خود قله هایی چون ســبالن،توچال،کول جنو،شاهو،آزاد کوه،الوندشاه ،کوه قله کی 
خسرو.قله سه چوت.لجور.قله یال کبود و چهل نابالغان در استان و کشور را فتح و 
با صعود به قله دماوند برگ زرین دیگری را در کارنامه درخشــان صعودهای خود 

به ثبت رساند
گفتنی است َدماَوند کوهی در شمال ایران است که با ارتفاع 5610 متر از سطح دریا، 

بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه است.

مجمع انتخاباتی هیات 
تیراندازی با کمان همدان

 مجمــع انتخاباتی هیات تیراندازی با 
کمان همــدان برای تعیین رئیس جدید، 
امروز با حضور رئیس فدراسیون برگزار 
می شــود.مجمع انتخاباتی رئیس هیات 
تیرانــدازی با کمان اســتان همــدان با 
حضور دکتر غالمرضا شعبانی بهار رئیس 
فدراســیون، محسن جهانشــیرمدیرکل 
ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع 
ســاعت 12 امروز 17 مردادماه در محل 
سالن جلسات استادیوم شهید شمسی پور 
همدان برگزار خواهد شد.فرد منتخب در 
این مجمع با کسب آرای الزم برای مدت 
چهارسال سکان هدایت هیات تیراندازی 
باکمان استان همدان را در دست خواهد 

گرفت.
گفتنی اســت کیوان هنری سرپرســت 
فعلی ایــن هیات تنها کاندید این مجمع 

می باشد.

رتبه دوم هیات تیراندازی 
استان همدان 

 فدراسیون تیراندازی کشورمان نتیجه 
ارزیابی و عملکرد هیات های استانی را 
در سال 1397 اعالم کرد که بر این اساس 
هیات تیراندازی استان همدان رتبه دوم را 
کسب کرد.فدراسیون تیراندازی کشورمان 
نتیجــه ارزیابی و عملکــرد هیات های 
استانی را در سال1397 اعالم کرد که بر 
این اساس هیات تیراندازی استان همدان 

رتبه دوم را کسب کرد.
در این ارزیابی البرز رتبه نخســت را به 
خود اختصاص داد و استان های همدان 
و اصفهان مشترکا دوم شدند و آذربایجان 

شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت.

همدان میزان رقابت های 
زندان های کشور

 رقابت های ورزشــی کارکنان زندان 
های منطقه چهار کشور به میزبانی همدان 
و به مدت ســه روز در حــال برگزاری 

است.
بر اساس تقویم اجرایی شورای فرهنگی 
و تربیتی منطقه چهار کشــور، مسابقات 
ورزشی کارکنان زندان های این منطقه با 
حضور استان های قزوین ،البرز ،همدان 
و گیالن ، در سه رشته ورزشی فوتسال، 
دارت و تنیس روی میز برگزار می شود.  
ورزش عامل مهمی در تأمین ســالمت 
و تندرســتی کارکنان است و در تقویت 
اعتماد به نفس، روحیه، نشاط و شادابی 

آن ها نقشی اساسی دارد.

چهارم مهرماه روز 
سرنوشت ساز تیم امید 

 مراسم قرعه کشی رقابت های فوتبال 
قهرمانی زیر 23 ســال آســیا و انتخابی 
المپیک 2020 توکیو در آسیا 26 سپتامبر 

در بانکوک برگزار خواهد شد.
براساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
قرعه کشی رقابت های مسابقات قهرمانی 
زیر 23سال آسیا و انتخابی المپیک 2020 
توکیو روز 26 ســپتامبر )چهــارم مهر 
مــاه( در بانکوک برگزار خواهد شــد و 
گروه بندی 16 تیم حاضر در مرحله نهایی 

بازی ها انجام می شود.
در ایــن قرعه کشــی تیم هــای تایلند، 
ازبکستان، ویتنام و قطر سرگروه خواهند 
بود و تیم ایران در ســید چهارم و کنار 
تیم های ســوریه، امارات و بحرین قرار 

گرفته است.
رقابت ها در چهار شــهر مختلف تایلند 
برگزار می شود و ســه تیم برتر به همراه 
ژاپن که میزبان بازی های المپیک است، 
جــواز حضــور در مســابقات فوتبال 
بازی های المپیک 2020 توکیو را کسب 

