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درآستانه روزخبرنگارکمبودکاغذ دامن مطبوعات محلی راهم گرفت

روزنامه های استان
درآستانه تعطیلی
مديرعامل خانه مطبوعات استان:

از اين باند پروازي بلند نميشود

/عكس:همدان پیام/مصطفی شیرمحمدی

مشکل کاغذ همدان حل نشود 5 ،استان غرب کشور هم درگیر میشوند
4

بازگشت تعطيلي به فرودگاه همدان

به همت معاونت فرهنگی شهرداری رقم خورد

8

یادداشت روز

جشن خبرنگاری در مجتمع عین القضات

گزارش

خانه خبرنگار از پايبست ويران است

هفتهاي را كه داريم ســپري ميكنيم و رو به پايان است ،به نام
«هفته خبرنگار» است و  17مردادماه روزي است ...

 7سال گذشت و كاروان زائران
صالحآباد به كربال نرسيد
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آييــن گراميداشــت روز خبرنــگار روز گذشــته در قالــب یــک برنامــه شــاد در مجتمــع
فرهنگــی هنــری عیــن القضــات همــدان برگــزار شــد.
ایــن آییــن امســال بــه همــت و حمایــت معــاون فرهنگــی شــهرداری همــدان برپاشــد و

روحانی با مخالفان «کدخدا» لج کرده !؟
»» پرویز محمدی

یکم  :نگارنده در دهه هفتاد اوائل تشکیل خانواده،
در شــرکتی مشغول به کار شــدم و در اتاقی کوچک
باتفــاق دو همکار دیگــر انجام امور ادری پرســنل
شرکت را بر عهده داشتیم .
سن و تجربه ی آن دو همکار در کار و زندگی از من
بیشتر بود و گاهی نکاتی ارزشمند را از تجارب شان
در زندگی خانوادگی و اجتماعی بعنوان نصیحت به
من عطا می کردند؛ مجانی!
به یاد دارم روزی که شــب قبل اش با عیال حســابی
جنگیده بودیم  ،بی حوصله ســرکار حاضر شــدم.
حسن از دلیل ناراحتی غیر قابل کتمان ام پرسید و از
پاسخ " ..هیچ"ِ  ...من قانع نشد !
اصرار او بر فهمیدن علت پَ َکری و عالقه ی من برای
درد دل کردن با یــک همراز و پیدا کردن راهی برای
کمی آرامش موجب شــد ســر حرف را باز کنم که
دیشب به خاطر خانواده ام  ...با عیال حسابی جنگیده
ایم و تا صبح هم بی خوابی کشیده ام !
حسن با لهجه ی خاص آبادانی اش همراه با لبخندی
که موجی از ( نمی دانی ) در آن پیدا بود گفت  :امروز
نصیحتــی به تو می کنم کــه اگر گوش کردی تا آخر
عمر راحتی اگر نه ،دائم باید با عیال بجنگی !
و ادامه داد :اوایل ازدواجمان که هنوز خانه ی مستقلی
نداشــتیم و در زیر زمین منزل پدری سکونت داشتیم
یک روز همســرم از مهمانی زنانهای که باتفاق مادرم
رفته بودند به خانه برگشت  .از همان لحظه ی ورود
شــروع کرد به غرولُند کردن وبیراه گفتن به مادر که
چنین شده و چنان گفته و مرا پیش فامیل بی ارزش و
سکه ی یک پول کرده است !...
میان کالم حسن پریدم و گفتم  :اتفاقا اختالف اصلی
من با همسرم دقیقا سر همین چیزهاست.
پرسید:وقتی عیال ات چنین موضعی دارد واکنش تو
چیست؟ گفتم  :به طرفداری از مادرم در مقابل خانم،
جبهه می گیرم شــدید ! و این می شود مقدمه ی یک
دعــوای بزرگ و ادامه ماجرایی که بعضی وقت ها به
زد و خورد هم می کشد !
حسن گفت  :اشــتباه تو همین جاست ! می خواهی
برای همیشه به این ماجرا پایان ببخشی ؟
ادامه داد :همان روز که همســرم از مهمانی برگشت
و مادرم را به توپ و تشــر بست من بدون اینکه وارد
طرفــداری از مادر شــوم از جا بلند شــدم  -الکی
 شروع کردم به پوشیدن پیراهن و ...در همین حالهم هر چه ناســزا بود نثار مادر می کردم !....عیال که
از رفتار غیر منتظره من متعجب شده بود پرسید کجا
حاضر یراق شــدی ؟ و من هــم همانطور که فحش
بــاران می کردم گفتم دارم میرم طبقه ی باال که پدر ِ
مادرم را در بیاورم ! که چرا به تو بی حرمتی کرده و
خاطرت را آزرده !؟
اینجا بود که همســرم با خواهش و تمنا به دســت و
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پا افتاد که مانع از رفتنم به ســراغ مادر بشود  ...گفت
حسن جان؛ ببخشــید ،من نبودم ! ترا خدا بی خیال
شو ...
من هم چون می دیدم عیال حســابی از اینکه من با
عصبانیت به ســراغ مادر بروم جا خورده و از طرفی
هم می دانســت که این دعوا ممکن اســت به بیرون
کردنمان از خانه ی پدری بیانجامد ترسیده  ،بدتر رو
بــه در هجوم می بردم و عیال هم بیشــتر التماس می
کرد که نرو نرو ...
نتیجــه ای که حســن از ذکر این خاطــره گرفت و
نصیحتی که مرا کرد این بود :هر وقت دیدی همسرت
به خانواده ات کلید کرده تو به جای اینکه به طرفداری
برخیزی فورا ً با او همنوا شو و با صدای بلند تر او را
در به توپ بستن کسانی که نه شما را  -در اتاق  -می
بینند و نه صدایتان را می شنوند همراهی کن ! خواهی
دیــد که چگونه آب به آتش ریخته ای و در آینده هم
زندگی ات را شیرین کرده ای ...
دوم  :همه ما این سخنان حسن روحانی را د رجریان
تبلیغات و مناظرات انتخاباتی سال  ۹۲به یاد داریم که
مــی گفت  :دنیای غرب کدخدایی دارد( آمریکا ) که
ما برای حل کردن مشکالتمان مان در روابط خارجی
و بــه تبع داخلی باید برویم با کدخدا ببندیم و وارد
مذاکره شــویم .اتفاقات بعــدی و مذاکرات طوالنی
منتهی به برجام و حمالت و انتقادهای دلواپســان به
حســن روحانی و تحت فشار قرار دادن او و دولتش
برای نرســیدن به توافق با  ۱+۵را هــم که فراموش
نکرده ایم .نمایش تلویزیونی تونل های پر از موشک
در فــردای روز امضای برجام و شــلیک نمایشــی
موشک دور برد ممهور به مهر نابودی اسراییل با خط
عبری و دیگر رفتارهای تحریک آمیز برای بر هم زدن
توافق برجام به میدان داری کیهان نشــینان را هم که
از یــاد نبرده ایم ! تا آنجا که اینگونه رفتارها و موضع
گیری ها ؛ پرچم آتش زدن ها ؛ مرگ بر  ..گفتن ها -
آنهم در زمان ریاست جمهوری شخصی چون ترامپ
 باعث شد تمام زحمات چند ساله ی دولت روحانیبرای دستیابی به توافق برجام ،با خروج آمریکا از این
توافــق و تهدید اروپا مبنی بر عدم روابط اقتصادی با
ایران از ســوی ترامپ بر باد رفت و اوضاع اقتصادی
کشــور  ،متاثر از این خروج و تهدید به تحریم های
سنگین و فلج کننده اینچنین که شاهدیم متالطم گشته
و در آستانه ی از هم پاشیدگی است! .
ســوم  :اظهارات و موضع گیری های کنونی حســن
روحانی و کوبیدن او بر طبل جنگ و تهدید به بستن
تنگه ها را که با مواضع پیشین او و اصرارش به تنش
زدایی و تمایل اش به مذاکره با کدخدا مقایســه می
کنیم پی به پارادوکســی عمیــق در رفتارهای رئیس
جمهور می بریم ! این باور زمانی عمیق تر می شــود
که با تالطم شدید در بازار و افزایش نجومی قیمت ها
و از طرفی بروز نارضایتی های گسترده در میان مردم

