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دشمنان به دنبال 
سوءاستفاده از 
مطالبات به حق 
مردم هستند

هواى همدان 
خنك شد

حال
 ناخوش پاس 
با بدهى هاى 
ميلياردى

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

 ميزبانى عليصدر؛ ميسان را وعده گاه اهالي رسانه كرد 

t

هوالباقي 

مديره  هيأت  رئيس  غالمي،  حاتم  حاج 
شكرت دامداران دشت لتگاه

جناب آقاي 
محسـن مرادي پنـاه 

مصيبت درگذشت مادر گراميتان را خدمت حضرتعالي 
و خانواده محترم تسليت عرض نموده

 از درگاه خداوند متعال براي آن مرحومه آمرزش و 
مغفرت واسعه الهي و براي جنابعالي و

 ساير بازماندگان صبر و سالمتي مسألت داريم.

تبريك و تهنيت

جناب آقاى حميدرضا فتاحى 
انتصاب بجا وشايسته شما به سمت مدير مشاركتهاى مردمى 

آموزش وپرورش استان همدان را تبريك عرض نموده وآرزوى 
توفيق روز افزون شما را از خداى سبحان خواهانيم.

 نمايندگى هاى موسسه آموزشى وفرهنگى گزينه دو استان همدان

تبريك و تهنيت

جناب آقاى رضا ميرزايى  
بدنبال شايستگى هاى پيشين شما اين بار نيز انتصاب 

شايسته حضرتعالى را درپست رئيس سازمان دانش آموزى 
استان همدان تبريك عرض مى نماييم  

 نمايندگى هاى موسسه آموزشى وفرهنگى گزينه دو استان همدان

آگهـي استـخدام
شركت پاكين شير نهاوند در نظر دارد

2 نفر با رشته مهندسى صنايع غذايى( 1نفر آقا و1 نفر خانم) وحداقل مدرك 
تحصيلى كارشناسى استخدام كند.

ضمنا كارت پايان خدمت براى آقايان الزامى مى باشد.
آدرس: نهاوند- شهرك صنعتى انتهاى خيابان سوم

تلفن هماهنگى  09188527974 سورى

بلوار قدر 
در مسير 
بـازگشـايى

سرويس      خبـر ارتباط با

khabar@hamedanpayam.com
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معاون اول رئيس جمهوري و 7 وزير در نشست 2018 تاكيد كردند

معرفي ايران 
با محوريت تمدن همدان

■ دعوت استاندار از جهانگيري براي حضور در همايش 2018

■ جهانگيري: محوريت مفاخر در نظر گرفته شود
■ سخنگوي وزارت خارجه: همه ظرفيت ها را به كار مي گيريم

■ نيكبخت: ميزباني از 2رويداد بين المللي در همدان فرصت بزرگي براي ايران است

 جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور در جلســه هماهنگي 
رويــداد «همدان 2018» گفــت: با رويداد «همــدان 2018» با 
مركزيت همدان؛ بايد ايران را به جهان معرفى كنيم و دولت تمام 

تالش خود را براى كمك به اين رويداد به كار مى گيرد.
وي گفت: در جلسه هيأت دولت هر مصوبه اى براى اين رويداد 

نياز باشد، تصويب مى كنيم.
وى افزود: وزارت امور خارجه در دعوت از نمايندگان وسفيران 
اقدام كند. همه وزارتخانه ها مكلف به همكارى با رويداد «همدان 

2018» هستند. 
جهانگيرى افزود: وزارت فرهنگ براى معرفى مشاهير و وزارت 

ورزش وجوانان براى ميزبانى مسابقات در همدان اقدام كنند.
وي همچنين با تأكيد بر لزوم معرفي جاذبه هاي گردشــگري و 
فرهنگي استان گفت: صداوسيما براى معرفى جاذبه ها و مفاخر 

فرهنگى همدان اقدام ويژه و مضاعفى داشته باشد.
جهانگيري با بيــان اينكه كارهاى خــوب و بزرگى در همدان 
انجام شده است، از تالش هاى استاندار و همكارى شهردارى و 
نمايندگان مجلس در جهت توسعه استان قدردانى كرد و گفت: 
اقدامات و كارهاى خوبى در حوزه گردشگرى همدان انجام شد 
پس همه بايد تالش كنيم همدان را به خوبى معرفى كنيم و دولت 
هم در اين زمينه نهايت تالش خود را مى كند. همه دستگاه هاى 
ملى با استفاده از فرصت رويداد «همدان 2018» استفاده نمايند و 

ايران را معرفى نمايند. 
معــاون رئيس جمهوري افزود: خوشــبختانه همــدان به لحاظ 
ظرفيت هاى مختلف از جمله تاريخى، مشــاهير و صنايع دستى 
اين امكان را دارد. وى گفت: همدان انصافاً جاذبه هاى زيادى دارد 
و اگر در كشور بخواهيم جاذبه هاى گردشگرى را معرفى نماييم، 

حتماً همدان جزو مطرح ترين آنهاست.
استاندار همدان نيز در اين جلسه گفت: همدان با رويداد 2018
جهانى خواهد شــد، در ســال هاى اخير و در جهت توســعه 
زيرساخت ها از راه آهن تا آزادراه و هتل سازى كارهاى بزرگى در 

استان همدان انجام شده است.
محمدناصــر نيكبخــت گفت: در شــرايط فعلى كه دشــمن 
ايران هراســى مى كند، ميزبانى از دو رويداد جهانى و آسيايى در 

همدان به نمايندگى از ايران توفيق بزرگى براى كشوراست. 
وى همچنين گفت: انتظار داريم وزارت امور خارجه در اين دو 

رويداد به ما كمك كند.  استاندار همدان گفت: 43 برنامه از جمله 
نخستين جشــنواره ملى پويانمايى و ميزبانى از نشست سفراى 

خارجى تحت عنوان رويداد 2018در همدان انجام شد. 
وى همچنيــن اظهار اميدوارى كرد: دولــت جهت اجراى بهتر 
رويداد 2018 و راه اندازى موزه غرب كشــور با استان همكارى 

داشته باشد.
در اين نشســت قاســمى ســخنگوى وزارت امور خارجه نيز 
گفت: وزارت امور خارجه جهت اجراى خوب رويداد «همدان 

2018» همــه ظرفيت ها را به كار مى گيــرد. وى گفت: ميزبانى 
همدان از نشست ســفراى خارجى خوب و رضايت بخش بود 
و بخش ديپلماسى عمومى وزارت امور خارجه در حال پيگيرى 

برنامه هاى رويداد «همدان 2018» است.
مفتح نماينده مردم تويســركان در مجلس شــوراى اسالمى نيز 
گفت: همدان مفاخر و مشــاهير علمى بسيارى دارد كه بايد در 

اين رويداد معرفى شود.
وى تأكيد كرد: شهرهاى مختلف استان همدان داراى ظرفيت هاى 

گردشگرى و تاريخى اســت كه در كشور 
كم نظير است.

مفتح گفت: مجمع نمايندگان استان در جهت 
اجراى برنامه ها تمــام تالش خود را به كار 

مى گيرد.
حاجى بابايى، نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس شــوراى اسالمى نيز گفت: نقش 
كليدى همدان در حــوزه تاريخ و تمدن به 

صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.
حاجى بابايى گفت: حضور وزرا و ميهمانان 
خارجى در ايــن رويدادها كمك به معرفى 
همدان و توســعه گردشگرى است و افزود: 
تالش استاندار براى معرفى همدان و كمك 

به توسعه استان قابل تقدير است.
در ادامه امير خجســته، نماينده مردم همدان 
و فامنين نيز گفت: انتخاب همدان به عنوان 
پايتخت گردشــگرى آســيا يــك فرصت 
اســت كه بايد از آن در جهت توسعه استان 
اســتفاده كرد. وى افــزود: معرفى همدان 
نيازمند تبليغات بيشتر و جامع ترى است و 
صداوسيما بايد ورود جدى ترى داشته باشد.

خجســته تأكيد كرد: از وزارت امور خارجه 
انتظار داريم كنسولگرى ها و سفارتخانه هاى 
ايران براى رويداد همدان همكارى ويژه اى 

داشته باشد.
وى گفــت: در اين رويــداد موضوع ثبت 

جهانى مورد توجه قرار گيرد.

 جلسه هماهنگي رويداد «همدان 2018» به رياست 
جهانگيرى، معــاون اول رئيس جمهور و با حضور 

جمعي از معاونين رئيس جمهور، 7 وزير دولت، رئيس 
سازمان صداوسيما، فرمانده نيروي انتظامي، استاندار 

همدان و خجســته، مفتح، حاجي بابايي، شهردار و 
رئيس شوراى شهر همدان برگزار شد.

 شــب گذشــته مســئوالن اســتان، ميهمان معاون اول 
رئيس جمهور بودند تا با ارائه گزارشــي از اقدامات استان در 
«رويداد 2018» پيگير برخي مســائل در اين زمينه شدند. اين 
جلسه با گزارشــي از ويژگى هاى استان همدان و مزيت هاى 
گردشگرى و اهميت رويداد برگزار و درخواست هاى استان 
از دولت و معــاون اول رئيس جمهور مطرح شــد؛ گزارش 
اقدامات اســتان در رابطه با رويداد «همدان 2018» در حوزه 
زيرســاخت، رويدادهاى انجام شــده و پيش رو و تبليغات 
همدان در قالب پاورپوينتى توســط مالمير، مديركل ميراث 

فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان ارائه شد. 
ســپس هر كدام از نمايندگان نيــز تأكيداتى را در خصوص 

ضرورت توجه دولت به رويداد همدان مطرح نمودند. 
البته در ابتداى جلســه مونسان، معاون رئيس جمهور و رئيس 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور 
ضمن تقدير از اقدامات خوبى كه در اســتان انجام شــده به 
تبيين رويدادهاى پيش رو در همدان پرداخته و تأكيد نمودند 
اين رويداد ها به لحاظ بين المللى بســيار با اهميت هستند و 
لذا حمايت دولت مى تواند در برگزارى هرچه مطلوب تر اين 

رويداد بسيار مؤثر باشد.
در اين نشست رايزنى ها براى سفر معاون اول رئيس جمهور به 
همدان و حضور در دو رويداد «همدان 2018» انجام گرفت.

گفتنى اســت، ايــن ديدار با حضــور جمعــى از معاونين 
رئيس جمهور، وزرا، رؤســاى ســازمان ها، استاندار و برخى 
از مديران اســتان و خجسته، حاجى بابايى و مفتح نمايندگان 

شهرستان همدان و تويسركان برگزار شد.
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يادداشت روز

يادداشت ميهمان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

به بيراهه مى رويم؛ همكاران عزيز!!
غالمى » حسين   

 روز17 مرداد، سالروزشــهادت خبرنگارشجاع ومتعهد؛ شهيد 
صارمى وروزخبرنگاراســت! اين روزبرجامعه شــريف رسانه اى 

باد. وتهنيت  تبريك 
مى خواهم به گونــه اى ديگرازمقام قلم وصاحبان قلم وآنانى كه 
براى روشــن شــدن افكارعمومى ازجان مايه مى گذارند، تجليل 
كنم. آنانى كه به تجليل وپاسداشــت ديگران دل خوش نمى كنند 

هستند! ها  ودرپى كشف واقعيت 
ســوالى كه همواره ذهنم را مشــغول مى كند؛ اين است كه براى 
روشــنگرى مردم چه كرده ايم؟ آيا به وظايف مقدسى كه ديگران 
مــى گويند عمل مــى كنيم؟ آيا تاكنــون فكركــرده ايم كه چه 
جايگاهى درجامعــه داريم ومردم چه توقعى ازما دارند؟ فكر مى 

ايد؟ مسيردشوارحركت كرده  دراين  چقدر  كنيد 
اين كه به دعوت فالن ســازمان ونهادى دوريك ميزجمع شــويم 
وآنچه مســئوالن بگويند وما انتشــارش دهيم؛ نامش چيســت؟ 

نگارى؟ خبرنگارى؟  روزنامه  كاررسانه اى؟ 
وجدانمان را قاضــى كنيم وببينيم براى روشــنگرى و پى گيرى 
حقوق مردم چه كرده ايم؟ انتظارجامعه چيســت وما چه كرده ايم 
وچه مــى كنيم؟ خواهش مى كنم بهانــه نياوريد كه اى آقا! نمى 
گذارند! سانســورمى كنند! دچارخود سانسورى شده ايم! نه! مى 

خواهم اززاويه اى ديگرنگاه كنيم!
درهمين استان خودمان! دهها روزنامه وصدها نشريه وخبرگزارى 
هاى مختلف وپايگاه ها وســايت هاى بيشــمارى فعال هســتند 
وهمــه ادعاى فضل ودانايى مى كنند؟ ازخودمان ســوال كنيم كه 
براى پيشرفت اســتان وجبران عقب ماندگى هاى استان چه كرده 

ايم؟
قبول دارم كه درشــرايط بــد اقتصادى هســتيم ودغدغه معاش 
ذهنمان را مغشــوش مــى كند وبرخى اوقات وشــايد هم اغلب 
اوقات- هنگ مى كنيم وانتظارازچنين مغزهايى كمى دشوارباشد؛ 
اما صادق باشــيم واعتراف كنيم كه ازرسالت ووظايف خطيرمان 
خيلى خيلى دورشــده ايم وبه رسانه همچون دكانى نگاه مى كنيم 
كه بايد خرجى زن وبچه را بدهد وبا اين وضعيت ســخت است 
كه نقش يك خبرنگارمفتش وكاشــف را ايفــاء نماييم! اما تا چه 

زمانى؟!
باوربفرماييد كه داريم بيراهه مى رويم واين طورطى مسير كردن؛ 

خالف آن چيزى است كه قسم خورده ايم!
روزخبرنگارازراه مى رســد وبازاردورهمى ها داغ داغ مى شــود 

ومراســمات تجليل، پر رونق! اما عهدمان با خدا ومردم چه!
وكارگر كار  روزنامه  *سرپرست 

دشمنان به دنبال سوءاستفاده از مطالبات 
به حق مردم هستند

 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با بيان اين كه ما هم مخالف 
گرانى هســتيم و بايد فكرى به حال آن شود گفت: دشمنان به دنبال 

سوءاستفاده از مطالبات به حق مردم هستند.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى در خطبه هاى اين هفته نماز جمعه 
همدان با اشاره به اينكه دشمنان با ايران اسالمى مشكل دارند و هر 
روز دنبال يك توطئه براى اين كشــور هستند، تأكيد كرد: از سالى 
كه انقالب اســالمى به پيروزى رسيده است هر سال يك انتخابات 
داشته ايم آن وقت دشمن ايران را به نقض حقوق بشر متهم مى كند 

حال آن كه با حكومت خشن و مستبد عربستان كارى ندارند.
وى با بيان اينكه دشــمن تا تشــيع را از ما نگيرد دســت از توطئه 
برنمى دارد اظهار كرد: امروز مســئله حقوق بشــر ابزارى در دست 
جهانخواران و مســتكبران شــده كه هر ملتى به منويات آنها توجه 

نكند را محكوم به نقض حقوق بشر مى كنند.
به گزارش تســنيم، نماينده ولى فقيه در استان با اشاره به دعوت از 
مــردم به تجمع در فضاى مجازى گفت: مــا نيز مخالف وضعيت 
فعلى و گرانى ها هســتيم اما مردم بايد هوشيار باشند و فريب ضد 
انقالب را نخورند چرا كه دشمنان به  دنبال سوءاستفاده از مطالبات 

به حق مردم هستند.
امام جمعه همدان گفت: شرايط و اوضاع و احوال يك روز ايجاب 
مى كند تجمع نسبت به مشكالت از سمت ارزشى ها و طالب انجام 
شود و روزى اقتضا اين است كه از روش هاى ديگرى براى اعتراض 

به گرانى استفاده شود كه دشمن سوءاستفاده نكند.
 هجمه اقتصادى نقشه دشــمن براى شكست نظام 

است
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى اســتان همدان گفت: 
هجمه اقتصادى، افزايش تحريم ها و آشــوب كارى، نقشه دشمن 
براى شكست نظام و انقالب است كه با روشن بينى و آگاهى مردم 

راه به جايى نخواهد برد.
حجت االسالم حســن فاضليان در ســخنان پيش از خطبه نماز 
جمعه همدان در ســالروز تشكيل شــوراى هماهنگى تبليغات 
اسالمى افزود: 40 ســالگى انقالب اسالمى زمان بلوغ و تكامل 
آن اســت اما دشمنان با اعمال فشارها مى خواهند اين انقالب به 
دوران تكامل نرســد كه البته با وحدت اين نقشه هاى پليد نقش 
بر آب مى شود. حجت االسالم فاضليان با اشاره به مشكالت و شرايط 
سخت اقتصادى كه در كشور حاكم شده است گفت: به غير از توطئه 
دشمنان بى تدبيرى برخى در داخل نيز در اين مسائل موثر است اما به 

حول و قوه الهى اين مشكالت را پشت سر خواهيم گذاشت.
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى اســتان همدان با اشاره 
به تشكيل اين شــورا اظهار داشت: هر ســال برنامه دهه فجر نيز 
توسط شوراى هماهنگى برگزار مى شود اما امسال به دليل چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، ســتاد چهلمين سالگرد پيروزى 

انقالب تشكيل مى شود.

معلم همدانى رتبه دوم كشور 
در جشنواره الگوهاى برتر تدريس 

ـــم  ـــى معل ـــس درس رياض ـــر تدري ـــاى برت ـــنواره الگوه ـــت: در جش ـــدان گف ـــتان هم ـــطه اس ـــوزش متوس ـــاون آم  مع
ـــرد.  ـــب ك ـــور را كس ـــه دوم كش ـــى رتب همدان

ـــورى  ـــه كش ـــالم دبيرخان ـــاس اع ـــر اس ـــزود: ب ـــدان اف ـــتان هم ـــطه اس ـــوزش متوس ـــاون آم ـــم، مع ـــدى مقي ـــاس احم عب
ـــان،  ـــه ارجمندي ـــان، معصوم ـــتان اصفه ـــتقر در اس ـــطه رياضـــى  مس ـــر دوره دوم متوس ـــس برت ـــاى تدري ـــنواره الگوه جش

ـــد. ـــور ش ـــه دوم كش ـــب رتب ـــه كس ـــق ب ـــدان موف ـــه 2 هم ـــاغل در ناحي ـــى ش ـــر رياض دبي
حضـــورى  بخـــش  در  پرتـــالش  فرهنگـــى  همـــكار  يـــن  ا گفـــت:  جـــوان  خبرنـــگاران  باشـــگاه  بـــه  وى 
ــرده  كـ ــركت  شـ  1396 -97 ــى  تحصيلـ ــال  سـ در  ــر  برتـ ــس  تدريـ ــاى  لگوهـ ا ره  ــنوا جشـ ــن  چهاردهميـ

بـــود.
ـــس  ـــاورى و تدري ـــى، فن ـــاى علم ـــه ه ـــتان در زمين ـــاغل در اس ـــكاران ش ـــرد: هم ـــدوارى ك ـــراز امي ـــم اب ـــدى مقي  احم

ـــوند. ـــدان ش ـــتان هم ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــش آم ـــث درخش ـــند و باع ـــرآمد باش س

پذيرش بيش از 146 هزار نفر روز 
در ستادهاى اسكان فرهنگيان استان همدان 

ـــكان  ـــتادهاى اس ـــان در س ـــر روز ميهم ـــزار نف ـــش از 146 ه ـــت: بي ـــدان گف ـــتان هم ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــركل آم  مدي
ـــد.  ـــده ان ـــرش ش ـــتان پذي ـــان اس فرهنگي

فـــزود: در پايگاه هـــاى اســـكان  محمـــد پورداود،مديـــركل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان همـــدان ا
70 نفـــرروز  146هـــزار و  بتـــداى شـــروع تعطيـــالت  تابســـتان تاكنـــون  موقـــت فرهنگيـــان اســـتان از ا

ــدهاند. ــرش شـ پذيـ
 594 ــزارو  ــر در قالـــب 18هـ 932 نفـ ــزار و  66 هـ ــداد  ــوان گفـــت: تعـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــه باشـ وى بـ
خانـــوار ميهمـــان فرهنگـــى در مـــدارس اســـكان پذيـــر و اقامتـــى آمـــوزش و پـــرورش اســـتان  اقامـــت 

داشـــته انـــد.
 پـــورداود خاطرنشـــان كـــرد: پذيـــرش خانواده هـــاى فرهنگـــى در پايـــگاه هـــاى اســـكان فرهنگيـــان اســـتان تـــا 15 

شـــهريورماه ادامـــه خواهـــد داشـــت.

1- پروازهاي مشــهد در حال تعطيل شــدن اســت. گفته مي شود 
هواپيمايي «آتا» در حال لغو پروازهاي همدان ـ  مشهد مي باشد. گويا 
اين اقدام به دليل توجيه نداشــتن پروازها از ســوي اين هواپيمايي 
اعالم شده است. گفتني است پيش از اين پروازهاي دوبي، تهران و 
كيش در اســتان تعطيل شده اند كه با لغو پروازهاي مشهد، فرودگاه 

عمًال تعطيل مي شود.
2- همدان در بين اســتان هاي با تورم باال گزارش شده است. گفته 
مي شود در بررسي ميزان تورم در استان هاي مختلف، همدان با باالي 
16/7 درصد تورم، رتبه دوم كشــور پس از تهران را به دست آورده 
است. اين در حالي است كه سازمان هاي نظارتي و بخش دولتي از 

كنترل و نظارت در استان سخن گفته بودند.
3- مؤسســات فرهنگــي هنري نســبت بــه برخــي اقدامات و 

محدوديت هاي  اجراي جشنواره تابستاني معترض شدند.
گفته مي شــود شهرداري براي برگزاري جشــنواره تابستاني هزينه 
باال مطالبه كرده اســت. گويا روزانه يك ميليون براي برگزاري هر 
جشــنواره در نقاط مختلف شــهر درخواست شــده است. گفتني 
است جشنواره تابستاني پيشنهاد يكي از برنامه هاي «همدان 2018» 

مي باشد.

مشروطه و  گام هايى كه ملت ايران 
در مسير آزادى و قانون برداشت

محمد سهرابى  »
 14 مردادماه يادآور يك رخداد بزرگ سياسى است كه خود نقطه 
عطفى در تاريخ تحوالت سياســى و اجتماعى دوره معاصر كشورمان 

به حساب مى آيد.
مردم آگاه و هوشيار ايران در سال 1285 گام بزرگى در جهت آزادى 
و استقالل برداشتند و در جنبش بزرگ مشروطه عالوه بر حركت در 
مســير نفى اســتبداد و مقابله با فرديت و فردمحورى، فرياد آزادى و 

قانون مدارى سر دادند.
بزرگترين پيام مشــروطيت همين آزاديخواهــى و حاكميت قانون به 
جاى ديكتاتورى و ســلطنت مطلقه بود كه البته براى تحقق آن مردم 

رنج ها بردند و خون دل ها خوردند تا مشروطه محقق گردد.
افــكار عمومى جامعه ما پس از تحوالت آن دوران به اين باور عميق 
رســيد كه بايد با استبداد و نشانه هاى آن از يكسو و استعمار و نفوذ 

بيگانگان از سوى ديگر مقابله كرد و در مقابل هردو ايستاد.
مجاهــدت ها و تــالس  هاى ايرانيــان از نخبگان، روشــنفكران و 
روحانيون گرفته تا ســاير اقشار بر مبناى چنين مفهومى بوده و امروز 
پس از گذشت بيش از 110 سال از آن واقعه عظيم تاريخى كه قطعا در 
هموار شدن مسير انقالب ما تأثيرگذار بوده است، بايد ياد دالورمردان 
و شــيرزنانى كه در راه آزادى و تعالــى ارزش هاى ملى و دينى گام 

برداشتند، گرامى داشته شود.
مشــروطه باعث شد تا نگاه افكار عمومى به حاكميت متحول شده و 
مردم تحت هيچ شــرايطى استبداد و استعمار را بر نتابند و بر عكس 
آن، از هر امكاناتى براى زدودن آثار شوم ديكتاتورى در كشور استفاده 

كنند.
دستاوردهاى بزرگ مشروطيت از تدوين قانون اساسى و شكل گيرى 
مجلس گرفته تا حق رأى مردم و برگزارى انتخابات و شــكل گيرى 
احزاب سياســى همه و همه به قدرى ارزشمند و بااهميت است كه 
مى توان گفت با تحقق اين ها مســير مردم ســاالرى دينى در جامعه 

ما هموارتر گرديد.
البنه مشــروطه با موانعى نيز مواجه شــد و عوامل داخلى و خارجى 
متعددى مانع از تحقق همه اهداف گرديد. حتى در مقطعى اســتبداد 
صغير نيز بر جامعه حاكم شــد و ناگوارتر از آن برگشــت استبداد با 
روى كار آمدن رضاخان بود، اما در عين حال آنچه در اذهان عمومى 
شــكل گرفته بود، نه تنها هيچگاه كم رنگ نشد، بلكه شرايط را براى 
حركت هاى و جنبش ها ديگر فراهم نمود و در انقالب اســالمى به 

منصه بروز و ظهور رسيد.