خواهند کرد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 98/655  مورخ 98/5/7 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای مهدی مردادی فرزند محمدعلی  به شماره 
شناسنامه 43 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92/31  مترمربع در قسمتی از پالک 2261 اصلي پیرملو واقع 
در اســدآباد، خ کاشانی، 18 متری قائم خریداري با واسطه از مالک رسمي آقای مرادعلی حیدری  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
 بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

)م الف 288(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/2

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

 دیــدار تدارکاتی تیم هــای ملی فوتبال 
نوجوانان ایــران، چین و عمــان در همدان 

برگزار می شود.
دبیر هیات فوتبال استان با اعالم این مطلب گفت: 
با توجه به زیرساخت های مناسب، همدان گزینه 
نخست فدراسیون  فوتبال برای میزبانی از مسابقات 

ملی و حتی بین المللی است.
 AFC مهدی بوجاریان با اشــاره بــه اینکه
نظــر مســاعدی روی فوتبال همــدان دارد، 
اظهار داشت: همدان سابقه میزبانی مسابقات 
آســیایی فوتبال در رده های سنی پایه را دارد 
و در همین راســتا برای میزبانی رده ســنی 
نوجوانان قهرمانی آســیا اعالم آمادگی کردیم 
و کنفدراسیون فوتبال آسیا )ای اف سی( نیز با 

این میزبانی موافقت کرد.
وی گفــت: ورزشــگاه های شــهید مفتــح، 
شــهید حاجی بابایی و شــهدای قدس جزو 
مجموعه های استاندارد فوتبال همدان به شمار 
می رود ضمن اینکه چند مجموعه ورزشــی 

کوچک نیز در سطح همدان داریم.
مهدی بوجاریان تصریــح کرد: ظرفیت های 
همدان به خوبی به کشورهای آسیایی معرفی 
شده و در همین راستا اواخر شهریور میزبان 
مســابقات نوجوانان آسیا با حضور تیم های 
ایران، مالدیو و افغانســتان در همدان خواهیم 
بود.وی افزود: پیــش از این رقابتها تیم های 
ملی فوتبــال نوجوانان ایران، چین و عمان به 
همدان ســفر می کنند تا دیدارهای تدارکاتی 

برگزار کنند.
دبیر هیات فوتبال استان گفت: اردوی تیم ملی 
فوتبال کشــورمان از 25 مردادماه در همدان 
آغاز می شــود و در روز یکشنبه 27 مردادماه 
در یکی از ورزشگاههای همدان به مصاف تیم 

ملی عمان می رود.
مهدی بوجاریــان گفت: هنــوز زمان دقیق 
مسابقه دوم و تدارکاتی تیم ملی که برابر چین 
خواهد بود و همچنین دیــدار چین و عمان 

مشخص نشده است.

 چهارمیــن هفتــه از رقابت های فوتبال 
نونهاالن قهرمانی باشگاه های استان یادواره 
شهید امیر حسین فضل الهی فردا با انجام 6 
بازی در شهر همدان، مالیر، مریانج و نهاوند 

برگزار خواهد شد.
از گروه نخســت این رقابت ها شــهرداری 
همدان صدرنشــین رقابت ها در ورزشگاه 
شــهید شمســی پور همدان میزبــان یاران 
کوروش نهاوند است. شهرداری با 9 امتیاز 
مدعی قهرمانی و یاران کوروش با یک امتیاز 

قعر نشین رقابت ها در این گروه است.
در دیگر دیدار این گروه تیم یاوران مالیر که 
همچون یاران کوروش یک امتیازی است در 
ورزشگاه تختی مالیر پذیرای اکباتان همدان 
دیگــر مدعی صعود می باشــد.و در نهایت 
شهرداری مریانج در ورزشگاه شهید حاجی 
بابایی مقابل تیم عقاب اســدآباد صف آرایی 
می کند هر دو تیم 3 امتیازی هســتند و تیم 
پیــروز میتوانــد خود را به صــف مدعیان 

نزدیک می کند.
اما از گروه دوم این مســابقات تیم فوشین 
و بدون امتیاز ســتاره ســرخ تویسرکان در 

ورزشگاه شهید شمسی پور میهمان تیم پاس 
3 امتیازی است در ورزشگاه شهید سلیمانیان 
نهاوند تیم پاســارگاد نوین این شهر میزبان 
تیم شاهین همدان است. پاسارگاد با 3 امتیاز 
شــاهین بدون امتیاز در این دیدار به دنبال 