با ســکوت عجیب و دور از انتظــار دولتمردان بویژه
شخص حسن روحانی مواجه هستیم تا آنجاکه برنامه
هفته ی پیش گفت و گوی زنده با مردم را نیز کنســل
کرده و ترجیح داد بیشــتر ســکوت کند تا اثرات این
دعوا ها که ریشــه در مخالفت های پیشین با برجام و
پیشگیری از مذاکره با کدخدا دارد دارد هر چه بیشتر
خود را نشان بدهد!
وگرنه کجا ســابقه داشــته که ظرف کمتر از یک ماه
قیمــت ارز و دالر و به تبع این دو ،بهای دیگر کاالها
از جمله آهن آالت یک باره جهشی دو تا سه برابری
داشته باشد آنگاه آب هم از آب تکان نخورد.
از نگاه نگارنده و بــه نظر خیلی دیگر از تحلیلگران
مســائل سیاسی ،دکتر روحانی ( حســن داستان ما )
وقتــی دید نمی توانــد با تکیه بر منطــق و از طریق
گفت و گــو ،مخالفان تنش زدایی بــا غرب  ،برنامه
برجام و مذاکره با کدخــدا را مجاب کند که تنها راه
برون رفت از مشــکالت سیاســی و اقتصادی تعامل
ســازنده با جهان ،حتی کدخداســت  ،این بار از در
همراهی با مخالفان وارد شــد تا به آنها ثابت کند که
اعتقادش درست بوده ! چگونه ؟ اینکونه که خواست
به مخالفان داخلی نشــان بدهد اکر کدخدا اراده کند
 تنها با خروج از برجــام و قبل از اعمال تحریم ها اوال ظرف یک ماه ارز ش پول ملی ما به یک سومکاهش می یابد  ،ثانیا غرب و حتی روســیه گوش به
فرمان کدخدا هســتند و در شــرایط حساس ،پشت
مــا را خالی خواهند کرد و از پشــت خنجر خواهند
زد ؛ ثالثــا عامه مردم هم دیگر توان تحمل ســختی
های ناشــی از تحریم های جدید و البته سخت تر از
کذشــته را ندارند  !...تا شاید تند روها و دلواپسانی
که صدایشان از جای گرم بر می خیزد شرایط سخت
مردم و نارضایتی ها را ببینند و خودشــان دســت به
دامن حسن شوند که ترا به خدا با کدخدا در نیفت که
ممکن است اوضاع مان خراب تر شود!!!
چهارم :اکر این تحلیل درســت باشد که روحانی با
هدف نشان دادن واقعیت های در افتادن با کدخدا می
تواند بــه مخالفان داخلی اش بفهماند که بیش از این
بر طبل مخالفت و دشــمنی با آمریکا نکوبند کمی در
محاسباتش اشتباه کرده است .اینجا حسن داستان ما
باید بداند که اگر با هدف ترساندن عیال ،قصد دعوا
با مادر را کرده و خانم هم از بیم اینکه نکند این دعوا
باعث اخراجشــان از منزل پدری شود مانع از شکل
گیری تنش خواهد شد بیراه رفته است.
حســن روحانی باید بداند قصد عیال از فحش دادن
بــه مادر اتفافا ایجاد دعوا و در پی آن طالق و جدایی
است!!!
که سؤال  ۸۰تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور
و اتفاقات احتمالی بعدی ! هم در همین راســتا قابل
تحلیل و ارزیابی است!
همین.