 طــرح احــداث راه آهن اســدآباد به 
كرمانشاه در پيوست اليحه بودجه سال 97
گنجانده شــده است و عمليات ساخت آن 

به زودى آغاز مى شود.
در اين اليحه به احداث راه آهن داشبالغ ـ 
اسدآباد ـ كبودراهنگ ـ كنگاور- كرمانشاه 
17 ميليارد تومان اعتبار به اين پروژه اعتبار 

اختصاص يافته است.
آنطور كــه اكبر رنجبــرزاده، نماينده مردم 
اســدآباد در مجلس شوراى اسالمى اعالم 
كــرده با اجــراى اين طرح، مســير ريلى 
اســدآباد به عنــوان ميان مســير همدان - 
ســنندج به مســير ريلى كرمانشاه متصل 

مى شود.
ــر راه و  ــدي وزي ــه آخون روز پنجشــنبه ك
شهرســازي بــه همــدان ســفر كــرده بــود 
تــا راه آهــن همــدان- ماليــر را كلنگ زنــي 
كنــد اعــالم كــرد كــه بايــد خطــوط ريلــي 
ــا  ــده را ب ــه همــدان و كرمانشــاه آم كــه ب
احــداث خطــوط فرعــي و كوتــاه بــه 
ــا  ــل ب ــراي حم ــا ب ــم ت ــل كني ــم متص ه
ــن  ــادن از اي ــيمي و مع پااليشــگاه، پتروش
خطــوط اســتفاده شــود كــه ايــن نيازمنــد 

ــات محلــي اســت.  كمــك مقام
مسير ريلي اسدآباد نيز به همين منظور در 
اليحه بودجه آمده اســت. پس از آغاز كار 
احتماالً  مالير،  همــدان-  راه آهن  عملياتي 

راه آهن اسدآباد در اولويت خواهد بود.

 طرح مطالعاتي آزادراه اســدآباد 
آغاز مي شود

رنجبــرزاده از انجام مذاكرات اوليه براى 
اجــراى طرح آزاد راه اســدآباد هم خبر 
داد و گفت: در صــورت موافقت هيات 
وزيــران، كار مطالعاتــى اين طــرح نيز 

مى شود. شروع 
عضو هيات رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
به ثمر رســيدن آزاد راه و راه آهن را 2

طرح اساسى براى تكميل زيرساخت هاى 
اين شهرســتان برشمرد و ابراز اميدوارى 
كرد: با حمايت و همراهى دولت شــاهد 

باشيم. مردم  مطالبات  تحقق 
اســدآباد با 100 هزار نفــر جمعيت در 
فاصله 45 كيلومترى از همدان قرار دارد 
ارتباطى  شــاهراه  و  ترانزيتى  شــهرى  و 
6 اســتان غربى و جنوب غربى كشــور 

محسوب مى شود.

وجــود گردنه اى ســخت گــذر و برف 
گيــر به طول 15 كيلومتــر و تردد افزون 
بر 20هزار خودروى ســبك و سنگين در 
شــبانه روز از اين گردنه ، موجب بروز 
تصادفات جاده اى متعدد مى شــود و بى 
ترديــد اتصال اين منطقه به شــبكه ريلى 
و آزاد راه هاى كشــور عالوه برافزايش 
ضريب ايمنــى جاده اى آرامش خاطر را 

به ساكنان اسدآباد هديه مى دهد.

راه آهن اسدآباد-كرمانشاه به زودى احداث مى شود

آغازكار مطالعاتي اجراى طرح آزاد راه 
اسدآباد در صورت تصويب وزرا

 سرپرســت اداره كل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى استان همدان از بهره بردارى و 
آغاز به كار دو مجتمع خدماتىـ  رفاهى بين 
راهى همزمان با هفته دولت در استان همدان 

خبر داد.
مصطفى پناهنده ضمــن تأكيد بر ضرورت 
ايجاد مجتمع خدماتى رفاهى در محورهاى 
مواصالتى استان اظهار كرد: همه محورهاى 
اصلــى و شــريانى اســتان داراى مجتمع 
خدماتى رفاهى بين راهى هستند و كمبودى 

در اين زمينه وجود ندارد.
وى با بيان اينكه 27 مجتمع خدماتى رفاهى 
بين راهى در استان همدان فعاليت مى كنند، 

افزود: 6 مجتمع خدماتى رفاهى نيز در استان 
در حال ساخت اســت كه از اين تعداد دو 

مجتمع هفته دولت افتتاح مى شود.
به گزارش فــارس از همدان، سرپرســت 
اداره كل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 
اســتان همدان ادامــه داد: مجتمع قبادى در 
محــور همدانـ  كرمانشــاه و مجتمع ايران 
زمين در محــور همدانـ  رزن، مجتمع هاى 

قابل افتتاح در هفته دولت هستند.
وى يادآور شد: مجتمع قبادى با 38 ميليارد 
ريال آورده شخصى و 3 هزار و 800 ميليون 
ريال هزينه دولتى و مجتمع ايران زمين نيز با 
35 ميليارد ريال آورده شخصى و 3 ميليارد 

و 800 ميليون ريال هزينــه دولتى احداث 
شده است.

پناهنــده بيان كــرد: هــر دو مجتمع داراى 
امكاناتى شامل رستوران، سرويس بهداشتى، 
نمازخانه، كارواش، تعميرگاه، فروشــگاه و 
جايگاه گازوئيل و بنزين هستند كه مجتمع 
خدماتــى ـ رفاهى قبادى بــراى 15 نفر و 
مجتمع ايران زمين براى 18 نفر اشتغالزايى 

كرده اند.
68 موافقت  وى در ادامــه به صــدور 
ـ  خدماتى  مجتمــع  احــداث  اصولــى 
رفاهــى بيــن راهى در اســتان همدان 
تعداد  اين  كرد:  خاطرنشــان  و  اشــاره 

ســاخت  پروانه  گرفتن  حال  در  مجتمع 
هستند. اوليه  اقدامات  و 

سرپرست اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان همدان با اشاره به اهميت و 
يادآور  مجتمع ها  ايــن  تجهيرات  ضرورت 
شد: مجتمع هاى خدمات رفاهى ـ جاده اى 
بايد متناســب با نياز و رعايــت اصل رفاه 

مسافران احداث شود.
وى خاطرنشان كرد: آرامش راننده و مسافر، 
امنيت، وجود خدمات مناســب، استراحت 
مســافران و رسيدگى به مسائل فنى خودرو 
از جمله مزاياى احداث مجتمع هاى خدماتى 

رفاهى بين راهى است.

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان 
با بيان اينكه 80 پروژه نيمه تمام در ســطح 
اســتان وجود دارد گفت: امسال 24 طرح با 
زيربناى 122 هزار متر مربع از اين پروژه ها 
همزمان با چهلمين سال پيروزى انقالب به 

بهره بردارى مى  رسد.
به  گزارش تســنيم، رســول منعم در جلسه 
نــواب و رؤســاى هيئت هاى ورزشــى و 
ســمن هاى جوان شهرستان مالير با حضور 
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش 
و  جوانــان با اشــاره به اقدامــات موثر در 
حوزه زيرســاخت هاى ورزش استان در 4

سال  گذشــته اظهار داشــت: در اين  مدت 
تعــداد 28 پروژه با زير بنــاى 91 هزار متر 
مربــع و اعتبارى بالغ بــر300 ميليارد ريال 
به بهره بردارى رســيده  كه باعث شده سرانه 
ورزشــى استان از 66 صدم  متر به 71 صدم 

مترمربع افزايش يابد.
منعم تعداد پروژه هاى نيمه تمام شهرســتان 
مالير را 9 پروژه ورزشــى دانست و افزود: 
با برنامه ريزى هاى انجام شــده و اعتبارات 
پيش بينى تا پايان امســال تعــداد 5 پروژه 
شهرســتان به بهره بردارى خواهد  ورزشى 

رسيد.
وى از جمله اقدامات موثر و ره آورد ورزش 
اســتان، به 179 ميزبانى مسابقات ورزشى 
كشورى و 2 ميزبانى رخدادهاى بين المللى، 
571 مورد دعوت به اردوهاى تيم ملى،كسب 
899 عنــوان انفــرادى و 86 عنــوان تيمى 
كشورى و حضور 65 تيم ورزشى استان و 

در ليگ هاى كشــورى و غيره اشاره كرد و 
افزود: همچنين در راستاى فعاليت سمن ها 
از تعــداد 7 مورد در ســال هاى قبل تعداد 

سمن ها به 76 مورد افزايش يافته است.
مديركل ورزش و  جوانان اســتان بيان كرد: 
تعداد پروژه هاى در دســت احداث حوزه 
ورزش تعــداد 8 پروژه در دســت احداث 
داشــتيم كه در طول مدت 4 ســال پروژه 
ورزشــى بانوان مالير به بهره بردارى رسيده  
كه يكى از بهترين مجمو عه هاى ورزشــى 

استان و شهرستان است.
وى افزود: استخرهاى7 پروژه باقيمانده كه 
ســالن هاى آنها تكميل شده نيز با اعتبارات 
پيش بينى شده در حال تكميل شدن هستند.

 نماينده استان همدان در مجلس 
خواستار عدم تغيير مديركل ورزش و 

جوانان شدند

حجت االسالم احد آزاديخواه در اين جلسه 
اظهار داشــت: با توجه به اينكه شهرســتان 
مالير يكى از شــهرهاى رتبه دار كشور در 
حوزه حاشيه نشينى  است توسعه ورزش در 
اين مناطق يكى از درخواســت هاى اساسى 

نمايندگان و  مردم شهرستان است.
آزادى خــواه تكميــل و تجهيــز 3 پروژه 
ورزشــگاه 5 هزار نفرى مالير، اســتخر 
سرپوشــيده سامن و زمين  چمن مصنوعى 
اصلى  مطالبــات  از  را  ازندريــان  شــهر 
نمايندگان و مردم مالير از وزارت ورزش 
دانست و افزود: با توجه به اينكه هم اكنون 
ورزشگاه مالير در حال شكل گيرى است 
و در بازديد اخير معــاون رييس جمهور 
مقرر شــد دهه فجر امسال به عنوان يكى 
از چهل طرح افتتاحى به مناسبت چهلمين 
سال پيروزى انقالب به بهره بردارى برسد 

درخواســت ما اين است كه فقط فاز اول 
طرح افتتاح شود و تسريع و تكميل نهايى 

پروژه ادامه داشته باشد.
نماينــده  مــردم ماليــر در مجلس دهم 
اســتخر سرپوشــيده ســامن را از ديگر 
درخواســت هاى نماينــدگان شهرســتان 
مــردم  جــدى  مطالبــات  و  وزارت  از 
ســامن دانســت و افزود: چمن مصنوعى 
شــهر ازندريان هم از ديگــر مطالبات و 
اولويت دار  و  اساســى  درخواســت هاى 
ماســت كه كتبا به وزير ورزش و  جوانان 
ابالغ شــده  و اميدواريم بــا توجه به قول 
مســاعد آقاى ســلطانى فر مراحل تسريع 

پروژه ها در اسرع وقت صورت گيرد.
وى با اشــاره به اينكه شهرســتان مالير در 
حوزه ورزش هاى انفــرادى صاحب امتياز 
و سابقه اســت به ويژه در كشــتى، عنوان 
كرد: در حــوزه ورزش بانوان نيز ظرفيت ها 
وتوانمندى هــا فراوانى وجــود دارد و در 
خواســت ما اين اســت كــه در اين  حوزه 
جدى تر  اقدامات  و  بيشــتر  اســتعداديابى 

صورت گيرد.
آزادى خواه با اشــاره به اينكــه اصل اوليه 
توسعه اين است كه مديريت يك مجموعه 
ثابت باشد و جابه جايى ها آسيب محسوب 
مى شــود، گفت: ازمجمــوع 9 نفر نمايند ه 
استان تعداد 7 نفر از نمايندگان امضاء كردند 
و كتبــا به وزيــر ورزش و  جوانان اعالم و 
خواستار ادامه فعاليت مديركل فعلى ورزش 

استان شدند.

دو مجتمع خدماتى ـ رفاهى در استان افتتاح مى شود

80پروژه نيمه تمام ورزشى در سطح استان همدان وجود دارد 

هواى همدان خنك شد

 كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان گفت: دماى هواى نقاط 
مختلف اين اســتان شنبه سه درجه سانتيگراد كاهش يافت و خنك تر 
شــد اما اين كاهش دما موقتى است و از يكشنبه (امروز) دما دوباره به 

حالت قبلى بازگشته و افزايش مى يابد.
نادر پيرتاج به ايرنا گفت: با توجه به نقشــه هاى پيش يابى و خروجى 
مدل هاى هواشناسى، آسمان استان همدان تا 24 ساعت آينده صاف تا 
قســمتى ابرى، گاهى وزش باد، احتمال غبار رقيق و در برخى مناطق 
با رشد موقت ابر همراه است و بارندگى تابستانه در همدان پيش بينى 

نمى شود.
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كيفيت پايين مهندسى مساجد در اسدآباد
 مســئول سازمان نظام مهندسى ســاختمان شهرستان اســدآباد گفت: مساجد 
اسدآباد از كيفيت پايين مهندسى در مقايسه با ساير ساختمان ها برخوردار هستند.

وحيد اســكندرى در گفت وگو با ايسنا، منطقه همدان، اظهار كرد: مساجد اسدآباد 
داراى مشــكالت مهندسى بســيارى بوده و به علت احداث اين اماكن به صورت 
خودجــوش و مردمى بودن و عدم توجه به مســائل مهندســى كيفيت الزم را در 
اين امر نداشــته و با توجه به اين ضعف ها و مشكالت بايد براى اين ساختمان ها 

تدبيرى انديشيده شود.

ــاى  ــازهاى واحده ــد ساخت وس ــه 80 درص ــه اينك ــاره ب ــا اش ــه ب وى در ادام
مســكونى شــهر اســدآباد در حــال حاضــر بــه ســمت شــهرك ســيداحمد ســوق 
ــيداحمد  ــهرك س ــازها در ش ــت ساخت وس ــزود: وضعي ــت، اف ــرده اس ــدا ك پي
ــاختمان ها  ــوده و س ــده ب ــدى نگران كنن ــا 18 درص ــيب 15 ت ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــده  ــب ش ــر موج ــن ام ــود و اي ــد ب ــداث خواهن ــل اح ــى قاب ــيب خاص ــا ش ت

ــد. ــب نباش ــهرك مناس ــن ش ــاز در اي ساخت وس
ــت  ــى ســاختمان باب ــررات مل ــه اينكــه در مق ــا اشــاره ب ــه ب اســكندرى در ادام
ــت  ــژه، اهمي ــت وي ــا اهمي ــاختمان هاى ب ــه س ــاختمان ها ب ــت، س ــه اهمي درج
ــدى  ــيم بندى و درجه بن ــم تقس ــت ك ــا اهمي ــط و ب ــاد و متوس ــاد، زي ــيار زي بس

ــروه  ــدآباد در گ ــهر اس ــاختمان هاى ش ــى س ــر ايمن ــه داد: از نظ ــده اند، ادام ش
ــه  ــه زلزل ــر گون ــروز ه ــورت ب ــه در ص ــد ك ــرار گرفته ان ــط ق ــت متوس بااهمي
ــظ  ــود را حف ــدارى خ ــد و پاي ــد ش ــازه اى نخواهن ــده س ــيب عم ــار آس دچ

مى كننــد.
وى تصريح كرد: در حال حاضر دو نقطه خطرآفرين در ســطح شــهر اسدآباد به 
علت گودبردارى وجود دارد كه اگر بارندگى هاى بهاره تداوم داشت قطع به يقين 
گودبــردارى جنب بانــك قوامين عالوه بر اين بانك، خيابــان را نيز در خود فرو 
مى برد و نياز اســت كه با وجود پيگيرى هايى كه شــهردار شهر دارد، نسبت رفع 

خطرآفرينى اين دو نقطه اقدام الزم انجام گيرد.

خبـر

آموزش فنى و حرفه اى 240 نفر در رزن

 رئيس فنى و حرفه اى شهرســتان رزن گفت: از ابتداى سال جارى 
تاكنون 240 نفر در شهرستان رزن موفق به گذراندن دوره هاى فنى و 

حرفه اى شده اند.
ابراهيم اكبرى كنعان در گفت وگو با خبرنگار فارس در رزن با اشــاره 
به اينكه شهرســتان رزن داراى سه مركز آموزش فنى و حرفه اى ثابت 
است اظهار كرد: دو مركز برادران و خواهران در شهر رزن و يك مركز 

در شهر قروه درجزين فعال است.
وى بــا بيان اينكه مراكز فنى و حرفــه اى رزن داراى 15 كارگاه فعال 
اســت كه با 110 حرفه آموزشى فعال در رشــته هاى فنى، خدماتى، 
صنعتى و كشــاورزى بــه هنرجويان آموزش مى دهند، گفت: ســال 
گذشــته در كارگاه هاى ثابت ارائه 246 هزار نفرساعت آموزش فنى 
و حرفــه اى جزء تعهد مــا بود كه 251 هزار نفرســاعت آموزش به 
هنرجويان ارائه شد. رئيس فنى و حرفه اى شهرستان رزن با بيان اينكه 
برگزارى آموزش هاى سيار شهرى و روستايى از ديگر برنامه هاى فنى 
و حرفه اى شهرستان رزن است گفت: تعهد انجام 14 هزار نفرساعت 
را در سال داشتيم كه اين ميزان به  29 هزار نفرساعت افزايش يافت.
وى با اشــاره به اينكه تعهد آموزش هاى ســيار در روستاها نيز از 63

هزار نفرســاعت به 86 هزار نفر ساعت افزايش يافته است، برگزارى 
دوره هاى آموزشــى براى افراد زير پوشش بهزيستى و كميته امداد با 
هدف توانمندسازى خانواده ها را از مهمترين برنامه ها دانست و افزود: 
آموزش مددجويان كميته امداد با 42 هزار نفرســاعت و آموزش افراد 

زير پوشش بهزيستى با 29 هزار نفرساعت انجام شده است.
اكبرى كنعــان از ارائه آموزش به 53 نفر از زنان سرپرســت خانوار به 
ميزان 8 هزار و 804 نفرســاعت خبر داد و اظهار كرد: دوره هاى استاد 
ـ شــاگردى يا همان كارآموزى در محيط كار طى سال گذشته براى 
103 نفر در رشته هاى مختلف اجرا شده كه اين افراد موفق به دريافت 

گواهينامه شده اند.
وى با اشــاره به افتتاح كارگاه خياطى روستاى ورقستان افزود: در اين 
كارگاه 12 نفر به صورت مســتقيم و 12 نفر به صورت غير مســتقيم 
فعاليــت مى كنند و براى راه اندازى ايــن كارگاه نيز 97 ميليون تومان 
تســهيالت بانكى و 25 ميليون تومان آورده شخصى اختصاص يافته 
اســت. رئيس فنى و حرفه اى شهرســتان رزن با بيان اينكه رشته هاى 
عروسك ســازى، صنايع چوب و خياطى  كه با همكارى كارآفرينان 
شهرســتان رزن آموزش داده مى شود كمك شــايانى به اشتغال كرده 
اســت گفت: در حوزه عروسك سازى براى 50 نفر، در صنايع چوب 

براى 15 نفر و در حوزه خياطى براى 85 نفر شغل ايجاد شده است.
وى در خاتمه اضافه كرد: از ابتداى ســال 240 نفر در كارگاه هاى فنى 
و حرفه اى شهرستان رزن دوره هاى مهارت را كسب كرده و موفق به 

دريافت گواهى پايان دوره شده اند.

بدهى يك ميليارد تومانى روستاييان مالير 
به آبفار

 مدير آب و فاضالب روستايى مالير از بدهى يك ميليارد تومانى 
روستاييان مالير به شركت آبفار خبر داد.

محمدرضا تركاشوند با اشاره به وجود 208 روستاى داراى سكنه در 
شهرستان مالير اظهار كرد: از اين تعداد 125 روستا زير پوشش آب 

و فاضالب روستايى شهرستان مالير هستند.
وى بــا بيــان اينكه در حال حاضر مشــكلى در تامين آب شــرب 
روســتاهاى مالير وجود ندارد، گفت: تعدادى از روســتاها نيز كه 
كمبــود آب دارند در طــول هفته يك يا دو بــار در هفته  با تانكر 

آبرسانى مى شوند.
مديــر امور آب و فاضالب روســتايى مالير با بيــان اينكه در حال 
حاضر روســتاهاى مانند واشان و كهكدان مشكل آب دارند، گفت: 

در اين زمينه با مديريت مصرف نوبت بندى انجام مى شود.
 وى در گفت وگــو با فــارس در خصوص كيفيــت و كميت آب 
روســتاى على آباد دمق نيز گفت: در اين زمينه كميت آب مشــكلى 
ندارد و از آب نمى توان براى شــرب اســتفاده كرد اما مصارف غير 
شــرب آب مشكلى نداشته و بحث آب شــرب نيز با جايگزينى و 

تامين از قنوات و چشمه هاى  روستا براى مردم حل شده است.
تركاشــوند با بيان اينكه حفر چاه نيز براى رفع مشــكل آب شرب 
روســتاى على آباد دمق در حال انجام است گفت: با تامين اعتبار در 
آينده نزديك با حفر چاه جديد مشكل آب آشاميدنى اين روستا نيز 

حل خواهد شد.
ــر  ــر زي ــتاهاى مالي ــدود 80 درصــد روس ــه ح ــان اينك ــا بي وى ب
پوشــش آب و فاضــالب روســتايى ماليــر هســتند، گفــت: برخــى 
روســتاها نيــز ممكــن اســت در ماه هــاى آينــده بــا مشــكل كمبــود 
آب مواجــه شــوند كــه در ايــن زمينــه تدابيــر الزم بــراى آبرســانى 

بــه ايــن روســتاها انديشــيده شــده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــر ب ــتايى مالي ــالب روس ــور آب و فاض ــر ام مدي
راه انــدازى مخــزن آب شــرب روســتاى كســب در ســال گذشــته 
ــت. ــداث اس ــال اح ــز در ح ــدان ني ــتاى كهك ــاه روس ــت: چ گف

وى از تجهيــز چــاه روســتاى حمزه لــوى ســفلى خبــر داد و افــزود: 
چــاه روســتاهاى گنبــد و نمــازگاه نيــز تجهيــز شــده و بــه زودى بــه 

ــد. ــردارى مى رس بهره ب
ــاه در دو  ــر چ ــوز حف ــال مج ــه دنب ــه ب ــان اينك ــا بي ــوند ب تركاش
ــرارداد  ــرد:  ق ــح ك ــتيم تصري ــان هس ــى و واش ــر آب ــتاى زي روس
توســعه و بازســازى شــبكه هاى آبرســانى تعــدادى از روســتاها نيــز 
ــه  ــر ب ــول 6 كيلومت ــه ط ــت آب ب ــرى از هدررف ــا هــدف جلوگي ب

زودى انجــام مى شــود.
ــه شــركت  ــر ب ــتاييان مالي ــى روس ــارد تومان وى از بدهــى يك ميلي
آب و فاضــالب روســتايى خبــر داد و خاطرنشــان كــرد: بــا توجــه 
ــرف  ــوى مص ــت الگ ــم رعاي ــردم مى خواهي ــود آب از م ــه كمب ب
داشــته و از آب شــرب بــراى مصــارف  غيــر ضــرورى و كشــاورزى 

خــوددارى كننــد.

فرماندارفامنين :
ضرورت حضور هنر مندان درجامعه 

ــى  ــث زيباي ــه باع ــطح جامع ــدان در س ــر و هنرمن ــود هن  وج
ــد . ــى بخش ــه آن م ــى ب ــرك خاص ــده و تح ــع ش جوام

فرماندار فامنين در ديدار معاون مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
استان اشاره اى به حضور فضا هاى مجازى كرد و گفت: اگر نتوانيم با 
بهره بردارى از ظرفيت هاى جذاب هنر،جامعه را از آماج فعاليت هاى 
ضدفرهنگى دشمنان حفظ كنيم به ناچار بايد شاهد تغييرات عميق در 

باورها و عقايد مردم باشيم .
مجيــد شــماعى تعامــل بيــن ادارات شهرســتان رادر برگــزارى برنامه 

هــاى فرهنگــى و هنــرى را بســيار خــوب و قابــل تقديــر دانســت.
ــرض  ــور علي ــراى حض ــى ب ــى و هماهنگ ــه از رايزن  وى در ادام
ــور در  ــى كش ــاى عموم ــه ه ــاد كتابخان ــركل نه ــور دبي ــار پ امخت

ــر داد. ــگار خب ــا روز خبرن ــان ب ــتان همزم شهرس
رمضانــى معــاون مديــركل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
همــدان نيــز در ايــن ديدارگفت:يكــى از بزرگتريــن و بهتريــن 
ــردان  ــهرابى، كارگ ــر از روح ا... س ــال 96 تقدي بزرگداشــت هاى س
عرصــه دفــاع مقــدس بــود كــه در شهرســتان فامنيــن برگــزار شــد .
وى همچنيــن از برگــزارى هشــتمين جشــنواره اســتانِى نمايشــنامه 
ــن  ــتان فامني ــگار در شهرس ــى خبرن ــا روز مل ــان ب ــى همزم خوان
خبــر داد و افــزود: ايــن جشــنواره درروزهــاى 17و 18 مــرداد مــاه 
ــتان  ــرى شهرس ــهيد مطه ــه ش ــات كتابخان ــالن اجتماع درمحــل س

فامنيــن برگــزار مــى شــود .