پیروزی هستند.
اما در حســاس ترین دیدار ایــن گروه دو 
تیم مدعــی در فینالــی زودرس مقابل هم 
صف ارایــی می کنند. تیم فوتبال علم و ادب 
همدان در این بازی در ورزشــگاه شــهید 
شمسی پور پذیرای تیم شــهید امینی است 
علم و ادب از دو بــازی 6 امتیاز و 23 گل 

زده بهترین خط حملــه را دارد و در مقابل 
تیم شهید امینی با 9 امتیاز صدرنشین گروه 
اســت تیم پیروز این دیدار می تواند قهرمان 

نیم فصل باشد.
در ایــن گروه تیــم فاتح اســدآباد با قرعه 

استراحت روبرو است.
آنچه هیأت و کمیته مسابقات به آن بی توجه 
است برگزاری مسابقات برای نونهاالن زیر 
تیغ آفتاب ظهر اســت که امیدواریم برای 
ارتقاء فنی بازیها و حفظ سالمتی نونهاالن 
وقت بهتری را برای انجام مسابقات در نظر 

بگیرند.

فینال زودرس 
در فوتبال 
نوجوانان استان

 هفته چهارم مســابقات فوتبال نوجوانان 
قهرمانی باشگاه های استان یادواره شهید امیر 
امیرگان امروز با انجام چهار بازی در شهرهای 
همدان، اللجین، مالیر و مریانج دنبال می شود.

در ورزشگاه شهید شمســی پور همدان و از 

گروه نخست مســابقات پدیده سرخ همدان 
میزبان ستاره سرخ تویســرکان است. پدیده 
ســرخ با 6 امتیاز از مدعیان صعود می باشد و 
ستاره سرخ نیز با 5 امتیاز به پیروزی و کسب 
3 امتیاز ایــن دیدار فکر می کنــد تیم پیروز 
می تواند صدرنشین دور رفت باشد در دیگر 
دیدار این گروه تیم مهر اللجین در ورزشگاه 
شهدای این شــهر میزبان پاس همدان است 
مهــر بدون امتیاز و پاس با 4 امتیاز به مصاف 
هــم می روند و هر دو تیم به  دنبال کســب 
پیروزی خواهند بود در این گروه آبی پوشان 

استراحت دارد.
امــا در گروه دوم تیم شــهرداری مریانج در 
ورزشگاه شهید حاجی بابایی این شهر میزبان 
فاتح اســدآباد است. هر دو تیم با 3 امتیاز در 
جدول به دنبال پیروزی هســتند تا خود را به 
باالی جدول برسانند در دیگر دیدار این گروه 
یاوران مالیر در ورزشــگاه تختی این شهر از 
تیم اکباتان همدان پذیرایی می کند هر دو تیم 
6 امتیازی هســتند و این دیدار می تواند یک 
فینال زود رس باشــد و تیم پیروز به صعود 

امیدوار گردد.

تیم های ملی ایران، چین و عمان 
در همدان رقابت می کنند

جدال مدعیان در لیگ نونهاالن استان 
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طرح بازیافت موشک میان زمین و آسمان!
 راکت لب طرح خود را برای بازیافت موشــک هایش اعالم کرده 
اســت. این شــرکت تصمیم دارد به وســیله یک بالگرد قسمت اول 

موشک را میان زمین و آسمان به قالب بیندازد.
به گزارش ایســنا ، اسپیس ایکس تنها شرکتی نیست  که سعی دارد با 

بازیافت موشک های خود از آنها دوباره استفاده کند.
در همین راستا شرکت »راکت لب« که در ارسال موشک های کوچک 
به آســمان پیشتاز است، نیز  از طرح هایی برای بازیافت قسمت اول 
موشــک الکترون خود رونمایی کرده است.طبق این استراژی  راکت 
لب قصد دارد به وســیله یک هلی کوپتر قسمت اول موشک را میان 
زمین و آسمان بگیرد. در حقیقت بالگرد طی فرود قسمت اول موشک 

چتر نجات آن را به قالب می اندازد.