1414 مـرداد  مـرداد 
روز حقوق بشر اسالمى روز حقوق بشر اسالمى 

و كرامت انسانىو كرامت انسانى
 مبـارك مبـارك

نيازمند بازارياب 

عندليبـي 

به دو نفر بازارياب 
مجرب با روابط عمومي 
باال جهت نيروگاه هاي 
خورشيدي با پورسانت 

عالي نيازمنديم 
شركت مهندسي خبرآفرين نيرو 

09183080151-09183112264

 عمليــات اجرايي تخريب ســه واحد 
مسكوني در راستاي پروژه بازگشايي بلوار 
قدر در كوي خضر همدان با حضور شهردار 
همدان، عضو شــوراي اسالمي شهر، مدير 
منطقه ســه و جمعي از مسؤولين شهرداري 
همدان، معتمدين محالت و ساكنين منطقه 

آغاز شد..
شــهردار همدان در ايــن خصوص گفت: 
يكــي از مهمتريــن برنامه هــاي مديريت 
شهري بازگشــايي معابر اصلي و فرعي در 
نقاط مختلف شــهر همدان با هدف كاهش 
ترافيك و تســريع در تردد شهروندان است 
كه از اواخر ســال گذشته به صورت جدي 
و برنامــه محور در دســتور كار قرار گرفته 
است كه خوشبختانه با همراهي شهروندان 
اين موارد در ســالجاري نيز در حال انجام 
اســت كه اميدواريم بتوانيم با پيگيري هاي 
قانوني و همچنين تســريع در روند تملك 
امالك موجود در طرح بازگشايي معابر، به 
اهداف مورد نظر در كوتاه ترين زمان ممكن 

دست پيدا كنيم.
صوفى در  ادامه افزود: كوي خضر يكي از 
نقاط پرجمعيت شهر همدان به شمار مي رود 
كه معابر اصلي آن به ويژه بلوار قدر نيازمند 
بازگشايي و تعريض معبر است كه متأسفانه 
به دليل ساخت و سازهاي غيرقانوني كه از 
ســالها قبل در اين منطقه وجود داشته است 
اقدام جدي در توســعه معابــر اصلي اين 
منطقه كم برخوردار صورت نگرفته اســت 
و امروز شــاهد تردد باالي خودروها و نيز 
افزايش حجم ترافيك در ساعات پرتردد در 

اين منطقه هستيم كه مشكالت عديده اي را 
براي شــهروندان به دنبال داشته است كه با 
تصميمات اتخاذ شــده و نيــز پيگيري هاي 
قانوني درصدد هســتيم بــا تملك امالك 
موجود در بلوار قــدر اين معبر اصلي پس 
از ســالها بازگشايي شــود كه اين موضوع 
نيازمند همكاري و مشاركت جدي ساكنين 

اين بلوار است.
شهردار همدان در ادامه با بيان اينكه تملك 
60 پالك در بازگشايي اين بلوار در دستور 
كار قــرار دارد، اظهــار كرد: طول مســير 
بازگشــايي اين بلوار در حــدود 700 متر 
مي باشــد كه نيازمند تملك تمامي پالكهاي 

موجود است كه پيش از اين تعداد 5 پالك 
تملك شده اســت و به تازگي نيز 3 پالك 
ديگر توســط واحد امالك شهرداري منطقه 
سه خريداري شده است كه امروز (پنجشنبه) 
عمليات تخريب اين سه باب منزل مسكوني 
جهت ادامه بازگشايي بلوار سي و پنج متري 
قدر آغاز شــد كه در صــورت همكاري و 
مشاركت مالكيني كه در اين بلوار سكونت 
دارند ساير پالك هاي باقي مانده نيز تملك 
خواهد شــد و شاهد بازگشــايي كامل اين 

بلوار خواهيم بود.
صوفي در ادامه گفتگوي خود تصريح كرد: 
با بازگشايي بلوار قدر در كوي خضر شاهد 

اتصال اين بلوار به بزرگراه امام خميني(ره) 
خواهيم بود كه اين منطقه را از بن بســت 
خارج خواهد كرد كه در راســتاي تعريض 
اين بلوار اقداماتي ديگري نظيرتوسعه فضاي 
شهري،  نورپردازي، افزايش مبلمان  ســبز، 
اصالح جاليــز و زير ســازي و لكه گيري 
آسفالت اين منطقه توسط شهرداري منطقه 
ســه در دســتور كار قرار دارد كه در همين 
راســتا عمليات ديوار چيني روخانه تكميل 
شده است و دال گذاري ترافيكي از سمت 

بزرگراه امام (ره) نيز رو به اتمام است.
در ادامه مدير منطقه 3 به تشريح اين پروژه 
پرداخت و گفت: در پروژه امروز ســه باب 
منزل مسكوني جمعاً به متراژ 260 مترمربع 
تخريب شده كه شهرداري مبلغ 210 ميليون 

تومان براى تملك آنها هزينه كرده است.
رحيم الوندي افزود: در ســال گذشته نيز 5

باب منزل مسكوني در همين بلوار تخريب 
شده بود.

شــهرداري منطقه 3 با بيان اينكه اولويت 
شــهردار محترم همدان بازگشــايي اين 
معبر در سريعترين زمان است افزود: در 
3 نسبت  همين راستا، شــهرداري منطقه 
تملك  مراحل  انجام  و  پرونده  تشكيل  به 
و تخريــب امــالك باقيمانده در ســال 

مى نمايد. اقدام  جاري 
وي در پايان اظهار اميدواري كرد با اجراي 
كامل اين طرح، عبور و مرور و دسترســي 
شهروندان منطقه خضر در بزرگراه حضرت 

امام و رينگ دوم شهر تسهيل شود.

بلوار قدر در مسير بازگشايى
■ شهردار همدان خبر داد: ادامه عمليات بازگشايي بلوار قدر در كوي خضر

گزارش ويژه

 مديركل دامپزشكى استان همدان گفت: 
مــوارد جديدى از بيمارى تب كريمه كنگو 

در همدان گزارش نشده است.
 چند روز پيش رئيس ســازمان دامپزشكى 
كشــور از فوت پنج نفر از هموطنان  بر اثر 
بيمارى تــب كريمه كنگو طى ماه هاى اخير 
در كشــور خبر داد و گفــت: 45 نفر نيز به 
اين بيمارى مبتال شده بودند كه درمان شده 

و بهبود يافتند.
محمودرضا رسولى از استان هاى درگير اين 
بيمارى ســخن به ميان آورد كه نام همدان 
نيز به چشــم مى خورد كــه پس از پيگيري 
موضوع، وي گفت: موارد فوتى  و مبتاليان 
به بيمارى تب كريمه كنگو ماه هاى گذشته 

را مطرح كرده ام  و آمار متعلق به اين روزها 
نيست، اخيراً موارد جديدى از بيمارى تب 

كريمه كنگو در استان گزارش نشده است.
وى با اشــاره به اينكه موارد پيشگيرانه نظير 
سم پاشى انجام شده است، خاطرنشان كرد: 
29 اكيپ سمپاشى تشكيل داده بوديم و كار 

به خوبى پيش رفت.
مديركل دامپزشــكى اســتان همدان با بيان 
اينكه تعطيلى كشــتارگاه سنتى و راه اندازى 
پيش سرد كشتارگاه  صنعتى از اقدامات مهم 
بوده است، افزود: آگاهى و اطالع رسانى به 
مردم در خصوص آشنايى با موارد احتمالى 
ابتــالى افراد به بيمارى از ديگر موضوعات 

مورد توجه بود.

وى با اشــاره به اينكه مردم مطمئن باشــند 
فعًال مشكلى وجود ندارد، گفت: شهروندان 
گوشت داراى مهر و ليبل كشتارگاه را تهيه 

كنند كه پيش سرد را طى كرده باشد.
رســولى با تاكيد به دامداران نسبت به عدم 
دستكارى كنه به هنگام مشاهده در روى دام، 
افزود:  ممكن است كنه موجود در دام داراى 
ويروس «سى ســى اچ اف» باشد و آنها را 

آلوده كند.
وى خاطرنشــان كرد: در حال حاضر تمام 
واردات گوشت استان داراى مجوز هستند و 
گواهى حمل بهداشتى براى اين مواد از مبدأ 
تا مقصد صادر و در سيستم يكپارچه قرنطينه 

ضبط، بررسى و بازبينى مى شود.

اشتغال مهمترين 
اولويت و دغدغه 
مسئوالن مالير باشد
 فرمانــدار مالير با بيان اينكه اشــتغال مهمترين 
اولويت و دغدغه مســئوالن شهرستان مالير باشد، 
گفت:با پيگيرى نماينــدگان و تالش هاى صورت 
گرفته مديران دستگاه هاى اجرايى وهمكارى بانك ها 
حركتى رو به جلو در حوزه اشتغال شهرستان مشاهد 

مى شود.
 باب ا... فتحى در شوراى ادارى شهرستان  با تاكيد 
بر اينكه مديران دستگاه هاى اجرايى خدمت به مردم 
را بايد سر لوحه كارى خود قرار دهند، اظهار داشت:  
تكريم ارباب رجــوع، خدمت صادقانه و  مخلصانه  
به مــردم از اولويت هاى دولت بوده  كه بايد همواره 
مدنظر مديران دســتگاه هاى اجرايى قرار گيرد. وى 

با بيان اينكه مســئوليت مديران دستگاه هاى اجرايى 
فرصت مغتنمى براى خدمت به مردم است، تصريح 
كرد: الزم است اين فرصت را غنيمت دانسته و با كار 
جهادى و مســئوليت پذيرى باال در راستاى خدمت 
صادقانه و بى منت به مردم با اهتمام  و جديت تالش 

شود.
فتحى با تاكيد بر اينكه مديران دستگاه هاى اجرايى 
شهرســتان  بايــد از فرســتادن اربــاب رجوع به 
دستگاه هاى باالتر امتناع كنند، گفت:  ضرورى است  
مديران ارگان هاى اجرايى تالش كنند  مشــكالت 
مردم در همان دســتگاه مديريتى خودشان و با كار 

كارشناسى  مرتفع شود. 
به گزارش تســنيم وى با بيان اينكــه هم اكنون در 
شهرســتان برخى مديران  شهرستان عنوان  معاون 
مدير كل را دارند و خدمات بايد در شهرســتان به 
صورت ويژه ارائه شود، تصريح كرد: شأن شهرستان 
مالير بايد لحاظ شده و متناسب با آن حركت كرده 

و خدمات رسانى هم به صورت ويژه انجام شود.

فرماندار ويژه ماليــر بابيان اينكه بايد از تجربيات 
گذشــته اســتفاده  كرده و در راســتاى توسعه و 
پيشــرفت مالير  حركت رو بــه جلويى انجام داد 
افــزود:  امروز حوزه اشــتغال يكى از دغدغه هاى 
اصلــى دولــت و  مســئوالن  و بــه تبــع آن از  
اولويت هاى شهرستان مالير است كه خوشبختانه 
با پيگيرى نماينــدگان و تالش هاى صورت گرفته 
مديران دستگاه هاى اجرايى، همكارى بانك ها يك 
حركت رو به جلويى در حوزه اشــتغال شهرستان 

مشاهد مى شود.
وى  با اشاره به اينكه شهرستان ويژه مالير ظرفيت ها 
و استعدادهاى بااليى در زمينه انگور و منبت داشته 
و توانسته است عنوان پايتخت مبل و منبت و شهر 
جهانــى انگور  را به خــود اختصاص دهد، گفت:  
من نيز در راســتاى گرفتن حق شهرستان تالش و 
 پيگيرى هاى مستمرى خواهم داشت . فتحى ضمن 
تاكيد به مديران دستگاه هاى اجرايى بر حضور مستمر 
در دســتگاه هاى اجراى خود خواستار آمادگى و در 

دسترس بودن مديران ارگان ها در مواقع بحران شد . 
فرماندار ويژه مالير با اشاره به اينكه مردم ما همواره 
پشتيبان نظام، دولت و رهبرى بوده و  هستند و اين 
امر را در طول دوران انقالب به اثبات رســانده اند،  
گفت: الزم اســت در وضعيت فعلى نيز مسئوالن و  
مردم با تعامل و  همكارى همه جانبه دولت را يارى 

كرده تا از اين گردنه صعب العبور نيز عبور كنيم .
فتحى خواســتار توجه ويژه مديران شهرســتان به 
رويداد بين المللى همدان 2018 شد و افزود: با توجه 
به داشــتن ظرفيت هايى چون مبل و  منبت و انگور 
در مالير اين رويداد فرصت مناســبى براى معرفى 
و شناساندن هر چه بيشتر  ظرفيت ها و استعدادهاى 
شهرستان  به دنياست و مى طلبد بيشترين بهره مندى 

را  از اين موقعيت داشته باشيم.
وى خواســتار ورود جدى مديران و اســتقرار ميز 
خدمت در راستاى تسريع در كارها و تكريم ارباب 
و همچنين توجه ويژه مسئوالن دستگاه ها به بحث 
نماز جماعت در ادارات، رعايت حقوق شهروندى و 

تكريم ارباب رجوع ، توجه به موضوع امر به معروف 
و نهى از منكر شد. 

معاون هماهنگى امور عمرانى فرماندارى ويژه مالير 
نيز  خواستار تالش مديران دستگاه هاى اجرايى در 
راستاى تكميل  پروژه هاى عمرانى با كيفيت و  كميت 
كامل شد و افزود: در بحث تكميل پروژها الزم است 
نياز ســنجيها و اولويت بندى ها مد نظر قرار گرفته 
و پروژه هاى نيمه تمــام در اولويت كار قرار گيرد. 
حسين فارسى خواستار تعامل مديران و دستگاه هاى 
اجراى شهرستان  و آمادگى مديران عضو ستاد بحران  
و در دســترس بودن  در ســاعات غير ادارى براى 

مواقع  اضطرارى و بحرانى شد .
وى با اشاره به اينكه اشتغال اولويت همه دستگاه هاى 
اجرايى شهرستان بوده و خوشبختانه اعتبارات خوبى 
براى ايــن حوزه درنظر گرفته شــده تصريح كرد:  
ضرورى اســت  با پاى كار بودن همــه ارگان ها در 
راستاى ايجاد اشتغال در شهرستان گام هاى موثرى 

برداشته شود.

موردى از تب كريمه كنگو در همدان گزارش نشده است

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

كرامت و ارزش ذاتى بشر، حقوق بنيادين افراد،آزادى، برادرى و كرامت و ارزش ذاتى بشر، حقوق بنيادين افراد،آزادى، برادرى و 
برابرى از مضامين با ارزش اسالم استبرابرى از مضامين با ارزش اسالم است
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مهسا پاشائى»
 يكى از راه هاى انتقال  سريع اطالعات 
و داده هــا اعم از تصويــرى، صوتى، 
نوشــتارى و امثال اينها از طريق رسانه 
معمول در جهان مانند راديو، تلويزيون، 
روزنامه، شبكه عنكبوتى نت، شبكه هاى 

ساخته شده در فضاى مجازى است.
كه هر كــدام از اين ابزار اثرات مثبت و 
منفى از خود بجا گذاشته اند؛ كه در ادامه 
به برخى از اين آثار خوب و بد پرداخته 

شده است.
چنانچه مى دانيم قرن بيســت و يكم، در 
حقيقــت حركت ازجامعــه صنعتى به 
جامعه اطالعاتى است. هر جامعه اى كه 
پيشرفت  باشد،  بيشترى  اطالعات  داراى 

براى آن جامعه متصور خواهد بود.
در اين جاست كه اطالعات، دانش و 
انسان ها،  دارايى  اساسى ترين  آگاهى، 
ملت هــا و جوامــع بشــمار مى آيد. 
اطالعــات، يــك كاالى راهبــردى 
واســتراتژيك محســوب گشته و از 
توســعه يافتگى  اصلى  شــاخص هاى 
اســت.  جوامع  و  ها  ملــت  درميان 
بــه همين دليل مفهــوم جابجايى در 
قدرت و جايگزينــى دانايى به جاى 
امر  فيزيكى  و  مــادى  هــاى  ثروت 

است. آينده  قرن  شده  پذيرفته 
از مهمترين ابزارهاى امروزى دانايى، 
رســانه ها هســتند. زندگى در دنياى 
امروز بدون رسانه قابل تصور نيست. 
لذا نمى توان نقش رسانه هاى جمعى و 
اينترنت  و  تلويزيون  راديو،  خصوصًا 
را درزندگــى امروزى ناديده گرفت، 
بود. فرهنگ سازى  دنبال  به  بايد  بلكه 

رســانه ها، به ويژه راديــو و تلويزيون، 
تغييرات مهمى را درسياســت، تعليم و 
تربيت، بازاريابى، اخبار، فرهنگ، زندگى 
اجتماعى و خانوادگى ايجاد كرده است. 
امروزه استفاده از انواع رسانه چون راديو، 
تلوزيون، روزنامه، كامپيوتر، تلفن همراه 
و ... جــزء انكار ناپذيرى ازفعاليت هاى 
روزانه افراد اســت و به عنوان منبعى از 

اخبار باور كردنى، اطالعات و تعليمات 
مهم، آگاهى هاى دقيق اجتماعى، و برخى 
شده  پذيرفته  لذتبخش  ســرگرمى هاى 

است.
به هميــن منظور براى بررســى نقش 
رسانه ها و عملكرد آنها در جامعه امروز 
با مــردم مصاحبه كرديم كــه در ادامه 

مى خوانيد:

كاش صداوسيما بگويد چرا از «ديرين ديرين» 
حمايت نكرد!

 كارگردان مجموعه انيميشن هاى «ديرين ديرين» اظهار كرد كه اى كاش اين سوال كه 
چرا ديگر صداوســيما از «ديرين ديرين» حمايت نكرد را از مديران اين سازمان بپرسيم؛ 
اينكه چرا انيميشــن هاى خارجى را در تلويزيــون مى خرند، پخش مى كنند، آنها را ميان 
بچه هــا محبوب مى كنند، بازار محصوالت جانبى اين انيميشــن ها را در ايران به وجود 

مى آورند و ارز از كشور خارج مى شود اما از يك انيميشن ايرانى حمايت نكردند.
على درخشى درباره وضعيت انيميشن ايران و حمايت از توليدكنندگان داخلى اظهار كرد: 

در تجربه شخصى ام مطلقا حمايتى نديديم و به طور كلى معتقدم انيميشن بسيار مهجور 
است و متأسفانه در مقايسه با سينما به شدت به اين صنعت ظلم شده و هيچ گاه آن طور 

كه بايد از انيميشن حمايت نشده است.
او با اشــاره به پروژه «ديرين ديرن» كه مدتى است ديگر از صداوسيما پخش نمى شود و 
بيشتر در شبكه هاى اجتماعى منتشر و در اختيار مخاطبان قرار مى گيرد، اظهار كرد: ما در 

اين پروژه كامال مستقل كار مى كنيم و عمال هيچ حمايتى نداريم. 
اين برنامه ساز در پاســخ به اين پرسش كه چرا برخى از انيميشن هاى داخلى در جذب 
مخاطب چندان موفق نيستند، به ايسنا گفت: برخى از انيميشن هايى كه سفارشى هستند 
و از ســمت نهاد يا ســازمانى بودجه دريافت مى كنند همانند انيميشن هايى كه در مركز 

صبا توليد شــده اند چون دغدغه مخاطب ندارند و برايشان مهم نيست كه مخاطب چه 
مى خواهد آثارى مى سازند كه از نظر خودشان درست است و تصور مى كنند كه مردم هم 
بايد همانند آنها فكر كنند. در واقع به جاى مخاطب فكر مى كنند و تصميم مى گيرند در 

حالى كه لزوما مخاطب همانند آن ها فكر نمى كند.
درخشــى ادامه داد: در اين ميان، برنامه ســازانى كه به صورت مستقل كار مى كنند بايد 
اثرى بســازند كه مخاطب دوســت داشته باشد وگرنه شكســت مى خورند. اين رقابت 
واقعى و جدى كه در ميان برنامه سازان مستقل وجود دارد باعث مى شود كه برنامه سازان 
مخاطب شناسى بهترى داشته باشند و با رعايت خطوط قرمزى كه زياد هم هستند، مطابق 

سليقه مخاطبان انيميشن بسازند.

مردم انتظارات خود را از رسانه ها مي گويند

شفاف سازي وظيفه امروز رسانه ها

 محدود كردن رسانه ها 
از بين رفتن حقيقت

■ يك كارمند:
 رسانه ها محدوديت هايى دارند كه 
اجازه نمى دهد واقعيت ها را آنطور كه 
بايد نشان دهند و به همين علت است 
كه رســانه ها نمي توانند آنطور كه بايد 
در جامعه اثرگذار باشــند. در صورتي 
كــه اگر واقعيت ها و حقايق را نشــان 
مي دادند، اثرگذاري بيشــتري بر جامعه 

داشتند.
رســانه ها واقعيت هاي جامعه را مطابق 
با ميــل و نفع جامعه و دولت نشــان 
مي دهند، در حالى كــه اگر واقعيت را 
بيان مى كردند مي توانســتند مشكالت 

مردم و جامعه را رفع كنند.
در ميان رسانه ها نيز صداوسيما بيشترين 
تأثيرگذاري را دارد تا حدي كه مخاطبان 
بيشتر خبرها را، در خبر 20:30 و شبكه 
خبر پيگيري مي كنند و متأسفانه شبكه 

استان همدان جذابيتى براى من ندارد.

 رسانه ها بر جامعه اثرگذارند
■ يك خانم فروشنده:

 به نظر من رسانه ها اثرگذاري زيادي در جوامع دارند، در كشور ما نيز رسانه ها جايگاه 
خوبي دارند. من اخبار را از شبكه هاي داخلي و بخصوص از بخش خبري 20:30 پيگيري 
مي كنم ولي شــبكه استاني را پيگيري نمي كنم. همچنين روزنامه هم مطالعه مى كنم چون 

يك روز در ميان روزنامه براي ما مي آورند.
به فضاي مجازي هم عالقه اي ندارم تا حدي كه وقتي گوشي به دست مي گيرم كه كسى 

با گوشى من تماس بگيرند، در غير اين صورت به گوشي احتياجي ندارم. 
برنامه هــاي تلويزيوني و ســريال ها و فيلم ها توانســته اند اثرگذاري خوبي در 
جامعه داشــته باشــند. مردم  اين برنامه ها مشغول مي شــوند و از آنها مواردي 

مي گيرند. ياد  را 
چند ســال پيش در خانه ماهواره داشــتم ولي خوشبختانه در حال حاضر به اين رشد 
عقلي رســيده ام كه ماهواره در زندگي هر كس مي تواند اثرات منفي خود را داشــته 

باشد. 
با اينكه برنامه هاي خوبي هم دارد ولي به دليل نبود فرهنگ ســازي درست در جامعه 
و در صورت وجود ماهواره در خانه ها، اعضاي خانواده و جوانان به سراغ برنامه هاي 

شبكه هاي نامناسب مي روند كه اثرات منفي بر آنها مي گذارد.

رسانه هاى همدان جاى 
پيشرفت دارند

■ يك مهندس:
 رســـانه هاي همـــدان بـــه دليـــل 
اينكـــه در حـــد يـــك شهرســـتان 
امـــروز  تـــا  مي كننـــد،  فعاليـــت 
پيشـــرفت مناســـبي داشـــته اند ولـــي 
ـــتر  ـــرفت بيش ـــه پيش ـــاز ب ـــان ني همچن

دارنـــد.
ـــم  ـــده وقت ـــك بينن ـــوان ي ـــه عن ـــن ب  م
ــتان  ــبكه اسـ ــاي شـ ــراي تماشـ را بـ
نتوانســـته  چراكـــه  نمي گـــذارم؛ 
را  خوبـــي  و  متنـــوع  برنامه هـــاي 

داشـــته باشـــد.
پيگيـــري  را  مجـــازي  فضـــاي 
مي كنـــم البتـــه بـــه ايـــن موضـــوع 
ـــًال  ـــار كام ـــه اخب ـــام دارم ك ـــز اهتم ني
ـــه  ـــدارد و ب ـــود ن ـــتي در آن وج درس
هميـــن دليـــل نيـــز بـــه ايـــن فضـــا 

اعتمـــاد كامـــل نـــدارم.

شــواهد حاكي از آن است كه مردم 
اســتان همدان رسانه هاي كشوري را 
بيستر از شبكه استانى پيگيري مي كنند 
و به نظر آنها شــبكه استاني جذابيت 
براى  زمانى  لذا  ندارد  مخاطبان  براي 
تماشاى اين شــبكه نمى گذارند لذا 
الزم است تا در برنامه هاى اين شبكه 

بازنگرى مناسبى صورت گيرد.
رسانه ها  مصاحبه شــوندگان،  نظر  به 
آنطور كه بايد واقعيت ها و حقايق را 
نشــان نمي دهند و حقيقت و واقعيت 
مهره گمشده رسانه ها است لذا به نظر 
مى رسد رســانه ها نتوانستند اطمينان 
مردم را جذب كنند و مردم به اخبار 

رسانه ها اعتماد نمى كنند.
فضاى مجــازى نيز يك بازيگر ديگر 
در كاهــش مخاطبان رسانه هاســت 
كه توانســته توجه مردم را از سمت 
رســانه ها به ســوى خود جلب كند 
هر چند كه مردم مى دانند همه اخبار 
منتشر شده در اين فضا نيز قابل اتكا و 

اعتماد كردن نيست.

 وجود فضاي مجازي 
موجب كاهش توجه به 

رسانه هاي ديگر 
■ دخترى جوان: 

ــبب  ــازي س ــاي مج ــود فض  وج
ــر  ــانه هاي ديگ ــري رس ــش پيگي كاه
شــده اســت. البتــه وجــود دروغ و 
شــايعه در فضــاي مجــازي ســبب 
شــده تــا مــردم نســبت بــه ايــن فضــا 
ــه  ــند و ب ــته باش ــى نداش ــاد كاف اعتم
ــه  ــي ك ــار و موضوعات ــن اخب ــر م نظ
در فضــاي مجــازي منتشــر مي شــود، 
ديگــر  و  تلويزيــون  اثرگــذاري 

نــدارد. را  رســانه ها 
و  مــردم  مطالعــه  ســرانه  كاهــش 
دسترســى آســان بــه فضــاى مجــازى 
روزنامــه  مطالعــه  كاهــش  باعــث 
ــده  ــان ش ــردم و مخاطب ــب م از جان

ــت. اس

محتواي فيلم ها بيشترين 
اثرگذاري را دارند

■ دانشجوي حسابداري:
  از نظر مــن، محتواي فيلم ها و 
برنامه هاي  انواع  ميان  در  ســريال ها 
را  تأثيرگذاري  بيشــترين  رســانه ها 
خانواده  اعضاي  همــه  چراكه  دارد؛ 
در خانــه دور هم هســتند به همين 
تاثيرپذيرى  مــردم  كه  اســت  دليل 
بيشــترى از اين بخــش دارند. بعد 
از فيلم هــا، خبرهــا و برنامه هــاي 
تلويزيونــي هــم مخاطــب و هــم 

دارند.  بيشتري  اثرگذراي 
 جوانان بيشتر تمايل به تماشاي فيلم ها 
و برنامه هايــي كــه مطابق بــا افكار و 
برداشت شخصي است، دارند در حالي 
كه ميانساالن عالقه بيشتري به پيگيري 

خبرها دارند.

اخبار رسانه ها واقعيت 
جامعه نيست

■ مرد ميانسال: 
 شرايط در جامعه به شكلي است كه 
رسانه ها  پيگيري  اجازه  مجازي  فضاي 

را نمي دهد.
به نظر من رسانه ها واقعيت وحقيقت را 
نشان نمي دهند و تمايل مردم به ديدن 
برخــي برنامه هــاي تلويزيوني توفيق 
اجباري اســت؛ چراكه اين برنامه هاى 
اجتماعى  هم طنز خوبي ندارند و فقط 
حرف مي زنند و برق مصرف مي كنند. 
شبكه استاني همدان نيز به دليل نداشتن 
تنــوع در برنامه ها نتوانســته جذابيتي 
داشته باشــد تا جايى كه من اين شبكه 

را قطع كرده ام. 

يك كارشناس ارتباطات عنوان كرد
پيام هاى بازرگانى تلويزيون 
محتواى قابل دفاعى ندارند

 يك كارشــناس رسانه گفت: امروز تبليغات ما در رسانه ملى هيچ 
محتــواى قابل دفاعى ندارنــد، زيرا نه نظارت درســتى بر روى اين 

تبليغات انجام مى شود و نه به زمان بندى ها توجه مى كنند.
مريم سليمى بيان كرد: در تيزرهاى تبليغاتى تلويزيونى الهام گرفتن 
از تيزرهــاى تبليغاتى كار غيرحرفه اى نيســت اما الگوها درســت 
برگزيده نمى شوند. تبليغاتى درست، متقن و تأثيرگذار خواهد بود 
كه به خالقيت در آن توجه شــده باشد. متأسفانه امروز تبليغات ما 
در رســانه ملى هيچ محتواى قابل دفاعــى ندارند، زيرا نه نظارت 
درســتى بر روى اين تبليغات انجام مى شــود و نه به زمان بندى ها 

توجه مى كنند.
وى ادامه داد: تيزرهايى كه چه در فضاى مجازى و چه در صداوسيما 
روى آنتن مى روند، كامًال كپى شــده اند و بايســتى در حوزه تبليغات 
بــا ايده و خالقيت، قدم برداريم. در ايــن صورت جذابيت توأمان با 
اســتقبال مخاطب بوجود مى آيد، وگرنــه تبليغات صرف كپى از آثار 
ديگر رسانه ها، كار تلويزيون را در مقوله تبليغات به ناكجاآباد خواهد 

برد.
اين مدرس دانشــگاه با بيان اينكه بر جريان توليد تا انتشــار و توزيع 
آگهى هاى تبليغاتى 6 عامل اثرگذار مى توانند نقش تاثيرگذار داشــته 
باشند، به نقش ســفارش دهنده، كانون هاى تبليغاتى، مراكز و عوامل 
قدرت موثر بر رســانه ها و اقتضائات منفعتى آنها، رسانه ها، مخاطبان 
و نيز كارشناســان و منتقدان حوزه تبليغات، ارتباطات، بازاريابى و... 
اشــاره كرد و به فارس گفت: در اين ميان وجــود منتقدان به عنوان 
حلقه مفقــوده در اين جريان مى تواند روح و تفكر منتقدانه را بر اين 

جريان حاكم كند.
وى همچنين بر چرخه مذكور، عوامل جغرافيايى و اقليمى، سياســى، 
اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، ملى، قومى، مذهبى، ســنتى، قانونى و 
حقوقى، چشــم اندازها، سياســت ها و برنامه ها، تحريم ها و... را موثر 
دانســت و ادامه داد: در نظر گرفتن عوامــل درونى و بيرونى موثر و 
مالحظات مرتبط، برخوردارى از ســوادها و تقويت تفكر انتقادى و 
خالقانه، آشنايى با رسانه ها و كاركرد آنها، آشنايى با تبليغات، انواع و 
... آن، آشنايى با اصول ارتباطى و بازاريابى، مخاطب شناسى و شناسايى 
كاال، خدمت يا حيطه و موضوع مورد تبليغ مى توانند بر كيفيت جريان 

چرخه ياد شده موثر باشند.
وى با بيان اينكه در بررســى هر اثر متن (فرم، محتوا و ساختار)، زير 
متن و فرامتن بايد بررســى شوند، عوامل بيرونى محيطى را وضعيت 
اقليمى، جغرافى، ساختارهاى اجتماعى ـ سياسى، باورهاى مذهبى و 
فلسفى، قوانين و ســنت ها و... و عوامل درونى روانشناسانه را شامل 
ديدگاه ها، اعتقادات و باورهاى ارزشــى خالق اثر، مقاصد، انگيزه ها، 

آموزه ها و عاليق دانست.
او در بحث بررسى متن تيزرهاى تبليغاتى از مواردى همچون بررسى 
ژانر، استفاده دوربين، تدوين، نرتيتيو، روايت، نورپردازى، رنگ، صدا 
(موســيقى، صداگذارى و...)، صحنه و دكور، چهره پردازى، ميزانسن، 

تكنيك، زبان بدن، عوامل انسانى، محصول كاال و... ياد كرد.
ســليمى همچنين، بر ضرورت تسلط بر انواع سواد تبليغاتى، بصرى، 
رســانه اى، هنرى و ... در چرخه توليد آگهى هاى تبليغاتى و از جمله 
تيزرهــا تاكيد كرد و گفــت: در ابتداى اين چرخــه، مرتبط با بحث 
ســفارش دهنــده، پايين بودن اين ســواد در ســفارش دهنده اعم از 
حقيقى و حقوقى، ســاليق مديران و دخالت آنهــا در فرم و محتوا، 
محدوديت هاى بودجه اى، محدوديت هاى بودجه اى، عدم نيازسنجى 
و شــناخت كافى مخاطب و توليد هدفمند تبليغات و آفت اســتعالم 
(توليد با نازلترين قيمت، بدون لحاظ كيفيت) خود به توليد آگهى هاى 

تبليغاتى در اولين گام صدمه مى زند.
وى افزود: در گام دوم اين كانون هاى تبليغاتى هســتند كه متاثر از 
عوامــل مختلف به اين جريان صدمه مى زنند مانند محدوديت هاى 
قانونــى و... حاكم بر فعاليت آنها، مشــكالت مالــى و باال رفتن 
هزينه هاى توليد، عدم تخصص كافى نيروى انســانى، عدم رعايت 
حــق كپى رايت بــه خصوص بــا افزايش مشــكالت مالى، عدم 
همكارى كارگردانــان مطرح با كانون ها به دليــل بحث اقتصادى 
موجود، نازل بودن سطح ســواد و انتظارات سفارش دهنده و عدم 

رقابت كافى.
ايــن مدرس ســواد بصرى و داده اى با بيان اينكــه در گام بعدى اين 
رسانه ها هســتند كه به جريان توليد و انتشــار لطمه وارد مى كنند از 
عدم دروازه بانى كافى تبليغاتى بر رســانه ها (جمعى، اجتماعى و...)، 
مشــكالت مالى رسانه ها در انتشار يا بازنشر آگهى هاى تبليغاتى با هر 
كيفيتى، عدم وجود چارچوب مشــخص در توليد و انتشار آگهى هاى 
تبليغاتى در رســانه هاى اجتماعى، عملياتى كردن برخى قوانين موثر 
(همچون پخش رايگان تيزر بــراى محصوالت داخلى، دادن امتياز و 

تأثير بر كيفيت آگهى ها) انتقاد كرد.
وى همچنيــن با انتقاد از منفعل بودن مخاطبان در دريافت آگهى هاى 
با كيفيت پايين، پايين بودن ســواد تبليغاتى، سواد بصرى، رسانه اى، 
هنرى را در اين حوزه اثرگذار دانســت كه با تقويت اين ســوادها در 
دريافت كننــده پيام، انتظار و توقع شــان، در جريان عرضه و تقاضا به 

ارتقاء كيفيت آثار كمك خواهد كرد.

شيوه درست انتشار اخبار:
محدوده مالحظات امنيتى را مشخص كنيد

 رييس دانشــكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايى معتقد 
است كه، رسانه  متعلق به نظام طبعيتا محدوديت هايى مانند مالحظات 
امنيت ملى و منافع عمومى را دارد اما اين كه تعريف اين مالحظات و 
منافع عمومى چيست و مصاديق آن كدام است، مى تواند محل بحث، 

گفت وگو و تامل باشد.
مهدى فرقانى درباره شيوه درست انتشار اخبار در رسانه ها اظهار كرد: 
براى هر رسانه اى مهم است  كه بتواند اعتماد مخاطبان خود را جلب 
كنــد و اين اطمينــان را به او بدهد كه حقايــق را به صورت كامل و 
درست و در زمان مناسب در اختيار او قرار مى دهد. اين روند مى تواند 
به شــكل گيرى شــناخت و آگاهى در مخاطب كمك كند و ارتقاى 
ســطح شــناخت و آگاهى در جامعه مى تواند توانمندى ايجاد كند و 
تصميمات بهينه اى را در لحظات حســاس اتخاذ كند. بنابراين اصل 
بر اين اســت كه اطالع رسانى شــفاف، به موقع، دقيق و درست باشد 
و از تحريف، دســتكارى و جهت دادن به حقايق كه آن را در تئورى 
ارتباطات به اسم چارچوب بندى مى شناسيم خودددارى كند. هر نوع 
تحريف، دســتكارى و جهت دادن مى توانــد نوعى تجاوز به حقوق 
مخاطب، جامعه و مردم تلقى شود. البته رسانه اى كه خود را به عنوان 
رســانه ملى معرفى مى كند صرف نظر از مالحظات حرفه اى كه بايد 
رعايت كند، يك ســرى مالحظات سياسى و امنيتى هم ممكن است 
داشته باشد بنابراين آن را با رسانه بخش خصوصى يا رسانه خارج از 

كشور نمى توان ارزيابى كرد.
او با تاكيد بر ايجاد توافق نسبى درباره مالحظات امنيت ملى و منافع 
عمومى، به ايســنا گفت: نمى توان همان توقعى كه از رسانه مستقر در 
خارج از كشــور وجود دارد از تلويزيون هم داشت. طبيعى است كه 
مالحظات امنيت ملى و منافع عمومى در شكل گيرى اخبار رسانه هاى 
خارج از كشــور به آن معنايى كه ما مى شناسيم، وجود ندارد. بنابراين 
نبايد اين رسانه  داخلى و خارجى را با يكديگر مقايسه كرد. اما اين كه 
انتظار داشته باشيم حقيقت را به موقع، درست و دقيق بشنويم، معقول 
و منطقى است. رســانه اى كه متعلق به كليت نظام است بايد جايگاه 
خود را در اين معادله پيدا و تعريف كند و بايد ببيند كه چگونه مى شود 
مالحظات امنيت ملى ســليقه اى و جناحى نباشد و يك نوع توافق و 
اجماع درباره اين مالحظات امنيت ملى هم وجود داشــته باشد. بايد 
در جامعه بر سر مالحظات امنيت ملى و منافع عمومى اتفاق نظر نسبى 

وجود داشته باشد.
رييس دانشــكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايى اضافه كرد: 
رسانه ى متعلق به نظام طبعيتا محدوديت هايى مانند مالحظات امنيت 
ملــى و منافع عمومى را دارد و اين مســاله را هيچ كس نفى نمى كند 
اما اين كه تعريف اين مالحظات و منافع عمومى چيســت و مصاديق 
آن كدام اســت؟، مى تواند محل بحث، گفت وگو و تامل باشــد. اگر 
تلويزيون بتواند باب گفت وگويى را در اين زمينه باز كند، خوب است. 
همچنين از ديدگاه هاى كارشناســان،  صاحب نظران و نخبگان جامعه 
براى بحث در پيرامون آنچه كه مالحظات امنيت ملى را شكل مى دهد، 

استفاده كند و آنچه ممكن است سليقه اى باشد، تفكيك ايجاد كند.
فرقانــى اظهار كرد: به نظرم هيچ كس مخالفتى ندارد آنجايى كه منافع 
و امنيت ملى ما به خطر مى افتد، مالحظاتى از طرف تلويزيون رعايت 
شود. البته درباره آن چه اجماع نسبى وجود دارد بايد اين اتفاق بيفتد.

او در پاســخ به اين پرسش كه صداوسيما چه قدر به دغدغه هاى مردم 
توجه مى كند؟، گفت: اگر صداوســيما بــه نياز و عاليق مردم جواب 
مى داد، رسانه هاى خارج از كشور و شبكه هاى اجتماعى محل مراجعه 

مردم نبودند.
رييس دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايى با بيان اين كه 
امروزه با واقعيت ويرانگرى به اسم اخبار جعلى مواجهيم، اظهار كرد: 
متاسفانه تعداد و حجم اخبار جعلى در شبكه هاى اجتماعى باالست و 
همين مساله كار تشخيص واقعيت از غيرواقعيت را براى مردم دشوار 
كرده اســت. البته اگر رسانه هاى ســنتى درست عمل كنند، مى توانند 
نقش مرجعيت براى تشــخيص ميزان صــدق و كذب در اخبار براى 
عموم پيدا كنند. اما زمانى كه رســانه هاى سنتى به هر دليلى در تأمين 
نيازهاى خبرى مردم در زمان مناسب ناتوان بمانند، طبيعتا حق انتخاب 
براى مردم وجود دارد و كانال ها و ديگر منافذ اطالع رسانى كه ممكن 
اســت خيلى هم موثق نباشــند، براى مردم به عنوان يك منبع خبرى 

تبديل مى شوند.

مدرس دانشگاه در گفت وگو با فارس:
عكس به مدد تلفن هاى هوشمند رسانه اى 

فراگير شده است
 مــدرس علوم ارتباطات، عكس را يك رســانه تلقى كرد و گفت: 
عكس رسانه اى است كه تنگناهاى متنى، صوتى و نوشتارى را ندارد و 
امروزه به كمك تلفن هاى هوشمند و شبكه هاى اجتماعى به يك رسانه 

فراگير بدل شده است.
حميــد كارگر درباره اهميت عكس در دنياى كنونى بيان كرد: عكس را 
رســانه دانسته اند كه تعبير درستى هم هست، يعنى بدون قرارگرفتن در 
تنگناها و چارچوب هاى زمانى، زبانى، مكانى، قومى و نژادى مى  تواند 
پيام را به شدت بسيار مناسبى و به تأثيرگذارى بسيار بااليى به مخاطب 
خود منتقل كند.وى ادامه داد: از عكس به نوشتن با دوربين تعبير شده كه 
بسيار درست است، يعنى عكاس يك واقعه، رويداد، يك يافته در لحظه 

و يك ديده خاص را با دوربين ثبت و در قاب عكس ماندگار مى كند.
مشــاور وزير صنعت به فارس گفت: عكس رسانه اى است كه فارغ از 
تنگناهاى متنى، صوتى و نوشتارى، مى تواند در لحظه مخاطب را درگير 
خودش بكند و جدا از جغرافيا و خرده فرهنگ خاص مى تواند به عنوان 
يك زبان جهانى با مخاطب روبه رو شود. يعنى عكس فقط يك روايت و 
يك سند بدون روح قاعده مند نيست، بلكه مى تواند به راحتى با انديشه، 

قريحه و ذهنيات خالق خود و مخاطبش ارتباط دوسويه برقرار كند.

به جاى اين همه سريال  كره اى، يك سريال  خوب خارجى بخريد
 زهره شــكوفنده كه تجربه ســال ها كار 
در عرصه دوبله را دارد و به شخصيت هاى 
زياد و مانــدگارى همچون «جودى آبوت» 
جان بخشيده اســت، درباره شرايط خريد 
ســريال هاى خارجى تلويزيون معتقد است 
كه اگر صداوســيما بتواند همانند گذشــته 
سريال هاى باكيفيت خريدارى و پخش كند، 
ديگر مردم به سمت سريال هاى سطح پايينى 

تركيه اى نمى روند.
ايــن دوبلور باســابقه كه تجربــه مديريت 
دوبالژ و همكارى با سريال هاى كره اى چون 

«سرنوشــت يك مبارز»، «دختــر امپراتور»، 
«جواهــرى در قصــر» و «ســايمدانگ» را 
عهده دار بــوده اســت، در گفت وگويى با 
ايســنا درباره  كيفيت سريال هاى خارجى و 
شرايط خريد سريال هاى جديد و با كيفيت، 
اظهار كرد: متاسفانه سازمان صداوسيما زياد 
فيلم نمى خرد و نمى دانم علت اين موضوع 
چيســت؛ اما بعيد مى دانم مشكل، بودجه و 
مســائل مالى باشــد؛ چراكه به جاى خريد 
اين همه سريال كره اى مى توان يك سريال 
خوب همانند مجموعه هايى كه پيشــتر از 

تلويزيون پخش مى شد، خريد.
اين دوبلور بــا تاكيد بر لــزوم خريدارى 
ســريال هاى باكيفيت، خاطرنشان كرد: اگر 
ســريال هاى خوب غيركره اى را خريدارى 
و دوبلــه كنى، مــردم هم از ســريال هاى 
مى گيرند.   فاصلــه  پايين  ســطح  تركيه اى 
ســريال هايى كه به شــخصه حتى حاضر 
نيستم يك قسمت از اين سريال ها را ببينم. 
ســريال هايى با موضوعات بدى كه اصال 
با ما و فرهنگ ما هماهنگ نيســتند. حيف 
نيست سريال هايى به خوبى مجموعه هايى 

كه سال هاى گذشته در تلويزيون داشتيم را 
بار ديگر نداشته باشيم؟

اين دوبلــور باســابقه يادآور شــد: فكر 
مى كنم بايد مردم را با ســريال هاى خوب 
جذب تلويزيون كنيم. همان طور كه وقتى 
سريال ايرانى خوب و باكيفيت از تلويزيون 
پخش مى شود، مردم جذب مى شوند، اگر 
سريال هاى خارجى خوب هم پخش شود 
مى توانــد مخاطب را جــذب كند تا ديگر 
به دنبال ســريال هاى تركيه اى سطح پايين 

نروند.
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نكتهدانشگاه
مواد خوراكى مفيد براى داشتن دندان هاى سالم را 

بشناسيم
 داشــتن دندانهاى ســالم هم به تغذيه راحت كمك مى كند و هم به زيبايى صورت 
مى افزايد. اما براى داشــتن دندانهاى سالم و ســالمت دندان مصرف مواد خوراكى زير 

توصيه مى شود.
به گــزارش مهر، فلفل دلمه يكى از اين مواد غذايى اســت چرا كــه فلفل دلمه (زرد، 
قرمز و ســبز) سرشار از ويتامين C اســت كه به حفظ لثه هاى قوى و دندان هاى سالم 
كمك مى كند. هويج خام نيز باعث توليد بزاق مى شــود و از دهان در مقابل باكترى ها و 

باقيمانده هاى مواد غذايى بعد از وعده هاى غذايى در دهان محافظت مى كند. 
همچنين اســفناج و كلم بروكلى حاوى فوالت هســتند كه نوعى ويتامين B اســت و 
با كاهش التهاب، تشــكيل پالك هاى دندانى، پوســيدگى دندان ها و بوى بد دهان، در 

پيشگيرى و درمان بيمارى هاى لثه ايفاء مى كند. 
ميزان آب و فيبر مناسب موجود در گالبى از دندان ها در مقابل اسيد محافظت مى كند. 

50 هزار دانشجو با كمبود خوابگاه دانشجويى 
روبرو هستند

 براى اينكه كمبود خوابگاه دانشــجويى 50 هزار دانشــجو جبران شود، حدود 200
خوابگاه نياز است.

رئيس صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم گفت: صندوق، براى حل مشكل كمبود 
خوابگاه ها، اعتبارى در قالب كمك رهن به دانشــگاه ها اختصاص داده، تا براساس آن 
تا حدودى مشــكل كمبود ظرفيت خوابگاهى را حل كرده و دانشجويى پشت درهاى 
خوابگاه نماند و حدود 27 ميليارد تومان كمك رهن به دانشــگاه ها اختصاص داده شده 

تا بتوانند تا حدى كمبود فضاى خوابگاهى را جبران كنند.
بــه گزارش مهر، ذوالفقــار يزدان مهر ادامه داد: براى اينكه كمبود خوابگاه دانشــجويى 
جبران شــود، به حدود 200 خوابگاه نياز داريم كه امسال با برنامه ريزى صورت گرفته 
با همكارى سازمان برنامه و بودجه تمهيداتى پيش بينى شده تا صندوق، يارانه، ساخت، 

تكميل و خريد خوابگاه را پرداخت كند.

بهداشت
30درصد هزينه هاى درمان نابارورى صرف دارو مى شود

 حــدود 25 تا 30 درصد هزينه هــاى درمان نابارورى در ايــران، براى دارو صرف 
مى شود.

مدير مركز فوق تخصصى درمان نابارورى و ســقط مكرر ابن ســينا گفت: به صورت 
طبيعى زن و مردى كه ازدواج مى كنند يك زمان مناسبى را براى بارورى دارند كه درست 
آن است كه نسبت به بهترين زمان مناسب براى بچه دار شدن و داشتن فرزند سالم آگاه 

باشند تا فرصت هاى طاليى بارورى خود را از دست ندهند.
على صادقى تبار افزود: درمان نابارورى مسيرى طوالنى و زمان بر دارد با اين وجود كه 
در كشور ما نسبت به ساير كشورهاى ديگر هزينه هاى درمان نابارورى بسيار پايين است 
اما در كشور ما حدود 25 تا 30 درصد هزينه ها جهت مصرف داروهاى مورد نياز صرف 
مى شــود و حدود 30 تا 35 درصد ديگر هزينه ها مربوط به هزينه هاى تشخيصى قبل از 
آغاز برنامه درمانى است كه توسط پزشك و تيم درمانى انجام مى شود و مابقى هزينه ها 

نيز مربوط به هزينه هاى اتاق عمل است.