ستون های استخراج DNA ایران ساخت شدند
 یک شرکت دانش بنیان داخلی توانسته است با بومی سازی دانش فنی 
تولید ســتون های استخراج DNA و RNA نیاز آزمایشگاه های ژنتیک 
مولکولی و پزشــکی را تامین کند.به گــزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، اسیدهای نوکلئیک فصل مشترک همه جانداران هستند 
و از زنجیره های طویل مولکولی که مهمترین اطالعات ژنتیکی را در داخل 
خود دارند تشکیل شده و جایگاه  مهمی را در بروز و شناخت ویژگیهای 
وراثتی به خود اختصاص داده اند. برای استخراج این اسیدهای نوکلئیک 
حامل اطالعات ژنتیکی، از ستونهای مخصوص استخراج استفاده می شود. 
تولید این ستونهای استخراج که در کیت های خالص سازی بکار می رود 
اگر چه بسیار پر کاربرد و حائز اهمیت فراوانی هستند اما تاکنون در انحصار 
آمریکا و کشورهای اروپایی و برخی کشورهای پیشرفته آسیایی بوده است.

فسیل یک طوطی ۱9 میلیون ساله 
با ارتفاع یک متر کشف شد

 دانشمندان بقایای یک طوطی عظیم را کشف کرده اند که 19 میلیون 
ســال قبل در نیوزیلند می زیسته اســت. این حیوان با ارتفاع یک متر 
احتماال از پرندگان کوچکتر تغذیه می کرده اســت.به گزارش اسکای 
نیوز، دانشمندان بقایای یک طوطی غول پیکر با ارتفاع یک متر را کشف 
کرده اند که 19 میلیون ســال قبل در نیوزیلند زندگی می کرده اســت. 
دانشمندان نیوزیلندی معتقدند این بزرگترین طوطی جهان است. آنها 
پس از بررســی بقایای فسیلی طوطی اعالم کرده اند این پرنده با طول 
یک متر حدود 7 کیلوگرم وزن داشته و از پرندگان کوچکتر تغذیه می 
کرده اند. طوطــی مذکورHeracles inexpectatus نام گرفته و 

در نزدیکی منطقه سنت باتان در اوتاگوی مرکزی کشف شده است.

باریک ترین طالی جهان تولید شد
 محققان از تولید باریک ترین طالی جهان خبر داده اند که ضخامت 
آن بــه تنها دو اتم می رســد. این موفقیت تحولی در تولید وســایل 
الکترونیکی ایجاد خواهــد کرد.به گزارش نیواطلس، محققان با هدف 
کوچک تر کردن هر چه بیشتر وسایل الکترونیکی همیشه درصدد یافتن 
راه هایی برای کوچک تر کردن ابعاد فلزات مورد استفاده بدین منظور 
هستند.پژوهشگران دانشگاه لیدز، بعد از بررسی های بسیار موفق شده 
اند طالیی دو بعدی که متشــکل از تنها دو اتم است را تولید کنند. این 
طال از نظر شــکل ظاهری و خصوصیات مشــابه با گرافن است که به 
علت رسانایی بسیار و ضخامت اندک در صنعت الکترونیک مورد توجه 
قرار دارد.ضخامت طالی یادشده به تنها 0.47 نانومتر می رسد و لذا یک 

میلیون بار باریک تر از ناخن انگشت انسان است. 

زمان دقیق عرضه آیفون ۱۱ مشخص شد
 یک ســهل انگاری ساده توسط مدیر یک شرکت ژاپنی باعث شد 

تا همه از زمان عرضه مدل جدید آیفون مطلع شوند.
به گزارش مهر ، اگر چه از مدتها پیش مشــخص شده بود که آیفون 
11 در شهریور ماه در دسترس عالقمندان قرار می گیرد، اما روز دقیق 
به بازار آمدن و رونمایی از گوشی یادشده مشخص نبود. این بار کن 
میائوچی رئیس شــرکت سافت بانک به طور تصادفی و به خاطر بی 
دقتــی در یک اظهارنظر در جمع خبرنــگاران زمان عرضه آیفون 11 
را افشا کرده است. بر اســاس گفته های وی آیفون 11 در تاریخ 20 
سپتامبر به بازار می آید و عرضه جهانی آن نیز در هفته های بعد آغاز 
خواهد شد. همچنین عرضه 2 مدل دیگر آیفون ایکس اس در روز 21 

سپتامبر و 22 سپتامبر صورت می گیرد. 