ورود محموله جديد داروى"وارفارين" از فنالند؛ بزودى
 طبق اعالم سخنگوى سازمان غذا و دارو قرار است محموله جديد داروى وارفارين 
به زودى از فنالند وارد كشــور شود تا شرايط نامســاعد تامين اين دارو به وضعيت 
عادى بازگردد. به گزارش ايســنا، كمبود داروى وارفارين كه كاربرد ضد انعقاد خون 
در بيمارى هاى قلبى دارد اخيرا در ميان داروهاى كمياب قرار گرفته و برخى نگرانى ها 
را براى بيماران ايجاد كرده اســت. كيانوش جهان پور - سخنگوى سازمان غذا و دارو 
دليل ايجاد اين كمبود را ذخيره سازى دارو توسط بيماران و زنجيره تامين دارو مى داند 
و مى گويد: با وجود اينكه موجودى وارفارين در كشور حدود 70 تا 75 روز بود، اما 
در مناطق مختلف كمبود اين دارو اعالم شد. زمانى كه بحث هاى روانى در بازار ايجاد 
مى شود، از مصرف كننده تا ساير زنجيره هاى توليد، ممكن است دارو را ذخيره كنند.

پرداخت 1293 ميليارد ريال كمك هزينه ازدواج 
 ســازمان تأمين اجتماعى بيش از يك هزار و 293 ميليارد ريال بابت كمك هزينه 

ازدواج به بيمه شدگان در سال گذشته پرداخت كرده است.
به گزارش مهر، كمك هزينه ازدواج يكى از انواع حمايت هاى سازمان تامين اجتماعى 
اســت كه به عنوان هديه به بيمه شدگان واجد شــرايط كه تشكيل خانواده مى دهند، 
پرداخت مى شود.بر اين اساس، بيمه  شده بايد طى 5 سال قبل از تاريخ ازدواج، حداقل 
به مدت 720 روز ســابقه كار داشــته و حق بيمه اين مدت را پرداخت كرده باشد، در 
تاريخ ازدواج رابطه اســتخدامى بيمه شده با كارفرما قطع نشده باشد، ازدواج اول بيمه 
شــده باشد، ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمى ازدواج ثبت شده باشد تا كمك هزينه 

ازدواج به فرد تعلق بگيرد.

مشكلى در زمينه تأمين داروى بيماران خاص وجود ندارد
 در زمينه تأمين داروهاى بيماران خاص تاكنون مشكلى وجود نداشته است

عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس شوراى اسالمى با بيان اين موضوع اظهار 
داشــت:  طبق تعهد دولت و پيگيرى كميسيون بهداشت و درمان مابه التفاوت قيمت 
دارو توسط وزارت بهداشت تقبل شده است و نه تنها هيچ گونه تغيير قيمت بلكه هيچ 

گونه كمبودى نيز در كشور نداشته ايم.
به گزارش فارس مرتضى خاتمى افزود: اما بايد توجه داشت كه تا پايان سال به طور 

متوسط حداكثر قيمت داروها 9 درصد افزايش خواهد يافت.
وى تصريح كرد: گزارش هايى از كمبود برخى از اقالم دارويى كشــور به دســت ما 

مى رسد كه معموالً مشكل توزيع اين داروها باعث كمبود آنها مى شود.

جوان: چين: همچنان نفت ايران را مى خريم
 ببينيم و بشنويم!

وطن امروز: مردم مقايسه مى كنند
 چى رو با چى يا كى رو با كى؟؟

ايران: چه بايد كرد؟
 خدا ميدونه واال

كيهان: انبارها پر از كاالست كمبودى نداريم
 اما سوال اينجاست: دقيقا تا كى كمبود نداريم؟

جام جم: اين روزها روزگار بى خيالى نيست
 آخ گفتى، سخن از دل ما گفتى...

وطن امروز: تحريم بازى با همه
 اين چه بازييه، ديگه خسته شديم

جوان: تجربى ها در صندلى هاى انسانى و رياضى
 پس چرا رفتن تجربى؟؟!!

جهان صنعت: سكوت رانتى دولت
 بدون شرح

بهار: سورپرايز ارزى در راه است
 ما كه چشممون به راه خشك شد

ايران ورزشى: استقالل گليمش را بيرون كشيد
 از كجا بيرون كشيد؟!

مهر: افزايش نرخ جنايت و خودكشى در آمريكا
 به خاطر تحريم ها و بالهاييه كه سر ما ميارن

فارس: ساخت ايمپلنتى براى كنترل فشار چشم از سوى بيمار
 جال الخالق! ايمپلنت كه براى دندون بود

مهر: همه شهرهاى بزرگ گدا دارند 
 پس همدان هم يك شهر خيلى بزرگه، چون كلى گدا داره

تسنيم: ترامپ: اميدوارم همه چيز بين ما و ايران خوب شود
 ما هم اميدواريم

ايسنا: توليد هر يك كيلو زباله 21 هزار تومان خسارت زيست محيطى 
براى طبيعت دارد
 بدون شرح!

پسر نوجوان زير چرخ هاى تراكتور
 جان باخت

 يك پســر نوجوان از اهالى يكى از روستاهاى منطقه شورين شهر 
همدان روز گذشته در يك حادثه زير چرخ هاى تراكتور جان باخت.

مديركل پزشــكى قانونى همدان گفت: يك دستگاه تراكتور در داخل 
منزل مســكونى واقع در جورقان پارك شــده بود و با توجه به سطح 
شيب دار حياط منزل مسكونى، مالك تراكتور يك قطعه سنگ پشت 

چرخ هاى اين وسيله نقليه قرار داده بود.
به گزارش ايرنا، على احسان صالح ادامه داد:پسر 11 ساله هنگام بازى 
در داخل حياط اقدام به برداشتن اين سنگ كرد و با توجه به خالص 
بودن اين وسيله نقليه ، مقابل چشمان پدر كه مشغول به انجام كارهاى 

روزمره بود، زير چرخ هاى تراكتور جان خود را از دست داد.
وى گفــت: داده هاى آمارى گوياى كاهش شــمار متوفيان ســوانح 
رانندگى در فصل بهار امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته است.

كشاورز ماليرى در آتش سوخت
 يك كشــاورز هنگام مهــار حريق در زمين كشــاورزى واقع در 

روستاى "تله جرد" مالير جان خود را از دست داد.
فرمانده انتظامى شهرســتان مالير گفت: بيان كرد: اين فرد قصد مهار 
آتش زمين كشاورزى را داشت كه در محاصره شعله هاى آتش گرفتار 
شــد. به گزارش ايرنا، داود على بخشــى بيان كرد: تالش وى براى 
رهايــى از اين وضعيت بى نتيجه ماند و اين مرد 66 ســاله در داخل 
آتش جان خود را از دست داد.وى بيان كرد: همچنين يك زن كه قصد 
تعمير وسيله برقى را داشت بر اثر حادثه برق گرفتگى كولر آبى جان 
باخت. فرمانده انتظامى مالير توصيه كرد: شهروندان در صورت نياز 
به تعمير وســايل برقى به طور حتم اين كار را به افراد ماهر و توانمند 

واگذار كنند.

75 درصد تصادفات همدان در فاصله
 30 كيلومترى شهرها رخ مى هد

 بيش از 75 درصد ســوانح فوتى و جرحى استان همدان در شعاع 
30 كيلومترى شهرها رخ مى دهد.

رئيس پليس راه اســتان همدان اظهار داشت: تردد باال و مستقر نبودن 
پاسگاه پليس راه تا 25 كيلومترى شهرها از عوامل افزايش سوانح در 

اين فاصله است.
به گزارش ايرنا، رضا عزيزى همچنين بيشــتر كارخانه ها در فاصله اى 
كمتر از 30 كيلومترى شــهرها واقع شده و رانندگان كارخانه ها بدون 
رعايت قوانين رانندگى از جمله ســرعت باال و نبستن كمربند ايمنى 
تردد مى كننــد.وى بيان كرد: برخى والدين بــراى آموزش رانندگى، 
وسيله نقليه را تا پيش از رسيدن به پاسگاه پليس راه يا پس از عبور از 
پاســگاه تا رسيدن به داخل شهر در اختيار فرزند فاقد گواهينامه خود 
قرار مى دهند كه اين امر نيز ســوانح رانندگى را در نزديكى شــهرها 
افزايش مى دهد. رئيس پليس راه استان همدان با بيان اينكه 62 درصد 
متوفيان و 72 درصد مجروحان سوانح رانندگى مربوط به خودروهاى 
سوارى شخصى است گفت: ابزار كنترلى براى رصد تردد خودروهاى 
شــخصى وجود ندارد و اين امر عامل باال بودن ميزان سوانح فوتى و 

جرحى اين قبيل وسايل نقليه است.

 روند رو به رشــد مراجعه كنندگان به 
پزشكان و شلوغى مطب ها زمينه اى براى 
ويزيت هاى گروهــى و فله اى بيماران و 

نقض حريم خصوصى آنان شده است.
با حضور در ســالن انتظار مطب برخى 
از پزشــكان، ديدن صحنه صف طوالنى 
بيمارانى رنجور كه به علت شــلوغى و 
كمبود فضا، دل نگران و مضطرب به در و 
ديوار تكيه داده و يا از فرط خستگى روى 
زمين نشسته اند، هر فردى را متاثر مى كند.

زنانى بچه بغل يا پيرمردهايى كه عصا را 
تكيه گاه خود قرار دادند بايد ســاعت ها 
پزشك،  ثانيه اى  ويزيت  منتظر  ايســتاده 
چشم به در اتاق بدوزند و دردناك تر از 
آن اينكه ناچارند در كنار دردشان، اخم و 

غرولندهاى منشى را هم تحمل كنند.
نكته قابــل تأمل اينجاســت كه برخى 
منشى ها هنگام وقت دادن به بيماران زمان 
تعيين شده را وقت حضور بيمار در مطب 
تفسير كرده و آن را به منزله زمان ويزيت 
نمى دانند و اين نوع وقت دادن ها با وجود 
حضور به هنگام بيمار در مطب، موجب 
مى شود بيمار تا زمان ويزيت ساعت ها به 

انتظار بنشيند.
دنبالــه اين حكايت دردناك اين اســت 
كه شمارى از پزشــكان اقدام به ويزيت 

گروهى افراد مى كنند.
چه بســا شرم و حياى بيمار از بيان كامل 
زمينه اى  معالج  پزشــك  به  خود  مشكل 
براى تجويز اشتباهى يا ناقص دارو شده 
و به جاى درمان، دردى هم به آالم بيمار 

افزوده شود.
به طــور حتم ويزيت همزمــان چند نفر 
موجب اجحاف در حــق بيمار به ويژه 
در زمينه حداقل زمان در نظر گرفته شده 
براى معاينه بيمار كه 15 دقيقه تكليف شده 

است، مى شود.
برخى مواقع ســرعت معاينه به حدى باال 
است كه پزشك تنها با شنيدن چند كلمه 
از بيمار و قبل از تمام شدن درد و دل هاى 
او نسخه را در دستش قرار داده و با ناتمام 
ديگر  ويزيت  او  صحبت هاى  گذاشــتن 

مراجعه كننده را آغاز مى كند.
با توجه به اينكه نظارت و برخورد با اين 
نوع تخلف ها برعهده سازمان نظام پزشكى 
اســت، عليرضا مدركيان رئيس سازمان 
نظام پزشــكى همــدان در گفت و گويى 

تفصيلى به اين دغدغه ها پاسخ داد.
  ويزيت گروهى در كمتر 10 درصد 

مطب ها 
رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان با بيان 
اينكه 90 درصد مطب هاى همدان مشكلى با 
عنوان ويزيت گروهى ندارند، گفت: ويزيت 
گروهــى از منظر ســازمان نظام پزشــكى 
غيرقانونى است بنابراين با حضور معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشكى، چند نشست 
با پزشــكان متخلف برگــزار و توصيه ها و 

تذكرهاى الزم ارائه شد.
به گزارش ايرنا، عليرضا مدركيان بيان كرد: 
اقبال مردم به شــمارى از پزشكان تا جايى 
اســت كه حتى ماه ها انتظــار براى ويزيت 
توســط پزشــك مورد نظرشــان را تحمل 
مى كنند اين در حالى است كه مطب بخشى 

از پزشكان خلوت و بدون مشترى است.
وى اضافه كرد: اصرار برخى از بيماران براى 
ويزيت توســط چند پزشك خاص موجب 
شده كه اين طيف از پزشكان حتى با وجود 
رعايت نكردن استاندارد زمان ويزيت براى 
چهار تا 6 ماه بعد به مراجعه كنندگان وقت 
بدهند.رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان 
ادامــه داد: اگر اين طيف ملــزم به رعايت 
اســتاندارد تعيين شده شوند، معاينه بيماران 
از 60 تــا 70 نفر به 20 بيمار در روز كاهش 
يافته و به دنبال آن وقت هاى بعدى پذيرش 
بيمار براى 2 تا 2,5 سال بعد موكول مى شود.
مدركيــان ابراز اميدوارى كــرد: مردم براى 
برخى بيمارى ها اصرار بر تجويز پزشــكان 
متخصص و معروف شهر نداشته باشند بلكه 
به صورت پايه - پايه از خدمات پزشــكى 

بهره گيرند.
وى توضيــح داد: بيماران ابتدا به پزشــك 
خانواده يا پزشــك عمومى مراجعه كرده و 
در صورت تجويز پزشك معالج به خدمات 

بيشتر به افراد متخصص مراجعه كنند.
 اســتاندارد زمــان ويزيت بيمار 

ناقص است
رئيس سازمان نظام پزشكى همدان بيان كرد: 
بسيارى از مسائل كشــور همانند استاندارد 
زمان ويزيت بيمار، الگو بــردارى از ديگر 
كشورهاســت در حاليكه اين الگو بردارى 

نادرست و ناقص اجرا شده است.
مدركيان توضيح داد: زمان پيش بينى شــده 
براى ويزيت در ســاير كشــورها عالوه بر 
دريافت شرح حال و معاينه، ثبت اطالعات 
بيمار در ســامانه الكترونيك را نيز شــامل 
مى شــود در حاليكه ثبت آمار در مطب هاى 

كشورمان صورت نمى گيرد.

وى افزود: با توجه لحاظ نشدن ثبت آمار در 
معاينه بيماران، بنابراين كاهش زمان ويزيت 
نسبت به استاندارد تعريف شده امرى طبيعى 

است.
صــدر  در  گروهــى  ويزيــت   

گاليه مندى ها
مدركيان گفت: عمده ترين گاليه هاى مردم 
از پزشــكان به واســطه ويزيت گروهى و 

رعايت نكردن زمان ويزيت شكل مى گيرد.
وى افزود: وقتى يك فرد با احســاس درد 
در معــده به جاى پزشــك عمومى به يك 
متخصــص گــوارش مراجعــه مى كند بار 

مضاعف بر مطب و پزشك وارد مى شود.
رئيس سازمان نظام پزشكى همدان ادامه داد: 
اگر اين پزشــك متخصص استاندارد زمانى 
پيش بينى شــده را رعايت كند به طور حتم 
روزانه تعداد اندكــى از بيماران را معاينه و 

ويزيت مى كند.
مدركيــان اضافه كرد: تشــخيص برخى از 
بيمارى ها به ويژه بيمارى مراجعه كنندگانى 
كه با اندك احســاس درد در مطب پزشك 
حضور يافتند در كمتر از ســه دقيقه امكان 
پذير اســت بنابراين نيازى به صرف زمان 

استاندارد براى معاينه نيست.
رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان افزود: 
ايــن روزها اصرار بيهوده بيمــار به تجويز 
آزمايش هاى مكرر افزايش داشــته است و 
با وجود محرز شــدن ســالمت فرد بعد از 
دريافت آزمايش، اما آنها به ديگر پزشــكان 
براى انجام مجدد معاينه و آزمايش مراجعه 
مى كنند. مدركيان اضافه كرد: مراجعه مكرر 
و غير ضرورى بيماران به مطب پزشــكان 
متخصص موجب شــده كه نوبت به درمان 

بيماران واقعى و نيازمند خدمت نرسد.
رئيس ســازمان نظام پزشــكى همدان مثال 
زد: فــردى كه طبق يافته هــاى علمى خود 
از اينترنت يا برنامه هاى شــبكه سالمت، بر 
اين باور رسيده كه كم كارى تيروئيد دارد از 
پزشك مى خواهد كه داروها و آزمايش هاى 

منطبق با اين نوع بيمارى را تجويز كند.

مدركيان اضافه كرد: چنانچه پزشك به اين 
نتيجه برســد كه بيمار نيازى به آزمايش يا 
دارو نــدارد، حتى در صورتــى كه جواب 
آزمايش هــاى صورت گرفته بيانگر ســالم 
بودن فرد باشد، بازهم مراجعه كننده، پزشك 
و آزمايشــگاه را متهم كرده و همچنان خود 

را بيمار مى داند.
  شــكل گيرى روابط ناســالم در 

حرفه پزشكى 
مدركيــان گفت: در مواردى هرچد بســيار 
انــدك احتمال مى رود پزشــك يا منشــى 
پزشــكى با يــك داروخانه و آزمايشــگاه 
مراودات ناســالم مالى داشته بانشد و بيمار 
را براى گرفتن دارو و آزمايش به اين مراكز 

هدايت كنند.
وى افزود: بــا اطمينان عنوان مى كنم كه در 
همدان با توجه به سيســتم نظارتى قوى و 
بررسى روزانه داروخانه ها، مطب هاى دندان 
پزشكى و درمانگاه ها امكان شكل گيرى اين 

نوع رفتار ناسالم در همدان وجود ندارد.
  كمبود پزشك در برخى رشته ها

رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان گفت: 
هر روز شــاهد حضور پزشكان متخصص 
رشــته هاى مختلف در رســانه ملى و ارائه 
صحبت هاى كارشناســانه و تشويق مردم به 

مراجعه به پزشكان داراى تخصص هستيم.
وى بيان كرد: پس از هر نوبت پخش مطالب 
پزشــك متخصص از صدا و ســيما، شاهد 
افزايش شــمار مراجعه كنندگان به پزشكان 
متخصص هســتيم اين در حاليســت كه به 
ميزان مراجعه كنندگان، پزشــك متخصص 
وجــود ندارد. وى از متوليان و برنامه ريزان 
صدا و سيما خواست به جاى برنامه درمانى 
برنامه هاى سرگرمى براى مردم پخش كنند. 
طبــق مصوبه دولت متوســط زمان ويزيت 
براى پزشــك عمومى دست كم 15 دقيقه، 
پزشــك متخصص دســت كم 20 دقيقه، 
پزشك فوق تخصص دست كم 25 دقيقه و 
براى روانپزشك دست كم 30 دقيقه تعيين 

شده است.

بازهم درد كهنه مطب پزشكان

ويزيت هاي فله اى  گردش مالى انتخاب رشته در اين يك 
هفته حدود 30 تا 50 ميليارد تومان است 

10 درصد داوطلبان يعنى 100 هزار نفر پول بابت انتخاب رشته 
مى دهنــد و ميانگين گردش مالى انتخاب رشــته در اين يك هفته 

حدود 30 تا 50 ميليارد تومان است.
مدير يك دبيرســتان  در پاســخ به اينكه مالك يك انتخاب رشته 
كنكور چيست اظهار كرد: مالك اصلى انتخاب رشته خوب، عالقه 
اســت. در اين تب و تاب چند روزه بازار و اقتصاد كاذبى شــكل 
مى گيرد. مثــال 500هزار تا دو و نيم ميليــون مى گيرند تا انتخاب 

رشته انجام دهند.
مرتضى كيا  افزود: مهم اســت داوطلب كنكور بداند قرار است در 
چهار سال آينده عمرش را در چه رشته اى بگذراند. طبق آمار وزير 
كار ســابق بالغ بر 80 درصد فارغ التحصيالن دانشــگاه در مشاغل 
غيرمرتبط با رشــته شان مشغول مى شــوند. انتخاب رشته از حيث 

آگاهى و شناخت و عالقه بايد حائز اهميت قرار بگيرد.
ــت: 10 ــته گف ــاب رش ــازار انتخ ــى ب ــردش مال ــاره گ وى درب

ــت انتخــاب  ــول باب ــر پ ــزار نف ــى 100 ه ــان يعن درصــد داوطلب
رشــته مى دهنــد و ميانگيــن گــردش مالــى انتخــاب رشــته 
ــت.  ــان اس ــارد توم ــا 50 ميلي ــدود 30 ت ــه ح ــك هفت ــن ي در اي
ــاد  ــرورش ايج ــوزش و پ ــه آم ــترى اســت ك ــن بس ــفانه اي متاس
ــا  ــه خانواده ه ــرده ك ــى ايجــاد ك ــرده و صنعــت كنكــور فضاي ك

ــد. ــى صــرف كنن ــل توجه ــغ قاب مبال
اين مدير دبيرســتان افزود: خود دانش آموز با مشــورت والدينش 
مى تواند اولويت رشــته و شــهر و دانشــگاه محــل تحصيلش را 
مشخص كند. نرم افزارى كه انتخاب رشته ميكند نمى تواند كارى 
كند كه من نوعى كه رتبه ام خوب نيســت حتما رشــته برق قبول 
شــوم، چيزى كه مهم است رتبه است كه بايد به حد نصاب برسد. 
انتخاب رشــته آنالين آزمايشى در سايت سنجش موجود است و 
داوطلبان مى توانند از آن اســتفاده كنند كه رايگان نيســت و البته 
امكان اســتفاده از انتخاب رشته آموزش و پرورش در مدارس هم 

وجود دارد كه قيمت آن بيشتر است.
كيا با بيان اينكه انواع كانال ها و مراجع كه رشــته ها و دانشــگاه ها 
را معرفى مى كنند وجود دارد و قابل اســتفاده است گفت: بسيارى 
دانشــگاه هاى خوب روزهاى باز و آزاد دارند كــه دانش آموزان 
مى توانند مراجعه و از آن استفاده كنند. ضمن آنكه حتما در اولويت 

بندى عالقه خود را مورد توجه قرار دهند.
در ادامه يك مشاور آموزشى نيز با بيان اينكه هدايت تحصيلى يك 
فرآيند اســت كه بايد در طول زمان طى شــود كه متاسفانه اكنون 
اينگونه نيست و شــايد به چندسال آخر تحصيل و كنكور محدود 
شــود گفت: تا زمانى كه استعداديابى صورت نگيرد فرد نمى تواند 
در مسير صحيح زندگى اش قرار بگيرد. استعداد يابى حلقه مفقوده 

نظام آموزش و پرورش است.
وى افــزود: آينــده پژوهى در هدايت تحصيلى مهم اســت و 
تــا زمانى كــه ندانيم در آينــده چه اتفاقــى مى افتد و در هر 
بخش به چند نيــرو نياز داريم نمى توانيــم هدايت تحصيلى 

دهيم. انجام  صحيحى 
به گزارش مهر، مصطفى حائرى  با اشــاره به انتخاب رشته كنكور 
سراســرى كه اين روزها در جريان اســت گفت: تبليغات كاذب 
بسيارى از سوى موسسات انجام مى شود. به عنوان مثال موسسه اى 
تبليــغ مى كند با رتبه 18 هزار رشــته پزشــكى قبولتان مى كنيم و 
افــرادى را تبليغ مى كند در حالى كه نمى گويد وى از ســهميه ها 

استفاده كرده و در واقع تبليغاتش راست نيست.
وى با بيــان اينكه بچه ها اصطالحات دفترچــه را نمى دانند و به 
همين خاطر به سراغ موسســات مى روند و مبالغى هزينه مى كنند 
گفــت: در خود دفترچه به صورت كامــل همه موارد توضيح داده 

شده و مطالعه كامل آن كفايت مى كند.
حائرى افزود: به داوطلبان توصيه مى كنيم در اين چهار پنج روز به 
جاى رفتن به موسسات وقت بگذارند و تحقيق كنند و از اطرافيان 

مشاوره بگيرند.

 آمــار دقيقــى از كــودكان كار بازمانده از 
نداريم. تحصيل 

معاون مشاركت هاى اجتماعى وزارت كشور گفت: 
آمار دقيقــى از كودكان كار بازمانــده از تحصيل 
نداريم؛ چرا كه آمارهــا عمدتا مربوط به كودكانى 
اســت كه داراى كارت ملى و كد شناسايى هستند 

و بنا شد كه با همكارى چندين دستگاه اين آمارها 
هرچه ســريع تر استخراج شود و تا سه هفته ديگر 

اين آمارها ارائه شود. 
به گزارش ايســنا، كمال اكبــرى ادامه داد: نبود 
آمــار دقيقى از كودكان بازمانده از تحصيل يكى 
از مشكالت موجود اســت و دليلش اين است 

كه عمدتا آمارها به ســمت كودكانى اســت كه 
داراى كارت ملى و كد شناســايى هســتند، در 
حاليكه كودكانى نيز هســتند كه در سن تحصيل 
بــوده ؛ اما جايى ثبت نــام نكردند و در آمارها 

نيســتند و به همين دليل آمارها دقيق نيست.
ــكارى  ــا هم ــه ب ــد ك ــا ش ــرد: بن ــار ك وى اظه

چنديــن دســتگاه ايــن آمارهــا هرچــه ســريع تر 
ــن  ــه ديگــر اي ــه هفت ــا س ــود و ت ــتخراج ش اس
ــرار اســت  ــه شــود. در حقيقــت ق ــا ارائ آماره
همــكارى ميــان ســازمان بهزيســتى، ثبــت 
احــوال و آمــوزش و پــرورش بــراى اســتخراج 
همچنيــن  گيــرد.  صــورت  آمارهــا  ايــن 

ــرح  ــز مط ــن كار ني ــى اي ــاى عمليات راهكاره
شــد كــه يكــى از عمــده تريــن كارهــاى 
مــا ايــن اســت كــه حضــور و مشــاركت 
و  خيريه هــا  نهــاد،   مــردم  ســازمان هاى 
ــاى  ــه گرى ه ــى را در مداخل ــات مردم موسس

ــم. ــش دهي ــى افزاي ــوزه اجتماع ح

اعالم آمارهاى دقيق كودكان بازمانده از تحصيل تا 3 هفته آينده



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  14 مردادماه 1397  شماره 3257

6
اقتصـاداقتصـاد

بازار

 eghtesad@hamedanpayam.com

معلمان مشمول قانون منع بكارگيرى بازنشستگان 
نمى شوند

 مديـــر كل امـــور ادارى و تشـــكيالت وزارت آمـــوزش و پـــرورش بـــا بيـــان 
ـــاى درس  ـــان در كالس ه ـــامل معلم ـــتگان ش ـــرى بازنشس ـــع بكارگي ـــون من ـــه قان اينك
ـــته  ـــد آن دس ـــان برس ـــوراى نگهب ـــد ش ـــه تايي ـــون ب ـــن قان ـــر اي ـــت: اگ ـــود، گف نمى ش
ـــد  ـــد باي ـــون ندارن ـــن قان ـــق اي ـــت را طب ـــه خدم ـــرايط ادام ـــه ش ـــر ك ـــن وزي از معاوني

ـــد. ـــى كنن خداحافظ
يارمحمد حسين بُر درباره قانون منع بكارگيرى بازنشستگان و زمان اجراى آن در وزارت 

آموزش و پرورش اظهار كرد: بر اساس قانون آن دسته از همكاران ما تا وقتى كه شرايط 
سنى شــان تا 65 سال احراز مى شود مى توانند در صورت تمايل براى تدريس در كالس 

درس بمانند و ادامه همكارى دهند و براى ادامه خدمت به عنوان معلم منعى ندارند.
ـــت  ـــتمرار خدم ـــد اس ـــال مى توانن ـــد س ـــا چن ـــان ت ـــه معلم ـــه اينك ـــخ ب وى در پاس
بدهنـــد؟ گفـــت: بـــازه زمانـــى بازنشســـتگى مـــا ايـــن اجـــازه را مى دهـــد كـــه 
ــم در  ــتگى هـ ــن بازنشسـ ــال پـــس از سـ ــا بيـــش از 5 سـ ــى تـ ــان را حتـ معلمـ
ـــارى  ـــال ج ـــم در س ـــى مى كني ـــوع پيش بين ـــم. در مجم ـــه داري ـــل نگ ـــورت تماي ص
ـــند  ـــتگى برس ـــن بازنشس ـــه س ـــا ب ـــى م ـــكاران فرهنگ ـــر از هم ـــزار نف ـــدود 55 ه ح

و بازنشســـته شـــوند.

ـــه  ـــان اينك ـــا بي ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــكيالت وزارت آم ـــور ادارى و تش ـــركل ام مدي
ـــت  ـــاى ادارى خدم ـــه در واحده ـــد ك ـــران ارش ـــمول مدي ـــون مش ـــن قان ـــا اي قاعدت
مى كننـــد خواهنـــد شـــد بـــه ايســـنا گفـــت: مديـــران ســـتادى بـــراى مانـــدگارى 
ـــه  ـــس ب ـــراى تدري ـــد ب ـــند باي ـــته باش ـــى داش ـــر آمادگ ـــرورش اگ ـــوزش و پ در آم

ـــد. ـــدارس برون م
حســـين بر در پاســـخ بـــه اينكـــه آيـــا معاونـــان وزيـــر نيـــز شـــامل ايـــن قانـــون 
ـــد آن  ـــان برس ـــوراى نگهب ـــد ش ـــه تايي ـــون ب ـــن قان ـــر اي ـــه، اگ ـــت: بل ـــوند؟ گف مى ش
ـــد  ـــون ندارن ـــن قان ـــق اي ـــت را طب ـــه خدم ـــرايط ادام ـــه ش ـــر ك ـــن وزي ـــته از معاوني دس

ـــد. ـــى كنن ـــد خداحافظ باي

خبـر

مواد اوليه گران، قيمت فروش ارزان
 دبيــر انجمن آب معدنى با بيان اينكه كمبــود و گرانى مواد اوليه 
ســاخت بطرى هاى آب معدنى(pet)، دليل اصلى كمبود آب معدنى 
يا آشاميدنى در سطح كشور اســت، گفت: سال گذشته در مردادماه، 
قيمت هر كيلوگرم pet حدود 4450 تومان بود؛ در حاليكه امسال هر 
كيلوگرم اين محصول به قيمت تقريبى 21 تا 22 هزار تومان در بازار 

آزاد معامله مى شود. 
وى افزود: از ســوى ديگر، ســال گذشــته امكان خريد اعتبارى اين 
فرآورده وجود داشت؛ اما امسال فروشندگان براى واريز مبلغ شماره 
حساب اعالم كرده و بازه زمانى نيم ساعت تا يك ساعت را به صورت 
نقدى و آنى براى خريد محصول معرفى مى كنند و معتقدند قيمت پِت 

مانند دالر، به صورت لحظه اى متغير است. 
پيمان فروهر، با اشاره به اينكه شركت هاى توليدكننده آب معدنى، به 
دليل مشكالت متعدد امكان خريد نقدى اين فرآورده را ندارند، اظهار 
داشــت: در چنين شــرايطى واحدهاى كوچك و متوسط توليدكننده 

بسيار آسيب مى بينند.
دبير انجمن آب معدنى 60تا 70 درصد هزينه تمام شده يك بطرى آب 
معدنى را مربوط به ماده اوليه pet دانســت و به مهر گفت: تعزيرات 
اجازه افزايش قيمت به نسبت افزايش قيمت مواد اوليه را نمى دهد؛ به 
اين ترتيب توليدكنندگان بزرگ آب معدنى نيز، با مشكالت عديده اى 

رو به رو شده اند.
بــه گفتــه ايــن مقــام مســئول، از 100 شــركت عضــو ايــن انجمــن 
ــورس  ــد از ب ــاز خــود را مى توانن ــورد ني ــواد م ــا 19 شــركت م تنه

تهيــه كننــد. 
فروهر يكى از راهكارهاى مقابله با شرايط موجود را ايجاد محدوديت 
بر سر راه صادرات اين محصول اعالم كرد و گفت كه گويا دولت در 

اين زمينه دست به كار شده است.
وى افزود: از سويى ديگر شنيده مى شود حجمى از اين محصول در 
منطقه شورآباد احتكار شده باشد؛ البته نگرانى ديگرى كه در اين زمينه 
وجود دارد ورود پتروشــيمى هاى تامين كننده مواد اوليه پِت به روند 
تعميرات اساســى است كه موجب كمبود شديدتر عرضه و در نتيجه 

افزايش قيمت مى شود.

ستاد تنظيم بازار نرخ مرغ را 8175 تومان 
ابالغ كرد

 در حالى كه ستاد تنظيم بازار مدتى قبل، با نرخ 9250 تومان براى 
هركيلو مرغ موافقت كرده بود و فعاالن اين بخش منتظر ابالغ اين نرخ 

بودند، اين ستاد چند روز پيش نرخ 8175 تومان را ابالغ كرد.
محمد يوســفى، رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى با بيان 
اينكه ســتاد تنظيم بازار اواخر هفته گذشته قيمت مرغ براى مصرف 
كننده را 8175 تومان ابالغ كرده اســت، اظهارداشت: اين قيمت مورد 

اعتراض توليدكنندگان و فعال صنعت قرار گرفته است.  
وى با  اشــاره به اينكه پيشنهاد ما براى قيمت مرغ 9500 تومان بوده 
اســت، به مهر گفت: دولت قيمت را مانند ســال گذشــته، 9 درصد 
افزايش داده در حالى كه نرخ نهاده ها حداقل 60 درصد افزايش يافته 

است.  
رئيــس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتى درباره داليل افزايش 
قيمــت مرغ طى هفته هاى اخير در بازار نيز گفت: قيمت تمام شــده 
توليد مرغ افزايش زيادى داشته ضمن اينكه گرما مقدارى بر توليد مرغ 

تاثير گذاشته و سبب ايجاد چنين نوساناتى شده است.  
يوسفى با بيان اينكه ميزان توليد كاهش نيافته است، افزود: در ماه 100
تا 120 ميليون قطعه جوجه وارد مرغ دارى ها مى شــود و تغييرى در 

اين زمينه ايجاد نشده است.  
وى دربــاره وضعيت قيمت مرغ طى روزهــاى آينده نيز گفت: فكر 

نمى كنم قيمت از ميزان فعلى باالتر برود.
در حال حاضر طبق اعالم اتحاديه پرنده و ماهى قيمت مرغ در عمده 
فروشى درب كشــتارگاه 9400 تومان، توزيع درب واحدهاى صنفى 

9550  تومان و خرده فروشى10450 تومان است.  
همچنين قيمت خرده فروشى مرغ شمال 10100 تومان و  عمده مرغ 

كشتار شمال در ميدان بهمن  9100 تومان  است.  
پيــش از اين برومند چهــار آئين، مديرعامل اتحاديه سراســرى 
مرغداران گوشــتى به مهر گفته بود:  متوســط قيمت مرغ درب 
كشتارگاه 9250 تومان است كه سازمان حمايت مصرف كنندگان 
نيــز در هفته آخر ماه مبارك رمضــان با اين نرخ موافقت كرده و 

ما منتظر ابالغ آن هستيم.

مزايده فروش اموال و امالك تمليكي و مازاد بر نياز بانك سپه 
به شماره 1397/1واقع در مديريت شعب منطقه همدان 

بانك سپهـ  مديريت شعب منطقه همدان

نوبت  اول

بانك سپه در نظر دارد اموال و امالك تمليكي و مازاد بر نياز خود را واقع در مديريت شعب منطقه همدان را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر، بازديد از امالك، دريافت شرايط مزايده و تسليم 
پيشنهاد خود به مديريت شعب منطقه همدان به نشاني:  همدان، چهارراه خواجه رشيد، جنب اداره گاز- مديريت بانك سپه منطقه همدان مراجعه نمايند.

نحوه فروش: نقد يا نقد و اقساط
*توجه: لطفاً به اصالحات احتمالي انجام شده در آگهي نوبت دوم مزايده حاضر كه در روز سه شنبه مورخه 97/05/16 در روزنامه سراسري/ محلي مردم ساالري و سپهر غرب منتشر مي گردد و مالك عمل مي باشد، توجه فرماييد.

توضيحات و شرايط:
جهت دريافت اسناد و اوراق مزايده ارائه فيش واريزي به مبلغ 200/000 ريال به حساب جاري طاليي شماره 1261800098605 به نام اداره كل حسابداري مالي و بودجه (قابل پرداخت در كليه شعب بانك سپه سراسر كشور) الزامي است.

مزايده گران مي بايست معادل 5 درصد از قيمت پايه كارشناسي مندرج در آگهي را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب جاري شماره 241/40 به نام اداره كل حسابداري مالي و بودجه نزد شعبه نگين سپه كد 2200 واريز و اصل فيش واريزي را به همراه 
قيمت پيشنهادي در پاكت در بسته تحويل نمايند.

مهلت دريافت اسناد: از روز يكشنبه مورخه 97/05/14 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 13:30) روز پنجشنبه مورخه 97/05/18 مي باشد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات: از روز شنبه مورخه 97/05/20 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 14:30) روز دوشنبه مورخه 97/05/29 مي باشد.

بازگشايي پاكت هاي پيشنهادها: متعاقباً اعالم خواهد شد. 

م الف 1884

كبودراهنگ، روستاي 11
بابان

متصرف داردنقدعدم تخليه892/3200546/920/000مسكوني229/232

مالير، خ شهيد وفايي، 12
نرسيده به بازار روز، 

محل سابق شعبه بانك 
سپه

نقد/ نقد و تخليه356/64771/6478/699/920/000تجاري1096 و 1387 الي 1389
اقساط

تخليهـ  اعيان شامل همكف 
(356/64 م.م) طبقه اول به 
صورت بالكن (276 م.م) و 

زيرزمين (139 م.م)

همدان، شهرك مدني، 13
خ دانشگاه، 10 متري حاج 

يونس، درب ششم، 
طبقه اول

متصرف داردنقدعدم تخليه54388/800/000قدرالسهممسكوني20/630

كبودراهنگ، روستاي 14
روعان، جنب منبع آب

متصرف داردنقدعدم تخليه984/75240720/000/000مسكوني101/437

تويسركان، سركان، خ 15
ابوذر، طبقه سوم، واحد 

چهارم

عدم تخليه ـ داراي انباري نقدعدم تخليه113/621/200/000/000قدرالسهممسكوني1/5353
و پاركينگ

همدان، خ شهدا، محل 16
سابق شعبه بانك سپه

نقد/ نقد و تخليه100160/095/000/000-تجاري873/4
اقساط

تخله ـ سرقفلي دو باب 
مغازه كه با يكديگر ادغام 
شده است. اعيان شامل 

همكف (74 م.م) و نيم طبقه 
(26 م.م.)

كبودراهنگ، روستاي 17
روعان

متصرف دارد ـ ميزان نقدعدم تخليه216/20216/20241/148/156ورزشي101/84/656
مالكيت بانك 45 شعير 

مشاع از 96 شعير از 
ششدانگ و ارزيابي بر 

اساس مالكيت بانك صورت 
گرفته است.

همدان، خ باباطاهر، 18
محوطه سبزه ميدان، مح 
سابق شعبه سبزه ميدان

131 و 130 قطعه يك 
بخش 3

نقد/ نقد و تخليه8621138/000/000/000تجاري
اقساط

ملك مذكور در دو طبقه 
شامل همكف و زيرزمين و 

نيم طبقه مي باشد.

همدان، 20 متري 19
سنگ شير، نبش كوچه 

ياس

10/50044 مفروز از 2992 
حومه بخش يك

ميزان مالكيت بانك از پالك نقدعدم تخليه271/151050/873/176/213/768مسكوني
مذكور 13/98 شعير مشاع 
از 96 شعير بوده و ارزيابي 

بر اساس مالكيت بانك 
صورت گرفته است.

همدان، خ اكباتان، 20
روبه روي پاركينگ طبقاتي 

شهردراي، محل سابق 
بانك سپه

8 فرعي از 3386 و 
3813 الي3816 و 3818 

الي 3822 بخش 3 
همدان

نقد/ نقد و تخليه138/68138/6822/000/000/000تجاري
اقساط

وضع موجود پالك مذكور 
138/68 مترمربع بوده كه 

در سند مالكيت 121/82 
مترمربع قيد شده و ارزيابي 
توسط كارشناس بر اساس 
وضع موجود بوده و اصالح 
سند با خريدار خواهد بود.

شماره پالك آدرسرديف
ثبتي

نوع 
كاربري

عرصه 
(مترمربع)

اعيان 
(مترمربع)

قيمت پايه 
كارشناسي (ريال)

وضعيت 
ملك

نحوه 
فروش

توضيحات

مالير، خ شهيد 1
مصطفي خميني، جنب 

اداره دارايي، محل 
مسافرخانه قديمي

متصرف دارد ـ داراي عقب نشيني از نقدعدم تخليه7/700/000/000حدود 1290383/79تجاري1780 الي 1784
سمت خيابان (452/47م.م) سرقفلي 
واگذار شده و صرفًا مالكيت مورد 

مزايده است

مالير، اول جاده 2
همدان، روستاي 

حاجي آباد

متصرف داردـ  ميزان مالكيت بانك نقدعدم تخليه5247/19493/855/427/732/932گاوداري2046/596
61/7 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ 

مي باشد و ارزيابي بر اساس مالكيت 
بانك صورت گرفته است، حدود 3000 

متر از باغ انگوري مشجر با درختان ميوه و 
يكصد اصله نهال اصالح شده

رزن، شهرك 3
فرمانداري، كوچه 

شقايق 2، درب پنجم 
جنوبي

متصرف دارد ـ اعيان شامل همكف (120 نقدعدم تخليه2001661/250/000/000مسكوني59/703/788
م.م) و نيم طبقه (46 م.م)

رزن، جاده دمق، كوچه 4
شهيد سليمي

متصرف داردنقدعدم تخليه2081531/100/000/000مسكوني59/1266

همدان، بلوار آيت ا... 5
كاشاني، كوچه مسجد 

ميرزا لطف ا...، بن بست 
شهيدان ثمري

متصرف داردـ  ميزان مالكيت بانك نقدعدم تخليه323/73301/151/765/625مسكوني1008/1
24/571 شعير مشاع از 96 شعير از 

ششدانگ مي باشد و ارزيابي بر اساس 
سهم بانك صورت پذيرفته است. ملك 
در 2 طبقه با حدود (24 م.م) زيرزمين 

مي باشد.

مالير، خ سعدي، كوچه 6
شهيد حاتمي، درب 

دوم جنوبي

متصرف دارد ـ ملك در 3 طبقه بوده نقدعدم تخليه1763721/526/875/000مسكوني2149/1639
و ميزان مالكيت بانك 48/86 شعير از 

96 شعير از ششدانگ بوده و ارزيابي بر 
اساس مالكيت بانك صورت گرفته است

مالير، جاده بروجرد، 7
محدوده روستاي 

نمازگاه

ـ  ميزان مالكيت بانك از نقدعدم تخليه622011431/953/050/000گاوداري6/60 متصرف دارد 
پالك مذكور 36/85 شعير مشاع از 96 
شعير از ششدانگ و ارزيابي بر اساس 

مالكيت بانك مي باشد

كبودراهنگ، روستاي 8
روعان

متصرف داردنقدعدم تخليه928/78244450/000/400مسكوني101/159

كبودراهنگ، روستاي 9
روعان

متصرف داردنقدعدم تخليه641/88220670/000/000مسكوني101/446

كبودراهنگ، روستاي 10
دستجرد، خ شهيد 
سيد جعفر عباسي

متصرف داردنقدعدم تخليه229/02120316/667/000مسكوني238/438

 توليدكنندگان براي ثبت سفارش و وارد 
كردن مواد اوليه دچار مشكل هستند و اگر 
روال به همين شكل ادامه پيدا كند و دولت 
حمايت جــدي از توليد نكند بســياري از 

واحدها تعطيل و كارگران بيكار مي شوند.
مدير عامل شركت كنترل گاز اكباتان همدان 
گفت: مــا براي واردات 6-5 نوع مواد اوليه 
دچار مشكل هستيم چون وزارت صنعت و 
معدن نه ثبت سفارش مي كند و نه به ما ارز 
مي دهد، حتي خارجي ها هــم از تحريم ها 
مي ترســند و به ما اعــالم كرده اند كه تا 15
مرداد پول ســفارش ها را برايشان بفرستيم 
و در غيــر اين صورت هيــچ كااليي به ما 
نمي دهنــد. حتي چيني هــا از يك ماه پيش 
اعــالم كردند كه ديگر از مبــدأ ايران پولي 

برايشان نفرستيم.
محمدرضــا جعفــري ادامــه داد: فعًال از 
بانك هاي دوبي و تركيه بــراي انتقال پول 
استفاده مي كنيم كه اين روش هم حدود 15

درصد هزينه انتقال و جابجايي دارد. 
وي گفت: بيش از 2 ماه اســت كه وزارت 
صنعت و معدن اجازه ثبت ســفارش به ما  
نداده اين در حالي اســت كه عده اي با دالر 
3800 و 4200 توماني خودرو وارد كرده اند 
و آنهــا را با دالر 10 هــزار توماني در بازار 
فروختند، اين منابع مالي مردم اســت كه به 

اين صورت به جيــب تعدادي دالل رفته و 
كار توليد را هم بهم ريخته است.

جعفــري بيان كرد: مثال فوالد كه جزو اقالم 
مصرفي ما براي توليد مصنوعات اســت در 
6-5 ماه گذشته 300 درصد در بازار گران تر 
شده است هر چند كه قيمت رسمي دو برابر 
باال رفته اما قيمت داخل بازار است كه نرخ 

بورس را تعيين مي كند.
جعفــري بيــان كــرد: مشــتري كالن ما 
شركت گاز است و مشــكلي براي فروش 
محصوالتمان نداريم اما به عنوان مثال پاييز 

ســال 96 در مناقصه اي برنده شده ايم كه در 
بهمن ماه همان ســال با نرخ مهرماه قرارداد 
بســته ايم. حاال كه قيمت ها در 6 ماه گذشته 
سه برابر شد. ما التماس مي كنيم كه شركت 
گاز خاتمه پيمان بدهــد و با نرخ جديد با 
ما قرارداد ببندد اما برخي ســازمان  مانع اين 

كارند.
وي ادامــه داد: چون طــرف اصلي قرارداد 
بســياري از توليدكنندگان دولت است، اگر 
با همين روند جلو برويــم تعداد زيادي از 

كارخانه ها تعطيل مي شوند.

اين توليد كننده همداني گفت: باالدستي هاي 
مــن توصيه كردنــد كه توليــد را متوقف 
كنم چون هر روز كه توليد مي كنم بيشــتر 
در بدهي و زيان فرو مــي روم اما به خاطر 
ضمانتنامه هايي كه هنگام قرارداد داده ام ادامه 

كار مي دهم.
وي بيــان كرد: تصميم هــاي غلط مجريان 
كشور و البته هماهنگ نبودن مردم در نحوه 
خريد و مصرف موجب شد تا اقتصاد ما به 
اين روز بيفتد. با اين حال آنها بايد براي تأثير 
تحريم ها با اين شدت چاره اي مي انديشيدند. 
چون قطعاً بعد از اعمال تحريم ها وضعيت 

بدتر از اين خواهد شد.
جعفري گفت: در اين شرايط سازمان هايي 
مثل امور مالياتي، تأمين اجتماعي، اداره كار 
و شهرداري ها نبايد سر به سر توليد كنندگان 
بگذارنــد يا بيش از حق قانوني خود مطالبه 

داشته باشند.
چون آنها تحت فشــارند و ديوارشــان هم 

بسيار كوتاه است.
اين توليد كنند همداني در پايان ســخنانش 
گفت كه به داد واحدهاي توليدي برسيد ما 
اگر بتوانيم كاالي مورد نيازمان را براي ادامه 
توليد وارد كنيم همين تعداد واحد فعال هم 
تعطيل مي شود و شرايط اقتصادي و اشتغال 

از حال حاضر هم بدتر مي شود.