موافقت شورای نگهبان با تشکیل وزارت میراث فرهنگی
وزیر گردشگری در کابینه دولت

 سرانجام شورای نگهبان پس از سه بار اصالحیه طرح تبدیل »سازمان« 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به »وزارتخانه« شدن را تایید 
کرد. به گزارش »دنیای اقتصاد«: به زودی باید رئیس جمهور سرپرســتی 
برای وزارتخانه جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتخاب 
کند که علی اصغر مونســان یک گزینه برای سرپرستی وزارتخانه جدید 
است. بر اساس مصوبه شورای نگهبان با تبدیل »سازمان« میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به »وزارتخانه« یک وزیر جدید تحت عنوان 
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری به کابینه دولت اضافه 

می شود.
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری بــا تمامی 
اختیــارات و وظایفی که دارد بدون توســعه تشــکیالت و افزایش 
نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
تبدیل می شــود. شــرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد 
عمل ســازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف اســت تغییرات 
در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال 
برای تصویب به مجلس ارائه دهد. پس از تبدیل »ســازمان« میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری به »وزارتخانــه« انتظاراتی 
همچون اســتفاده از پتانســیل صنایع دســتی، بر طــرف کردن خأل 
برنامه ریزی های بلندمدت و اســتفاده کامــل از توانایی های بخش 
خصوصــی وجود دارد. منظور از اســتفاده از پتانســیل موجود در 
حوزه صنایع دســتی جذب گردشــگر بیشــتر، افزایش صادرات و 
اشــتغال زایی اســت، برطرف کردن خأل برنامه ریزی های بلند مدت 
و پایدارتر شــدن میــزان مدیریت؛ بــه علت اینکه وزیــر همانند 
رئیس ســازمان دوره های کوتاه مدت سرپرســتی را به عهده ندارد 
بنابرایــن می توان پروژه هــای بلندمدت را اجرایی کرد، اســتفاده 
کامــل از توانایی های بخــش خصوصی، تقویت جذب گردشــگر 
خارجــی و ارزآوری و جایگزین کردن درآمدهای نفتی و همچنین 
پاسخگو شدن این ارگان به نمایندگان مجلس و دولت درخصوص 
برنامه هایی که در دست اجرا دارند نیز ازجمله این انتظارات است.

سیدکمال طباطبایی درگذشت
 ســیدکمال طباطبایــی، تهیه کننده ســینما و تلویزیون در ســن 
58سالگی درگذشــت. محمدحسین لطیفی در گفت وگویی با ایسنا، 
بــا تایید این خبر بیان کرد: ســیدکمال طباطبایــی، از تهیه کنندگان 
ســینما و تلویزیــون )چهارشــنبه، 16 مردادمــاه( در بیمارســتان 
طالقانــی تهران به دلیل ایســت قبلی درگذشــت.او همچنین گفت 
برنامه مراســم تشــییع و ختم این هنرمند بــه زودی اعالم خواهد 
شد.سیدعلی طباطبایی، پسر ســیدکمال طباطبایی و بازیگر نیز سال 

1394 در سن 32سالگی از دنیا رفت.
ســیدکمال طباطبایی متولد ســال 1340 در تهران، ســاخت و تهیه 
فیلم هایی چون »مرد آفتابی«به کارگردانی همایون اسعدیان، » عزیزم 
من کوک نیســتم« به کارگردانی محمدرضا هنرمند، »ســاالد فصل« 
بــه کارگردانی فریدون جیرانی، »قتل آنالین« به کارگردانی مســعود 
آب پرور، »ساعت 25« به کارگردانی مسعود آب پرور، »آماده باش« به 
کارگردانس بهرنگ توفیقی، »شــب« به کارگردان رسول صدرعاملی، 
»فرار بزرگ« به کارگردانی محمدحســین لطیفــی، »توفیق اجباری« 
به کارگردانی محمدحســین لطیفی، »هر شــب تنهایی« و »در انتظار 
معجزه« به کارگردانی رســول صدرعاملــی و ... را در کارنامه هنری 

خود دارد.
وی همچنین مجموعه های تلویزیونی »کاکتوس«، »بچه های نسبتا بد« و 
»شب عید« و سریال »قلب یخی« را در شبکه نمایش خانگی تهیه کنندگی 

کرده بود.

■ دوبیتي:
هوایی غیر وصلت در سرم نی ته که دور از منی دل در برم نی  

بجانت دلبرا کز هر دو عالم             تمنای دگر جز دلبرم نی
باباطاهر

سینـما

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

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

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

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

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

■ حدیث:
امام علی )ع(:

با کوچک ترهای خانواده ات مهربان باش ، و به بزرگ ترهایشان احترام بگذار.         
األمالي للمفید : ص 222 ح 1

 شــهرهای همدان و بم با انعقاد تفاهم نامه و در 
آئینی توسط شورا و شــهردار 2 شهر خواهرخوانده 
شــدند. این خبر در حالی انتشار یافت که سالهاست 
مفــاد تفاهم نامه های خواهــر خواندگی همدان در 
گنجه اتاق مدیــران همدانی خاک می خورد . اینجا 
نقش شهرداری ها البته بیشتر به چشم می آید و میزان 
کارآمدیشان را باید در تحقق اهداف خواهرخواندگی 
به منظور رســیدن به توســعه مدرن سنجید. همدان 
همچنان اندرخم کوچه های توســعه یافتگی حتی در 
عرصه ارتباطات بین شهری  ظرفیت آن مغفول نمانده 
است و ما باید در حسرت رسیدن به توسعه یافته ترین 
شــهرها همچون تبریز، تهران و اصفهان بمانیم اگر 
برای رهایی از شــرایط موجود چاره ای اندیشــیده 

نشود.
پیمان خواهرخواندگی رابطه ای دوســتانه و هدفمند 
است که به منظور تبادل اطالعات و تجارب و توسعه 
مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهری، فنی و 
سیاسی میان یک جامعه شهری با جامعه شهری مشابه 

خارجی برقرار می شود.
در اروپا این پیوند را »شــهرهای دوقلو« و در آمریکا 
آن را »خواهرخواندگی« می نامند؛ در شوروی سابق 
هم به این پیوند »برادرخواندگی« می گفتند. ســابقه 
این پیوند به پایان جنگ جهانی دوم در ســال 1945 
برمی گــردد کــه در آن برهه برای نخســتین بار بین 

شهرهای کشورهای اروپایی برقرار شد.
خواهرخواندگی پیمان همکاری بلندمدت و رسمی 
دو شــهر است که بین شــهرداران دو شــهر برای 
ایجاد همبستگی و اتحاد بیشــتر انسانی و فرهنگی 
منعقد می شــود به طوریکــه می توان گفــت پیمان 
خواهرخواندگی باعث رشد و توسعه پایدار شهرها و 

تعامالت فرهنگی دو شهر می شود.
خواهرخواندگــی با اهداف مختلفی بین دو شــهر 
صورت می گیرد که حرکت در مسیر دو رخداد مهم 
جهانی »شهری شدن جهان« و »ظهور شهرهای جهانی« 
و ایجاد فرصت های گردشگری و تعامالت فرهنگی 
در راستای معرفی همه جانبه شهر درعرصه بین المللی 
از مهمترین اهداف توافقــات خواهرخواندگی بین 
دو شهر اســت. به عقیده کارشناسان شهری روابط 
برای رشــد  خواهرخواندگــی کاتالیزوری بی نظیر 
اقتصادی، فرهنگی شــهرها اســت چرا که در پیمان 
خواهرخواندگی تبادل اطالعات، تجربیات و توسعه 
مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهری، فنی و 
سیاسی میان یک جامعه شهری با جامعه شهری مشابه 

خارجی برقرار می شود.
تا کنون شــهرهای زیادی در ایران با سایر شهرهای 
دنیا پیمان خواهرخواندگی منعقد کرده اند به طوریکه 
تهران با 22 شــهر جهان، اصفهان با 16 شهر، مشهد 
با 13 شــهر و تبریز نیز با 16 شــهر جهــان پیمان 

خواهرخواندگی امضا کرده اند.
همــدان مرکز اســتان همدان ، به منظور توســعه و 
به کارگیری دســتاوردهای نوین جهان با چند شــهر 
پیمان خواهرخواندگی امضا کرده اســت. شهرهای 
بخارای  ترکیــه،  اســپارتای  تاجیکســتان،  کوالب 
ازبکســتان و یکاترین بورگ روســیه در فهرســت 