توليدكننده همداني در گفت وگو با همدان پيام:

به دادمان نرسند 
شرايط اقتصاد و اشتغال بدتر مي شود
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326006000465 مورخه 1397/4/10 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاي اصغر نظري فرزند عصمت اهللا به شــماره شناسنامه 318 صادره از مالير از 36 شعير مشاع از شش دانگ 
اعياني بانضمام نود و دو شعير و پنج هشتم شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ عرصه يك باب گاراژ  به مساحت 611/68 
مترمربع قســمتي از پالك 19 اصلي واقع در روســتاي ناميله بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاي فتح اهللا 
روزبهاني محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 332)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/16

محمدرضا اميني، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهي مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شــماره 9509978110900947 مورخ 95/10/18 
صادر از شــعبه نهم دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكستگي شركت در حال 
تصفيه استيل گداز سينا (ثبت 6116) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي 
مواد 457 الي 510 قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 نظامنامه قانون 
مذكور و هم چنين مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد 
مصوب 1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 129) ملك و اموال شركت در حال تصفيه 

شامل 
1- ششــدانگ يك باب كارخانه  به مســاحت 3360 مترمربع واقع در شهرك 
صنعتي بوعلي خيابان 33 كه كارشناس رســمي دادگستري بهاي آن را مبلغ 
13/800/000/000 ريال ارزيابي نموده است. امتيازات كارگاهي شامل حق االمتياز 

و انشعاب برق حق االمتياز و انشعاب گاز شهري مي باشد.
2- اموال و اثاثه و ماشــين آالت و تأسيســات طبق نظر كارشناســي مبلغ 

5/360/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.
با توجه به موارد فوق الذكر كارشناســان رسمي دادگستري كل بهاي عرصه و 
اعيان و ماشــين آالت و تأسيسات را مبلغ 19/160/000/000 ريال تعيين گرديده 

است.
شرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشناس (پايه) شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادي فروخته مي شــود متقاضيان شركت در مزايده بايد 5 درصد 
مبلغ پايه را به حساب0112079623004 نزد بانك ملي دادگستري واريز و اصل 
فيش را در جلسه مزايده ارائه نمايند فروش كًال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه 
بوده و تمامي هزينه ها (هزينه آگهي، كارشناسي- آب و برق و گاز و نيز ماليات 
نقل و انتقال و هزينه عوارض شهرداري) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي 
است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد و ظرف 
يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صــورت مبلغ 5 درصد واريزي به نفع 
شركت در حال تصفيه ضبط خواهد شــد 5 درصد واريزي ساير متقاضيان در 

مورخ 97/5/23 مسترد مي گردد.
شركت در جلســه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران مي توانند در وقت 

مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمــان و مكان اجراي مزايده: مزايده هاي فوق الذكر كه در روز دوشــنبه مورخ 
97/5/22 رأس ســاعت 10 صبح در محل دفتر تصفيه شركت واقع در همدان- 

خيابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفيه برگزار مي گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با 
شماره تلفن 38265729(081) تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه 

از تاريخ نشر آگهي از ملك مورد مزايده بازديد به عمل آورند.(م الف 1786)
مدير تصفيه 

 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 97/640  مورخ 97/4/30هيأت اول موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه 
و بالمعــارض متقاضي آقاي رضا زنديه فرزند ســعداله به شــماره 
شناســنامه 814 صادره از آبادان در ششــدانگ يك باب ساختمان 
و محوطه محصور آن به مســاحت 3098/96 مترمربع در قسمتى از 
پالك 2079 اصلي واقع در اســدآباد ميدان آزادگان ابتداي بزرگراه 
كمونه  سيدابراهيم  آقاي  رســمي  مالك  از  واسطه  با  خريداري  كربال 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور  فاصله 
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 

(325 شد.(م الف  خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات 
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/29
كامران متقى- رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاي علي اصغر گلپريان داراى شماره شناسنامه  243 به شرح دادخواست كالسه 112/970387/97ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طوران ناضري 
به شــماره شناســنامه  670 در تاريخ 1396/12/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-علي گلپريان به شماره شناسنامه 6187 صادره از 
همدان متولد1348 فرزند متوفيه 2-علي اصغر گلپريان به شــماره شناسنامه 243 صادره از همدان 
متولد1352 فرزند متوفيه 3-مولود گلپريان به شــماره شناسنامه 7605 صادره از همدان متولد1350 
فرزند متوفيه 4-زهرا گلپريان به شــماره شناسنامه 261 صادره از همدان متولد1343 فرزند متوفيه 
5-فاطمه گلپريان به شماره شناســنامه 9099 صادره از همدان متولد1353 فرزند متوفيه 6-مرضيه 
گلپريان به شــماره شناســنامه 106024 صادره از همدان متولد1344 فرزند متوفيه اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 1924)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326005000170 مورخ 1397/5/4 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي نهاونــد تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضي عين 
شاظفري فرزند داربلوط به شماره شناسنامه 428 شماره ملى 3960882531 
صادره از نهاوند درششــدانگ يك باب مغازه به مســاحت 66/71 مترمربع 
قســمتي از پالك 229 فرعي از 3871 اصلي بخش يــك ثبت نهاوند واقع در 
شــاطرآباد كمربندي حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رســمي محترم 
صادقيان تصرفات مالكانه متقاضي نســبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 79)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/29
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي علي اصغر گلپريان داراى شماره شناسنامه  243 به شرح دادخواست كالسه 112/970387/97ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طوران ناضري 
به شــماره شناســنامه  670 در تاريخ 1396/12/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-طوران ناضري به شــماره شناســنامه 670 صادره 
از همدان متولد 1317 همســر متوفي 2-علي گلپريان به شماره شناســنامه 6187 صادره از همدان 
متولد1348 فرزنــد متوفيه 3-علي اصغر گلپريان به شــماره شناســنامه 243 صــادره از همدان 
متولد1352 فرزند متوفيه 4-مولود گلپريان به شــماره شناسنامه 7605 صادره از همدان متولد1350 
فرزند متوفيه 5-زهرا گلپريان به شماره شناســنامه 261 صادره از همدان متولد1343 فرزند متوفيه 
6-فاطمه گلپريان به شماره شناســنامه 9099 صادره از همدان متولد1353 فرزند متوفيه 7-مرضيه 
گلپريان به شــماره شناســنامه 106024 صادره از همدان متولد1344 فرزند متوفيــه اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 1925)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 

رسمي
برابــر رأي شــماره 139760326006000428-1397/4/4 هيأت اول 
ســاختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعييــن  قانون  موضوع 
تصرفات  مالير  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
مالكانــه و بالمعارض متقاضى علي فراهانــي علوي فرزند عزيزاهللا  به 
شــماره شناســنامه 306177 صادره از مالير در شش دانگ يك باب 
خانه مســكوني به مســاحت 100/33 مترمربع قســمتي از پالك يك 
اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخــش چهار مالير خريدارى از مالك 
منظور  به  لذا  اســت.  گرديده  محرز  غياثوند  محمدعلي  آقاي  رســمى 
در  مي شــود،  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اعتراضي  متقاضي  مالكيت  ســند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتي 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولين  انتشــار  تاريخ  از  مي توانند  باشند  داشته 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
مراجع قضايي  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  يك ماه 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضــاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.
(336 (م الف 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/14

محمدرضا اميني، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهي حصر وراثت
آقاي محمدرضا ظروفي داراى شــماره شناســنامه  4040375505 به شرح 
دادخواست كالســه112/97/432ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ســعيد ظروفي به شماره شناسنامه  
22645 در تاريخ 97/5/3 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-محمدرضا ظروفي فرزندسعيد 
به شماره شناســنامه4040375505 متولد1379 فرزندپسر متوفي 2-منصوره 
متوفي  مادر  متولد1324  شناسنامه2304  شماره  به  فرزندمحمدعلي  محمودي 
3-زهرا خدايي مصلح فرزندعلي به شماره شناسنامه3264 متولد1357 همسر 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از 
تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 388)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326034000423 مورخــه 1397/5/10  هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حــوزه ثبت ملك همدان -ناحيه دو تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاي 
سيدامين نجفي فرزند ســيدحميد به شماره شناسنامه 3860167741 صادره از همدان 
در ششدانگ يك قطعه چهار ديواري محصور به مساحت 8956/78 مترمربع كه در آن 
مقدار 1400 مترمربع گلخانه احداث گرديده اســت پالك 2035 فرعي از 11 اصلي واقع 
در همدان جاده تهران- روبروي دانشــگاه پيام نور گلخانه شاخه طوبي اراضي روستاي 
قاسم آباد حومه دو همدان حوزه ثبت ملك ناحيه 2 خريداري مع الواسطه از مالك رسمي 
آقايان مختار علويه و يعقوب پورمحمد و علي عباس كوروشــي محمود و محمد فرجي 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1916)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/29
موسى حنيفه 
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان
درخشش كمانداران همدانى در ليگ برتر 

باشگاه هاى كشور
 رئيس هيات تيراندازى  با كمان استان همدان از درخشش كمانداران 

همدانى در مسابقات ليگ برتر باشگاه هاى كشور خبر داد.
حميدرضا يارى با بيان اينكه هفته نخســت ليــگ برتر تير و كمان در 
رشــته هاى ريكرو و كامپوند زنان و مردان با انجام 13 ديدار در سايت 
تيروكمان پيگيرى شــد، اظهار كرد: اين هفته از مسابقات در رشته هاى 
ريكرو و كامپوند زنان و مردان با انجام 13 ديدار به ميزبانى هيات كيش، 

نفت اميديه و هيات همدان در سايت تيروكمان برگزار شد.
وى با بيان اينكه در بخش ريكرو بانوان امپراطورى كاشى و سنگ سامان 
همدان سه بر دو پاكان البرز را شكست داد، ادامه داد: همچنين در ريكرو 
مردان امپراطورى كاشى و سنگ سامان همدان با همين نتيجه برابر فوالد 
مباركه سپاهان به برترى رســيد. رئيس هيات تيراندازى  با كمان استان 
همدان به فارس گفت: در كامپوند بانوان نيز امپراطورى كاشــى و سنگ 

سامان همدان چهار بر يك هيات اصفهان را شكست داد.
وى عنوان كرد: در جدول رده بندى هفته نخست ليگ برتر تيروكمان و 
در بخش ريكرو بانوان كمانداران پايتخت با پنج امتياز در جايگاه نخست 

قرار دارد، هيات كيش با چهار امتياز و امپراطورى كاشى و سنگ سامان 
همدان با سه امتياز در رده دوم و سوم قرار دارند.

يارى بيان كرد: در ريكرو مردان هم پاس قوامين با پنج امتياز در جايگاه 
نخســت ايستاده است و كمانداران پايتخت با چهار امتياز و امپراطورى 
كاشــى و سنگ سامان همدان با سه امتياز در جايگاه دوم و سوم جدول 

رده بندى قرار دارند.
وى گفــت: در كامپوند بانوان نيز مس كرمان با پنــج امتياز در جايگاه 
نخست قرار دارد و سوالر پليمر البرز با پنج و امپراطورى كاشى و سنگ 

سامان همدان با چهار امتياز در جايگاه دوم و سوم قرار دارند.

حال ناخوش پاس با بدهى هاى ميلياردى
 اوضاع تيم فوتبال پاس همچنان ناخوشايند هواداران و دوستداران 
اين تيم است و بدهى هاى ميلياردى در صدر مشكالت آن قرار دارد.

هفته گذشــته بود كه تنى چند از پيشكسوتان صاحب نظر در نشست 
با مديرعامل باشگاه پاس به اين مهم تاكيد كردند كه بدهى هاى مالى 

سد راه فعاليت اين تيم در مسابقات مى شود.
پاسى ها ســال قبل هم با چنين وضعيتى مواجه شــدند و در نهايت 
مديرعامل وقت، پنج ميليارد رالش سفته را به صورت ضمانت تسويه 
مالى بخشى از طلبكاران به فدراسيون ارايه داد كه همچنان بالتكليف 

باقى مانده است.
حاال عالوه بر اين، پاســى ها بايد طبق قوانين فدراســيون حدود 30 
درصد بدهى هاى خود از فصول گذشــته را تســويه كنند و با يك 
حساب سرانگشتى بيش از 10 ميليارد رالب براى تسويه اين درصد از 

بدهى ها بايد تامين شود.
 بدهى ها چالش بزرگ پاس

نائب رئيس هيات فوتبال همدان در اين باره به ايرنا گفت: بدهى هاى 
مالى پاس بزرگترين مشكل اين تيم است.

كمال عربيان افزود: نبايد اين موضــوع مهم را ناديده گرفت چرا كه 
همه ساله قبل از مسابقات شــاهد اقدام فدراسيون براى تسويه مالى 

باشگاه ها هستيم .
وى اضافه كرد: طبيعى اســت كه باشــگاه ها در صورت كوتاهى در 
تسويه مالى تعيين شده از سوى فدراسيون نتوانند در مسابقات فصل 

جديد حضور يابند و اين شامل تيم پاس نيز مى شود.
عربيان بيان كرد: بدهى هاى پاس از بابت شكايت هاى صورت گرفته 

بيش از 30 ميليارد راله اعالم شده كه رقم كمى نيست.
نائب رئيس هيات فوتبال همدان يادآور شــد: اين شكايت ها آرامش 
تيم را برهم مى زند و موجب مى شود تا بازيكنان جديد حس خوبى 

به اوضاع باشگاه نداشته باشند.
 بدهى ها، نفس پاس را بريد

مديرعامل 2 فصل قبل پاس همدان نيز در اين باره گفت: بدهى ها و 
ناتوانى باشــگاه در تامين بودجه مورد نياز سبب شد تا 2 سال قبل به 

رغم شايستگى موفق به صعود نشويم.
محمدتقى رحيمى افزود: 2 سال گذشته به خاطر پرونده يك بازيكن 
خارجى كه از سال ها قبل بالتكليف بود، از سوى فيفا 6 امتياز از تيم 

كسر شد و نتوانستيم صعود كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: در واقع اگر وضعيت بدهى ها روشــن نشود، 
پاس همچنان نمى تواند آنطور كه انتظار مى رود در مسابقات حضور 
موفقى داشته باشد چرا كه اين وضعيت چالش هايى را ايجاد مى كند.

 دستگاه ورزش بايد تعيين تكليف كند
مديرعامل پــاس همدان نيز در اين باره گفــت: طبق توافق صورت 

گرفته، دستگاه ورزش بايد تكليف بدهى ها را روشن كند.
اميــر عظيمى افزود: از همان بدو دعوت به كار همدان تاكيد كردم كه 
بدهى هاى قبل به من ربطى ندارد با اين وجود اگر براى تسويه بدهى 
ها تصميم درســتى گرفته نشود، پاس نمى تواند مسير موفقيت را به 

خوبى طى كند.
وى خاطرنشان كرد: به هر حال قراردادهاى مالى نياز به تسويه دارد و 

بايد فردى باتجربه را مسئول اين كار كنند.
وى خواســتار پرداخت مالى از سوى مسووالن براى تسويه بدهى ها 
شد. گفتنى است ، تيم پاس در ليگ دسته دوم فوتبال كشور قرار دارد.

كبدى همدان هم آسيايى شد
ميرزايى، نماينده كبدى هگمتانه در جاكارتا

 رئيس هيات كبدى استان همدان از حضور كبدى كار همدانى در 
بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا خبر داد.

محمود كوثــرى با بيان اينكه اســامى نفرات تيم   ملــى كبدى براى 
حضور در بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا معرفى شده است، اظهار 
كرد: غالمرضا مازندرانى ســرمربى تيم   ملى اسامى نفرات اعزامى به 
بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتاى اندونزى را اعالم كرد كه نفرات 
دعوت شــده در حال حاضر تمرينات خود را در مجموعه ورزشــى 

انقالب برگزار مى كنند.
وى عنوان كرد: در اين اردوى 12 روزه ملى پوشــان كشورمان توجه 
ويــژه اى به كارهاى تاكتيكى و مرور تكنيك ها خواهند داشــت تا با 

باالترين ميزان آمادگى در بازى هاى آسيايى 2018 شركت كنند.
رئيس هيات كبدى اســتان همــدان به فارس گفت: در ليســت 12 
نفــره تيم ملى كبدى اعزامــى به بازى هاى آســيايى 2018 عالوه بر 
حميــد ميرزايى نادر از همــدان، نام فاضل اتراچالــى، ابوذر مهاجر، 
محمداسمعيل نبى بخش، هادى اشترك، ابوالفضل مقصودلو، محسن 
مقصودلوجعفرى، محمد قربانى، ميثم عباسى، محمد مالك، محمدامين 

نصرتى و محمداسماعيل مقصودلو هم به چشم مى خورد.
وى بيــان كرد: تيم   ملى كبدى مردان ايران روز 23 مردادماه به منظور 
شــركت در بازى هاى آسيايى2018 جاكارتا، تهران را به مقصد كشور 

اندونزى ترك خواهد كرد.

پايان المپياد ورزشى پسران 
با افتخارآفرينى شناگران همدان

 يازدهمين دوره مسابقات فرهنگى ـ ورزشى داخلى فرزندان پسر 
17 ســال و پايين تر شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران، با 

افتخار آفرينى شناگرانى از منطقه همدان پايان يافت.
به گزارش روابط عمومى شــركت پخش فــرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان، اين رقابت ها با حضور64 شناگر از37 منطقه كشور به مدت3 
روز از3 تــا 6 مردادمــاه97، به ميزبانى پخش منطقه اســتان مركزى 

برگزارشد.
بــر پايه اين گزارش، موســى قربانى، مســئول ورزش منطقه گفت: 
ورزشــكاران تيم منطقه همدان با كســب 4 مدال در رشته چهارگانه 
(قورباغه، كرال ســينه، كرال پشت و پروانه) و در 3 رده سنى خوش 

درخشيدند و مقام آور شدند.
وى افزود: در المپياد يازدهم، مهدى ورمزيارى و ســيد دانيال رضوى 
در رده 17 سال و اميررضا ساسانى پور در رده 13 سال، حائز مقام دوم 
و كســب مدال نقره شدند و على عباسى در رده 15 سال توانست بر 

سكوى شماره 3 بايستد و مدال برنز را از آن خود كند.
قربانى يادآور شد: هرســاله شناگران ماهر و صاحب سبك زيادى از 
اقصى نقاط كشــور در اين رقابت ها حضور دارند كه ورزشــكاران 
منطقــه همدان با مدال آورى در ميان اين ورزشــكاران زبده، موفق به 
افتخار آفرينى شدند. گفتنى است تاكنون از 11 دوره مسابقات برگزار 
شده،شــناگران منطقه همدان، 9 دوره است كه با هدايت محمدمهدى 
رنجبر مربى توانمند اســتان همدان در مسابقات استانى و ملى نام آور 
مى شــوند؛ روابط عمومى شركت نيز اين دستاورد ارزشمند را به اين 
ورزشكاران و امين روستايى، مدير ورزش دوست منطقه تبريك گفته 

و آرزوى بهروزى برايشان دارد.

 مراسم اختتامييه بيستمين دوره مسابقات 
شــطرنج جام ملت هاى آسيا برگزار شد تا 
اين مســابقات با 3 عنوان قهرمان براى تيم 
مــردان ايران به كار خود در شــهر همدان 

پايان دهد.
در اين مراســم رئيس فدراســيون شطرنج 
ايــران با بيان ايــن كه رئيس فدراســيون 
شــطرنج آســيا از برگزارى اين مسابقات 
رضايت كامل داشــتند اظهار داشت: شيخ 
ســلطان خليفه با ارســال نامــه اى مراتب 
قدردانى خود را از ميزبانى ايران و شــهر 

همدان اعالم كردند.
مهرداد پهلوان زاده افزود: شــيخ ســلطان 
خليفه در اين نامه عنوان كردند آسيا زادگاه 
ورزش شــطرنج است و چين و هند موفق 
شــدند قهرمان جهان شــوند و اميدواريم 
كشــور ديگرى از آسيا به اين عنوان دست 
فدراســيون  تاكيــد كرد:  رئيس  يابد.وى 
شــطرنج آســيا اعالم كردند ما در تالش 
هستيم شطرنج آســيا را به باالترين سطح 

جهان برسانيم.
پهلوانــزاده با تقدير از ميزبانى شايســته 
شطرنج  فدراســيون  كرد:  تصريح  همدان 
جمهورى اســالمى ايران از همه امكاناتى 
كه در اختيار دارد به بهترين نحو استفاده 
مى كند تــا باعث ســربلندى ايران عزيز 

باشيم.
 قهرمانى ايران براى اولين بار

مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
نيز در بخش ديگرى از اين مراسم با ابراز 
در  خارجى  ميهمانان  حضور  از  خرسندى 
شهر همدان اظهار داشــت: همزمانى اين 
ميزبانــى بــا رويداد همــدان2018 كه به 
ابتكار مســئوالن همدان اتفــاق افتاد را به 
فال نيك مى گيريم.رســول منعم افزود: از 
عنايت و اعتماد فدراســيون شطرنج براى 

ســپردن اين ميزبانى به شهر همدان تشكر 
و قدردانى مى كنيم.

وى با تشــكر از وزارت ورزش و جوانان، 
فدراسيون  شطرنج، استاندار همدان و ستاد 
همــدان2018 براى حمايــت از برگزارى 
بيســتمين دوره مســابقات شــطرنج جام 
ملت هاى آســيا در شهر همدان عنوان كرد: 
به فدراســيون و جامعه شطرنج ايران براى 
كســب 3 عنــوان قهرمانى در رشــته هاى 
سرعت، استاندارد و برق آسا كه براى اولين 
بار اتفاق افتــاد تبريك مى گويم و اميدوارم 
موفقيت هاى شــطرنج ايران و همدان ادامه 

داشته باشد.
 ايرانى ها مردمانى صلح طلب

معاون عمرانى استاندار همدان نيز در بخش 
ديگرى از اين مراســم با بيان اين كه همدان 
شهرى تاريخى از كشور پهناور ايران است 
اظهار داشت: ايرانيان در طول تاريخ به دنبال 

تعامل با مردم جهان بودند.
به گزارش تسنيم، محمودرضا عراقى افزود: 
مردم ايران صلح طلب هســتند و همواره به 
دنبال گفــت و گو با ملت هاى جهان بوديم 

و هستيم.
عراقى تصريح كــرد: بيشــتر از نتايج اين 
مســابقات براى ما حضور گــرم ميهمانان 
خارجى در شهر همدان اهميت داشت تا هم 
ما با فرهنگ آنها آشــنا شــويم و هم آنها با 

فرهنگ ما آشنا شوند. 
عراقى تاكيد: ما  همه مردم دنيا را دوســت 
داريم و از آنها دعــوت مى كنيم به ايران و 

شهر همدان سفر كنند.
 ميزبانى خوش يمن همدان براى 

شطرنج ايران
رئيس هيئت شطرنج اســتان همدان نيز در 
مراســم اختتاميه بيســتمين دوره مسابقات 
شــطرنج جام ملت هاى آسيا با بيان اين كه 

مدت 10 روز ميزبان تيم هاى حاضر در اين 
مسابقات بوديم اظهار  داشت: تالش كرديم 
ميزبان خوب و اليقى براى ميهمانان حاضر 

در مهم ترين رويداد شطرنج آسيا باشيم.
احمدعلى بابايى افزود: در اين مسابقات 14 
تيم در بخش آقايان از 12 كشــور و 8 تيم 

در بخش بانوان از 7 كشور حضور داشتند.
وى بــا بيان اين كه 150 شــطرنجباز در 
اين دوره از مســابقات شــركت كردند 
عنوان كــرد: توانســتيم اين مســابقات 
مهم را در 3 رشــته سرعت، استاندارد و 
برق آســا بدون هيچ مشكل و حاشيه اى 

كنيم. برگزار 
وى با تقدير و تشــكر از وزارت ورزش و 
جوانان و فدراسيون شطرنج براى اعتماد به 
شهر همدان و سپردن ميزبانى اين مسابقات 
مهم به هيئت شــطرنج استان همدان گفت: 
تيم ايران در اين مســابقات در بخش مردان 
در 3 رشــته عنوان قهرمانى را كســب كرد 
كه اين بــراى اولين بار بود و از قرار معلوم 
ميزبانى همدان براى شــطرنج ايران خوش 

يمن بوده است.
 تجليل از تيم هاى برتر

در بخش پايانى آيين اختتاميه بيستمين دوره 
مسابقات شطرنج جام ملت هاى آسيا تيم هاى 
اول تا سوم مســابقات سرعت، استاندارد و 
برق آسا در دو بخش آقايان و بانوان  كاپ و 

مدال هاى خود را دريافت كردند. 
تيــم مــردان ايران در 3 رشــته ســرعت، 
اســتاندارد و برق آسا مقام قهرمانى را براى 
اولين بار در تاريخ مســابقات جام ملت ها 
كسب كرد و قدرت شطرنج ايران را به رخ 

رقيبان خود كشيد.
در بخش آقايان تيم ايران و در بخش بانوان 
تيم چين موفق شــدند جــواز حضور در 

مسابقات قهرمانى جهان را كسب كنند.

پايان مسابقات شطرنج 
جام ملت هاى آسيا با قهرمانى ايران

نشان هاى طال و برنز 
ارتش هاى جهان

 براى آرين 
 دوچرخــه ســوار نهاونــدى در 
مســابقات ارتش هاى جهــان موفق به 

كسب يك نشان طال و يك برنز شد. 
به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان، 
بهنام آرين دوچرخه سوار نهاوندى، در 
مجمــوع تيمى اين رقابت ها همراه تيم 
ملى ايران، باالتر از فرانســه و آلمان بر 

سكوى قهرمانى ايستاد.
در بخش تايم تريــل هم تيم ايران با 
همراهــى بهنام آرين پس از روســيه 
و اتريــش به مقام ســوم مســابقات 
جهان  ارتش هاى  ســوارى  دوچرخه 

دست يافت.
مسابقات دوچرخه سوارى ارتش هاى 

جهان به ميزبانى هلند برگزار شد.

ركوردى كه به نام مدافع 
تيم فوتبال استقالل 

ثبت شد
 وريا غفورى كه فصل گذشــته هم 
توانست گل هاى حساسى براى تيمش 
بزند، در اين فصل هم نامش را به عنوان 

اولين گلزن فصل آبى پوشان ثبت كرد.
به گزارش مهــر، مدافع ملى پوش تيم 
استقالل همچنان مثل فصل گذشته در 
اوج قرار دارد و نشان داد هنوز هم مى 
تواند براى اين تيــم گل بزند. وريا در 
حالى در هفته دوم براى استقالل مقابل 
ذوب آهن گلزنى كرد كه آبى پوشــان 
تا پيش از آن نتوانســته بودند در فصل 

جديد گلزنى كنند.
غفــورى در اين بازى زننده هر دو گل 
اســتقالل بود و تك امتياز آبى پوشان 
از ميدان فوالدشــهر به لطف دبل اين 
بازيكــن ملى پوش حاصل شــد. اين 
اولين دبل غفورى با پيراهن استقالل و 
اولين دبل در ليگ هجدهم بود كه به نام 

اين بازيكن ثبت شد.