خواهرخوانده های همدان جای گرفته اند.
  شهر سبز و ارفورت آلمان چه شد؟

درســال 95 با ســفر هیأت آلمانی به همدان امضای 
خواهرخواندگــی بــا شــهر ارفــورت آلمــان نیز 
به این فهرســت اضافه شــده اســت امــا باید دید 
خواهرخوانده های همدان تاکنون چه عوایدی برای 
این شهر داشته اند و ما برای این خواهرخوانده ها چه 

کرده ایم؟
بحث خواهــر خواندگی همــدان و ارفورت اواخر 
فروردین ماه ســال 95  با حضور هیــأت آلمانی در 
همــدان مطرح و توافقنامه این موضوع تنظیم شــد. 
با توجه به اینکه همدان به عنوان شــهر ســبز پایدار 
نامگذاری شــده اســت تبادل اطالعــات و دانش 

فنی آلمانی هــا در زمینه نیروگاه های خورشــیدی، 
خودروهای برقی و ... در تفاهم نامه مطرح شد

برقــراری روابــط دیپلماتیــک از اهــداف امضای 
خواهرخواندگی بین شهرها است، امضای تفاهم نامه 
خواهرخواندگــی با هر شــهری که مشــابهت های 
کوچکی باهم دارند امکان پذیر است و با امضای این 
توافق در تمامی زمینه ها از جمله اقتصادی، فرهنگی 

و ادبی می توان همکاری داشت.
پیش از این همدان با شــهرهای کوالب تاجیکستان 
و اسپارتای ترکیه خواهرخوانده بوده و در زمینه های 

فرهنگی و ادبی تبادالتی  صورت گرفته است.
خواهرخواندگی همدان و کوالب تاجیکستان در سال 
81 امضا شــده و ارتباطات خوبی با این شهر برقرار 
شده اســت به طوریکه نامگذاری خیابانی در کوالب 
بــه نام همــدان و ایجاد خانه همــدان در کوالب و 
اجرای جشنواره های مختلف از جمله همکاری های 
صــورت گرفته بین این دو شــهر بوده اســت.  در 
خواهرخواندگی همدان و اســپارتا مبادله نامه امضا 

شده اما هنوز شکل جدی نداشته است.
  پیگیري شــهردار شــهر در رسیدن به 

اهداف پیوند خواهرخواندگی مهم است
ظرفیت باالی خواهرخواندگــی در معرفی فرهنگ 
ایران و شــهر همدان انکار ناپذیر است ، با مبادالت 
فرهنگــی می توان تصورات غلطی کــه درباره ایران 
وجود دارد، اصالح کرد و مفهوم درســتی از فرهنگ 

ایرانی را به دنیا شناساند.
در سال های گذشته با برقراری پیوند خواهرخواندگی 
با شهر کوالب تاجیکستان چندین همایش برگزار شد 
و مالقات هایی صورت گرفت اما هنوز با آنچه هدف 

خواهرخواندگی بوده فاصله داریم.
هرچه شهری که با آن قرارداد خواهرخواندگی بسته 
می شود، قوی تر و پیشرفته تر باشد برای شهر همدان 

بهتر خواهد بود و زمینه پیشرفت را فراهم می کند.
از طرفی پیگیر بودن شــهردار شهر نیز در رسیدن به 
اهداف پیوند خواهرخواندگی اهمیت زیادی دارد به 
طوریکه توسعه شهر بستگی به پیگیر بودن شهرداری 

در اجرای مفاد تفاهم نامه ها دارد.
پیوند خواهرخواندگی در دنیا یک عرف شــناخته 
شده اســت، زمانی که دو شهر با یکدیگر مشترکات 
مختلفی از جمله فرهنگی، اجتماعی و شهرســازی 
داشته باشند می توانند با هم پیوند خواهرخواندگی 

برقرار کنند.
تا کنون شــهر همدان با شهرهایی همچون کوالب 
تاجیکســتان که دارای مشــترکات فرهنگی بوده و 
شــهر ارفورت آلمان به لحاظ اینکه هردو شهر سبز 
هســتند، پیوند خواهرخواندگی برقرار کرده است 
و توصیــه کارشناســان به متولیان امــور در حوزه 
گردشــگری این اســت که ایکاش به جای افزودن 
نام بم به لیست خواهر خوانده ها زنگاری از راوبط 
روی کاغذ مانده که عنوان خواهر خواندگی را یدک 

می کشند بزدایند.
بسیاری از شهرهای استان همدان ظرفیت برقراری 
پیوند خواهرخواندگی با ســایر شــهرهای دنیا را 
دارند،  این ظرفیت در شــهرهای استان وجود دارد 
اما تمایل شهرهای دیگر دنیا نیز در این زمینه حائز 

اهمیت است .
حاال تفاهم نامه خواهرخواندگی شهرهای همدان و 
بم در هفت بند تنظیم و به امضای رئیس شــورا و 
شــهردار 2 شهر رســید که با انعقاد این تفاهم نامه، 
ظرفیت های تبلیغاتی در حوزه گردشــگری مورد 

توجه قرار گرفت.
رئیس شــورای اسالمی شهر همدان روز گذشته در 
این آیین گفت: شــهر بم مســیر توسعه گردشگری 
همدان را هموار می کند و تاثیر بســزایی در معرفی 

هرچه بهتر ظرفیت های تاریخی و تفریحی دارد.
کامران گردان اظهار داشــت: تعامل دو سویه با این 
شهر در حوزه گردشگری و فرهنگی به عمل آورده 

ایم و  تبلیغ جاذبه های شــهر همدان در بم شروع 
شده است.

وی اضافه کرد: شهر بم آثار ثبت جهانی گسترده ای 
دارد و به همین منظــور تبلیغات همدان را در این 
دیار داریم تا گردشــگرانی که به این شهر می روند 

به سمت همدان سوق داده شوند.
گردان خاطرنشــان کرد: تعامل دوســویه با شورای 
اســالمی شهر بم صورت گرفته و با توجه به برنامه 
ریزی انجام شــده قطع به یقین کمک شــایانی به 
جذب گردشــگر به همدان خواهد داشت.وی بیان 
کرد: هم اینک بیشترین مســافران نوروزی همدان 
از اســتان های تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان 

شــرقی و خوزســتان به این منطقه سفر می کنند و 
برای ساکنان این استان ها هدف گردشگری به ویژه 

در تعطیالت نوروزی و تابستان بشمار می رویم.
گردان ادامه داد: تاکنون با چهار شــهر جهان تفاهم 
نامه خواهرخواندگی منعقد شده و بم نخستین شهر 
کشور است که با همدان خواهرخوانده می شود.وی 
یادآور شــد: خواهرخواندگی های گذشته شهرهای 
کشورهای خارجی آورده خوبی نداشته اند اما انتظار 
می رود روند تفاهم نامه همکاری دو شــهر به خوبی 
پیش برود، هرچند تبلیغات محیطی شــهر بم برای 
معرفی همدان آغاز شــده اســت و مدیریت شهری 
همدان نیز مسائل فرهنگی را در پیش خواهد گرفت.

رئیس شورای اسالمی شهر همدان افزود: امیدواریم 
اشــتراک های بین دو شهر گســترده تر شود و بهره 
الزم را ببریــم و در نتیجــه این تعامــالت همراه با 
کسب تجربیات و پتانســیل های خوب، روند رو به 
توســعه را پیش گیریم.وی اظهار داشت: پیشنهادات 
خواهرخواندگی شــهر تبریز و سایر شهرها هم در 
دست بررسی اســت تا حداکثر بهره برداری را برای 
شــهر همدان به دســت آوریم.همچنین قرار است 
تــاالری در نگارخانه پــرواز به نام زنــده یاد ایرج 
بسطامی خواننده ترانه های عرفانی و آوازهای اصیل 

بم نامگذاری شد.
نامگذاری خیابــان منتهی به تپــه تاریخی هگمتانه 
همدان به نــام بم نیز امروز در مراســمی با حضور 
شــهرداران و اعضای شورای 2 شهر انجام می شود. 
تبلیغ ظرفیت های گردشگری، نامگذاری برخی مکان 
ها ، مشــارکت در برنامه های فرهنگی و مناسبتی و 
اســتفاده مناسب از پتانســیل ها در مفاد تفاهم نامه 
منعقد شــده به اجرا درخواهد آمد. هــم اکنون نیز 
تبلیغات گسترده از جاذبه های گردشگری همدان در 

شهر بم انجام شده است.

همدان و بم خواهر خوانده شدند

همدان + خواهر بیشتر 