بازيكن سابق استقالل 
دستيار فرهاد كاظمى شد

 بازيكــن ســابق تيــم  اســتقالل 
ــى در  ــاد كاظم ــتيار فره ــوان دس بعن
تيــم پرســپوليس پاكدشــت انتخــاب و 

ــد. ــه كار ش ــغول ب مش
بــه گــزارش مهــر، ســعيد بيگــى 
ــتقالل،  ــاى اس ــابق تيم ه ــن س بازيك
ابومســلم، صباباتــرى و ســايپا كــه 
ــرى  ــه مربيگ ــت در عرص ــدى اس چن
مشــغول بــه كار شــده اســت، بعنــوان 
ــى در  ــاد كاظم ــد فره ــتيار جدي دس
تيــم پرســپوليس پاكدشــت انتخــاب و 

ــد. ــه كار ش ــغول ب مش
تيــم پرســپوليس پاكدشــت بــا خريــد 
تيــم اســتقالل جنــوب تهــران مجــوز 
حضــور در رقابتهــاى ليــگ دســته اول 
را دريافــت كــرد تــا از ايــن فصــل در 
ــد.  ــدا كن ــور پي ــابقات حض ــن مس اي
ــز يعقــوب وطنــى،  پيــش از بيگــى ني
ســعيد  و  مقــام  كرمانــى  مرتضــى 
عزيزيــان بــه عنــوان دســتياران فرهــاد 

ــد. كاظمــى انتخــاب شــده بودن
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سرمايه گذارى بدون نيازسنجى دليل 
ورشكستگى برخى هتل ها

 يك پيشكسوت صنعت هتلدارى گفت: «مديران استانى به جاى آنكه 
ســرمايه گذاران را به ورود در صنعت هتلدارى تشويق كنند، بهتر است 
آنها را به ساير حوزه هاى مورد نياز اين بخش راهنمايى و تشويق كنند.» 
جعفر عطار خاطرنشــان كرد: «سرمايه گذار با مشورتى كه با ارگان هايى 
همانند اســتاندارى انجام مى دهد، از نظر فكرى او را به سمت هتلدارى 
سوق مى دهند. به رغم اينكه دولت هم تامينى براى اين صنعت ندارد و 
ارگان هاى دولتى اكثرا زائرســراى مخصوص به خود را دارند؛ با وجود 

اين سرمايه گذار را به سمت هتلدارى سوق مى دهند.»
به گزارش ايســنا ؛ وى  ادامه داد: «هتل هاى برخى استان ها اكنون به 
دليل كمبود مديريتى كاردان در مرز ورشكســتگى قرار داشــته و با 
اشــغال كم مسافر مواجه هستند؛ در حالى كه اگر راهنمايى صحيحى 
به ســرمايه گذار انجام شــده بود ممكن بود به جاى هتل ســازى در 
حوزه هــاى مورد نياز و اساســى همانند آب و برق ســرمايه گذارى 
شــود.» اين پيشكســوت هتلدارى بيان كرد: «ايران جزو 10 كشور 
باستانى و جزو 5 كشــور حائز اهميت در طبيعت گردى جهان است 
و داراى تنوع اقليمى و فرهنگى بوده؛ اما متاســفانه با ضعف شــديد 
و ســاختار مديريتى و سياست گذارى در توليد زيرساخت ها روبه رو 
اســت كه باعث شده در فقر گردشــگرى قرار بگيرد.» عطار افزود: 
«اين فقر، فقر مديريتى اســت و بايد براى حل آن افراد كارشــناس 
در اين حوزه را بيابيم، زيرســاخت ها را آماده و با جهان آشتى كنيم 
و تبليغات گســترده انجام دهيم. ما مى توانيم از افراد داراى تجربه و 
تفكر در ســطح بااليى استفاده كنيم تا در نمايشــگاه هاى بين المللى 
حضورى قوى با تبليغات قدرتمند داشــته باشــيم.» عطار در مقايسه 
ظرفيت اشــغال هتل ها در خارج از كشــور نســبت به داخل كشور 
گفت: «هتل هاى خارج از كشــور به دليل وجود توريست هاى بيشتر 
كه اكثرا هم تقاضاى آنها از عرضه بيشتر است زودتر رزرو مى شوند 
و به دليل آنكه تبليغاتو شــرايط مســاعدى براى توريســت فراهم 
مى كنند با حجم قابل توجهى توريســت رو به رو هستند. اما در ايران 
بــه دليل نبود برنامه ريزى و وجود نقشــه جامع بدون در نظر گرفتن 
حداقل ساختارهاى اقتصادى الزم، تصميم گيرى براى سرمايه گذارى 
معقول و منطقى انجام نشده و متاسفانه سليقه اى انجام گرفته است.»

2356 اثر متقاضى حضور 
در جشنواره منطقه اى «آگِر»

 دبيرخانه شصتمين جشــنواره منطقه اى سينماى جوان مالير «آِگر»، 
از ثبت 2356 اثر از 10 اســتان كشور براى حضور در اين رويداد هنرى 
خبر داد . با پايان مهلت ارسال آثار به جشنواره منطقه اى «آِگر» مالير،  در 
بخش فيلم؛ 258 فيلم داســتانى، 102 اثر مستند، 31 اثر پويانمايى و 50

فيلم تجربى به دبيرخانه جشنواره ارسال شده اند.
در بخــش عكــس؛ 1007 تك عكــس و 475 مجموعه عكــس در 
ســامانه ايــن جشــنواره ثبــت شــده و دربخــش فيلمنامــه نيــز 395 اثــر 
در بخــش آزاد و 38 اثــر در بخــش اقتباســى بــه دبيرخانــه جشــنواره 

رســيده اند.
شــصتمين جشــنواره منطقه اى ســينماى جوان «آِگــر»  از 15 تا 18

شهريورماه به مدت چهار روز در شهرستان مالير، با حضور استان هاى 
همدان، مركزى، قم، اصفهان، يزد، خراســان جنوبى، كرمان، سيستان و 

بلوچستان، فارس و هرمزگان برگزار مى شود.

آمازون كارمندانش را با عينك واقعيت 
افزوده رصد مى كند

 يك خرده فروشى آنالين حق امتياز عينك واقعيت افزوده اى را ثبت 
كرده كه مكان دقيق كارمندان را در انبارها نشان مى دهد و حتى مى تواند 
به آنها دستوراتى هم بدهد.به گزارش مهر ، آمازون (خرده فروشى آنالين) 
حــق امتياز يك عينك واقعيت افــزوده را ثبت كرده كه براى نظارت بر 
كارمندانش ساخته مى شود.در توضيحات اين حق امتياز جديد آمده است: 
اين دســتگاه حسابرسى پوشيدنى به طور دقيق نشان مى دهد كارمندان 
اشــيا را در انبارهاى آمازون در كجــا قرار داده اند.با اين حال عينكى كه 
حق امتياز آن ثبت شده نگرانى هاى كارشناسان حريم امنيتى كاربران را 
برانگيخته است. آنها معتقدند از چنين عينكى براى مقاصدى خطرناك تر 

مانند رديابى همه حركات كاربران استفاده مى شود.

9 فضانورد پرواز آزمايشى كپسول هاى 
فضايى 2019 انتخاب شدند

 ناســا 9 فضانورد را انتخاب كرده تا در ســال آتــى ميالدى در 
ماموريت هاى آزمايشى و همچنين نخستين فراين ارسال كپسول هاى 
فضايى اســپيس ايكس و بويينگ شــركت كنند.به گزارش بيزينس 
اينسايدر، ناسا نام 9 فضانوردى را اعالم كرد كه با كپسول هاى فضايى 
ســاخت بويينگ و اسپيس ايكس به ايستگاه فضايى بين المللى سفر 
مى كنند.اين فضانوردان نخستين افرادى هستند كه پس از اتمام برنامه 
شــاتل فضايى ناســا در 2011، از خاك آمريكا به فضا فرستاده مى 
شــوند.فضانوردان انتخابى شامل 7 مرد و دو زن هستند كه برخى از 
آنها فضانوردان كهنه كار و برخى ديگر نخســتين بارى اســت كه به 

فضا سفر مى كنند.

عكس هاى سلفى به افزايش جراحى 
پالستيك منجر مى شود

 طبق تحقيقى جديد فناورى اديت عكس ها در اپليكيشن و فيلترهاى 
تصاوير سلفى سبب مى شود افراد براى تغيير ظاهر خود جراحى پالستيك 
انجام دهند.به گزارش پرس اسوسيشن، روانشناسان در تحقيقى كه به تازگى 
منتشر شده ادعا مى كنند فناورى اديت عكس در اپليكيشن ها و شبكه هاى 
اجتماعى  درك مردم از زيبايى را در سراســر جهان تغيير داده و سبب مى 
شود افراد به جراحى هاى پالستيك روى بياورند.اين فناورى تاثيرى مخربى 
روى اعتماد به نفس فرد دارد و به ايجاد اختالل BDD منجر مى شود. اين 
اختالل يك شرايط روحى است كه فرد ساعت هاى طوالنى را به نگرانى 
درباره ظاهر خود مى گذراند و تصور مى كند بخشــى از ظاهر يا بدن او  

مشكالتى دارد  و سعى مى كند به هر شكل آن را برطرف كند.

دستگاه هوشمند انتخاب تشك ساخته شد
 دســتگاه هوشمند انتخاب تشك در دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
خمينى شــهر با امكان تعيين استاندارد تشــك هاى طبى و غيرطبى 

ساخته شد.
به گزارش مهر ، مازيار حســين زاده دانشــجوى كارشناســى ارشد 
مكاترونيك دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمينى شهر و مبتكر دستگاه 
هوشمند انتخاب تشك گفت: اين دستگاه طى دو تا سه دقيقه تشك 

مناسب ساختار بدنى هر فرد را تعيين و معرفى مى كند.
آتا جهانگير مشيدى استاد راهنماى اين طرح پژوهشى نيز افزود: تشك 
هاى موجود در بازار داراى فوم، فنر و ساختار متفاوتى است اما اينكه 
كدام ساختار با ارگونومى بدن همخوانى دارد توسط حسگرهاى اين 

دستگاه تعيين مى شود.

سرپناه ضدگرما با پتوهاى فضايى
 ساخته مى شود

 يك كارآفرين روس قصد دارد با چســباندن 3 هزار پتوى فضايى 
دور ريز در كنار هم، براى يك فســتيوال موســيقى سرپناهى بسازد 
و بازديدكننــدگان را از گرما نجــات دهد. به گزارش ديلى ميل، يك 
كارآفرين روس تصميم دارد با استفاده از پتوهاى فضايى ناسا، فضايى 
سايه دار براى بازديدكنندگان از فستيوالى در ايالت نوادا آمريكا فراهم 
كند. الكساندر شتانوك پروژه خود را در وب سايت كيك استارتر ارائه 
كرده تا سرمايه اوليه براى انجام آن را فراهم كند. اين پروژه  از پتوهاى 
يكبار مصرفى استفاده مى كند كه نو را منعكس مى كنند. شتانوك قصد 
دارد با كنارهم چسباندن اين پتوهاى دور ريز يك تكه پارچه در ابعاد 

100 در 100 متر بسازد. ابعاد هر پتو 2.1 در 1.6 متر است.
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مريم مقدم  »
 آغاز هفته خبرنگار هر ســال فرصتي اســت 
براي نفس تازه كردن اصحاب رســانه ، كسانى  
كه اغلب در تكاپوي پوشــش مراسم مختلف و 
انتشار اخبار مربوطه هستند و حاال با فرا رسيدن 
اين مناســبت خودشان سوژه اخبار مي شوند. در 
بين برنامه هاى هفته خبرنگار هر سال پياده روى 
خانوادگى و مراسم صرف صبحانه و قرعه كشى 
تافته اى جدا بافته اســت . امسال نيز اين برنامه 
جمعه 12 مرداد ماه در همدان برگزار شد ، هنوز 
آفتاب صبحگاه جمعه بر ســينه شهر ننشسته بود 
كه يكي يكي خبرنگاران به همراه خانواده هايشان 
از راه رســيدن قرار بود ميدان قائم شهر همدان 

وعدگاهشان باشد .
پيش بينــى حضور بــراى 200 نفر بــود اما ، 
تعــداد حاضرين اين برنامه كم كــم به 250 نفر 
رسيد ، اين عدد شــامل فعاالن حوزه رسانه از 
قبيل خبرنگاران، مديران مســئول، ســردبيران، 

تايپيست ها، صفحه بندها، موزعان و... بودند.
پس از پيمودن مســير پيــاده روي كه حدفاصل 
بين ميدان قائم شــهر تا رســتوران ميســان در 
سايت تفريحي عباس آباد بود اعضاي حاضر در 
رستوران براى صرف صبحانه و برگزارى مراسم 

قرعه كشي حاضر شدند.
 ميسان با سفره صبحانه

چندسالي اســت فضاي داخلي رســتوران ميسان 
عباس آبــاد ؛  يادآور خاطره دور هم جمع شــدن 
فعاالن رسانه اي استان اســت حاال ديگر اين مكان 
به همــت وحمايت مديرعامــل ؛ معاونان و روابط 
عمومى شــركت ســياحتي عليصــدر گويا به يك 

ميعادگاه رسانه اي تبديل شده است. 
در اين گردهمايى ، خبرنگاران رســانه هاي مختلف 
به همراه خانواده هايشان كنار يكديگر نشسته بودند 
، ميزهاي چيده شده براى صبحانه ساده اما گرم بود 
،  جاي جاي اين رستوران يادآور خاطرات سال هاي 

گذشته از دور هم جمع شدن خبرنگاران بود.
سايت تفريحي توريستى عباس آباد از آن بخش هاى 
تحت مديريت شركت ســياحتى عليصدر است كه 

داراى پتانســيل هاى متعدد برگــزارى چنين برنامه 
هايى اســت .  حميد رضا يارى مدير عامل شركت 
ســياحتى عليصدر در بين فعاالن بخش خصوصي 
و دولتي همواره بــا حمايت از برگزاري برنامه هاي 
هفتــه خبرنگار تــالش مي كند در كنــار تقدير از 
فعاليت رسانه اي ها فضاي خاطره انگيزى را برايشان 

رقم زند.
به هر ترتيب ايــن برنامه كه حاصل برنامه ريزى و 
رايزنى هيات مديره خانه مطبوعات با متوليان برگزار 
كننده بود با اجراي مدير عامل خانه مطبوعات استان 
همدان پيشــرفت .در بين مسئوالن همراه ،  جالب 
تر از همه حضور صميمي معاون عمران اســتاندار 
بود كه هميشه بيدرنگ همراه با اصحاب رسانه هم 

قدم مي شود.
 معاون  عمرانى  استاندار همراه هميشگى 
محمودرضــا عراقي در اين مراســم بار ديگر ثابت 
كــرد رفاقت و وفاقش با خبرنــگاران خيلي ربطي 
به ســمت و موقعيت كاري وي نــدارد چرا كه در 
تمام لحظات برگزاري اين مراســم كنار رسانه  اى 

ها حضور داشت.
اتفــاق متفاوت  ديگر حضور همزمــان دو نماينده 
مردم همدان در مجلس شــوراي اســالمي بود اين 
بــار حاج بابايي و خجســته هر دو با هــم ميهمان 
ويژه مراســم بودند البته صرفًا نه براي ســخنراني 
بلكه قصدشــان ايجاد ارتباط دوستانه تر و تقدير از 

رسانه اي ها بود.
شوراي شــهري ها هم از همراهي اين برنامه غافل 
نماندند و حميد بادامي عضو شــوراي اسالمي شهر 
همدان در حالي كه لباس ورزشــي بر تن داشــت 
قــدم به قدم آنها را همراهي كرد و كنار ميز صبحانه 
رسانه اي نشســت و البته از اصحاب رسانه  تقدير 

كرد.
قسمت پاياني اين مراسم از همه به يادماندني تر بود 

قسمتي كه شامل قرعه كشي پرجايزه بود .
باز هم شــركت ســياحتي عليصدر ركورد زد  و با 

بيشترين جوايز جدي ترين حامي رسانه ها بود .
 همدان 2018 رسالت خبرنگاران

امســال به واســطه برگزاري رويداد همدان 2018

شــركت ســياحتي عليصدر يكي از ميزبان اصلي 
چهلمين اجالس جهاني جهانگردي در ايران است 
و اين اتفاق كم اهميتي نيســت چه بسا كشورهاي 
متعددي در صدد كســب اين امتياز بودند اما ورود 
جدي شركت سياحتي عليصدر با حمايت استاندار 
و ســازمان ميراث فرهنگي ايــن فرصت را نصيب 

همداني ها كرد.
اين اتفاق اين بار يك بهانه جدي اســت براي آنكه 
UNWTO همراهي اصحاب رســانه بــا اجالس
پاســخي باشــد به حضور هميشــگي عليصدر در 
برنامه هاي مناســبتي رســانه اي ها چه بسا انعكاس 
روند ميزباني اين اجالس در گســتره اي وســيع و 
ســطحي مطلوب خواهد توانســت پتانســيل هاي 
همدان را جهاني كند و اين رســالتى مى تواند باشد 

بر عهده رسانه هاى استان همدان 
مراســم  هدايــاي  توضيحــات  ايــن  از  فــارغ 
قرعه كشــي كــه پايان بخــش برنامــه پيــاده روي 
ــن  ــت،  اي ــر اس ــل ذك ــود قاب ــانه ب ــاب رس اصح
هدايــا از ســوي شــركت ســياحتي عليصــدر، 

خانــه  همــدان،  اســتاندار  عمرانــي  معــاون 
مطبوعــات اســتان همــدان، حميدرضــا حــاج 
بابايــي و اميــر خجســته نماينــده مــردم همــدان در 
مجلــس شــوراي اســالمي، شــوراي اســالمي شــهر 
همــدان، فرمانــدار تويســركان و شــركت مســافرتي 
ــي  ــب قرعه كش ــگاران در قال ــه خبرن ــال ب ــك ب ت

ــد. ــدا ش اه
ــا  ــم گذشــت ام ــم ه ــن مراس ــب اي ــر ترتي ــه ه ب
آنچــه از آن باقــي مانــد ســاعاتي از يــك روز 
پرخبــر بــراي رســانه اي هاي كوشــاي همــدان 

ــود.  ب
اميــد آنكــه ارگان هــا، ســازمان هاي بخــش دولتــي 
ــه  ــند ك ــيده باش ــاور رس ــن ب ــه اي و خصوصــي ب
فعــاالن حــوزه رســانه چشــم بينــا و گــوش 
شــنواي رســانه هســتند و همراهــي آنهــا مي توانــد 
ــند و  ــت باش ــر از موفقي ــده اي پ ــد بخــش آين نوي
اميــد آنكــه در هفتــه گراميداشــت خبرنــگار مقــام 
واالى اهالــى رســانه در شــان مطلــوب ارج نهــاده 

شــود .

 نمايشگاه عكس آماداى، منتخب آثار عكاسان 
خبرى استان همدان از رويدادهاى خبرى استان 
و منطقه غرب كشــور به مناسبت هفته خبرنگار 
برپا شــد. در دوميــن روز از هفته خبرنگار آثار 
عكاسان خبرى استان همدان كه به روايت هاى 
مختلفى از رويدادهاى اســتان همــدان، منطقه 
و كشــور پرداخته اســت، در نمايشگاه عكس 
آماداى به نمايش گذاشــته شد.در اين نمايشگاه 
اتفاقات ناگوارى چون زلزله كرمانشــاه و منطقه 
سرپل ذهاب به خوبى برجسته و در معرض ديد 

بازديدكنندگان قرار گرفت.
همچنيــن گردهمايى بزرگ اربعين حســينى از 
ديد عكاســان خبرى از نقاط عطف كارى آنان 
بود كه تصاوير آن در نمايشــگاه نيز در معرض 
ديد قرار گرفته اســت. اما مراســم بزرگ حج 
آغازكننده اين نمايشگاه است كه توسط عكاس 
خبرى خبرگزارى فــارس مخابره و در آخرين 
دقايق براى حضور در اين رويداد فرهنگى آماده 

شده بود.
ســعيد كرمى، عبدالرحمن رأفتى، مهرداد حمزه، 

ايمان حامى خــواه، امين بصيرى پارســا، پوريا 
پاكيــزه، بهزاد عليپور، عــادل باخدا، محمدامين 
نجفى و نرگس اخوان عكاســانى هستند كه آثار 

خود را در معرض نمايش قرار دادند.
نمايشــگاه عكس آمادى 64 قطعه عكس از 10
عكاس خبــرى همــدان را در برمى گيرد كه به 
مناســبت هفته خبرنگار از 13 تــا 18 مردادماه 
در مجتمع فرهنگى هنــرى عين القضات همدان 
برپا شده اســت. بخش ويژه نمايشــگاه نيز به 
عكس هاى ارســالى بهزاد عليپور عكاس زائر از 

مراسم حج سال جارى تعلق دارد.
مهــرداد حمــزه مديــر عامــل خانــه مطبوعــات 
ــگاه در  ــن نمايش ــه اي ــان اينك ــا بي ــدان ، ب هم
همــدان  بوعلــى  پيــاده راه  در  هفتــه  طــول 
نيــز برپــا مى شــود، افــزود: همــه تــالش 
برگزاركننــده ايــن نمايشــگاه بــر ايــن بــوده كــه 
آثــار انتخابــى در برگيرنــده رويدادهــاى خبــرى 
ــات و  ــور مقام ــتان  و حض ــه اس ــتند گون مس
شــخصيت هاى برجســته كشــور در همــدان 

ــد. باش
مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان تأكيد 
كرد: همچنين تصاوير ضبط شده از زلزله استان 
كرمانشــاه و نشــان دادن زوايــاى مختلف اين 

اتفاق دردناك نيز در نمايشــگاه در معرض ديد 
عالقمندان قرار گرفته است.

به گزارش فارس ، يكى از عكاســان  حاضر در 
نمايشــگاه آمادى اظهار كرد: يك سال است كه 
عكاسى خبرى انجام مى دهم و در اين نمايشگاه 

به عنوان تنها بانوى عكاس حضور دارم.
 بانوان عكاس بيشتر استقامت كنند

نرگس اخوان با اشــاره به اينكــه برگزارى اين 
نمايشــگاه يك اتفاق مطلوب و انگيزشى براى 
عكاســان خبرى به حســاب مى آيد، افزود: كار 
عكاســى براى خانم ها ممكن است در گام هاى 
نخستين با دشــوارى مواجه باشد اما با مقاومت 
در مقابل سختى ها بانوان مى توان در اين عرصه 
به خلق آثار ارزشــمند بپردازند.وى تأكيد كرد: 
بانوان بسيارى هستند كه در اين حوزه از استعداد 
و توانايى خوبى برخوردار هســتند كه مى توانند 

در بخش عكاسى استان و كشور بدرخشند.
شور فوتبالى يك لحظه ناب

پوريــا پاكيزه ديگر عكاس خبرى حاضر در اين 
نمايشگاه تصريح كرد: عكاس هاى انتخاب شده 
در اين نمايشــگاه دربرگيرنده اتفاقات يك سال 
گذشــته از ديد عكاسان همدانى است.وى ادامه 
داد: فرخوان عكــس، انتخاب و چاپ آن ها طى 

يك هفته انجام شد كه با سرعت بااليى صورت 
گرفت.

ايــن عكاس خبرى خاطرنشــان كرد: شــور و 
حال تماشاى دسته جمعى مسابقات فوتبال جام 
جهانى بهترين لحظه اى بود كه به ثبت رســاندم 
كه در اين نمايشــگاه در معرض ديد قرار دارد. 
عبدالرحمن رأفتى ديگر عكاس خبرى همدانى 
نيز در گفت و گو بــا خبرنگار فارس اظهار كرد: 
بيــش از 250 قطعه عكس از عكاســان خبرى 
همدان جمــع آورى و در نهايت 64 قطعه براى 

نمايش در نمايشگاه انتخاب شد.
 زلزله سرپل ذهاب تلخ ترين اتفاق

وى در تشريح تلخ ترين و شيرين ترين لحاظاتى 
كه ثبت كرده، گفت: حضور در مناطق زلزله زده 
كرمانشاه به ويژه ســرپل ذهاب تأسف آورترين 
رويدادهايى بود كه هر انســانى را آزرده خاطر 
مى كرد.اين عــكاس خبرى افــزود: حضور در 
مراســم باشــكوه راهپيمايى اربعين و ثبت اين 
لحظات معنوى بهترين اتفاقات يك سال گذشته 

براى من به عنوان يك عكاس بوده است.
اين نمايشــگاه تا 18 مردادماه برپا خواهد بود و 
عكاسان خبرى اميدوارند كه مردم همدان از اين 

رويداد خبرى استقبال كنند.

آماداى نمايشگاهى با عكس هاى خبرى

 پياده روى با طعم صبحانه و جايزه 

 ميزبانى عليصدر؛ ميسان را وعده گاه اهالي رسانه كرد 
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