اجتماعــي و گردشــگري همــدان اهــدا شــد.
اســتقبال خــوب خبرنــگاران و خانــواده هايشــان از
ايــن برنامــه و رضايــت آنهــا از برگــزاري مراســم
بزرگداشــت روز خبرنــگار حاکــي از رضايــت
آنهــا از عملکــرد معاونــت فرهنگــي ،اجتماعــي و
گردشــگري شــهرداري همــدان بــود کــه مراســمي
شــاد و متفــاوت برگــزار کــرد.
ايــن برنامــه بــه نوعــي مــي توانــد تلنگــري بــراي

حرف های ترامپ برای ایجاد
جنگ روانی در ایران است

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی درگفت
وگــوی زنده تلویزیونی بامردم گفت :به نظر من مخاطب
ترامپ از طرح برخی حرفها این اســت که در این جنگ
روانــی ،مردم ایــران را دچار تردید کــرده و از آن برای
انتخابات کنگره در ماه های آینده استفاده کند.
رئیس جمهوری دوشــنبه شــب با تبریک روز خبرنگار
افزود:حرفهــای ترامپ یا برای بهره بــرداری داخلی در
انتخابات امریکا است یا برای جنگ روانی با مردم ایران.

بــار دیگــر خاطــره ای خــوش را بــرای اهالــی رســانه رقــم زد  .بــا توجــه بــه اينکــه در
بســته هــاي پذيرايــي ميهمانــان کارت قرعــه کشــي قــرار داده شــده بــود مراســم قرعــه
کشــي در طــول برنامــه برگــزار و بــه برنــدگان جوايــزي از طــرف معاونــت فرهنگــي،

ديگــر دســتگاه هــا باشــد کــه در ســالهاي آينــده
برگــزاري چنيــن مراســماتي را بــراي ارج نهــادن بــه
مقــام خبرنــگار در دســتور کار خــود قــرار دهنــد
چراکــه شــهرداري بــا اجــراي ايــن برنامــه از ارزش
و اهميــت جايــگاه خبرنــگاران در جامعــه خبــر داد
و بــا ايــن اقــدام بخشــي از تــاش هــاي ايــن قشــر
را پاســخ گفــت.
معاونــت اجتماعــي ،فرهنگــي و گردشــگري

شــهرداري همــدان عــاوه بــر برپايــي ايــن برنامــه،
بــا نصــب بنــر تبريــک روز خبرنــگار در ســطح
شــهر ،جلــوه اي دو چنــدان بــه ايــن روز داد کــه
بــه نــوع خــود بــي نظيــر بــود .در پايــان مــي تــوان
گفــت کــه معاونــت فرهنگــی شــهرداري همــدان در
آزمــون پاسداشــت مقــام خبرنــگار ســربلند بيــرون
آمــد و اميدواريــم چنيــن برنامــه هايــي در ســالهاي
آينــده نيــز تکــرار شــود.

وی با بیان اینکه بعد از خروج از برجام اگر چه اول گفتند
شــروطی داریم و االن مذاکره بدون پیش شرط را مطرح
می کنند؛ ادامه داد :مقامات آمریکایی متناقض می گویند.
باید از این نکته شروع کنم که مردم ما در طول سال های
گذشته تجربه خوبی دارند هم از مقامات آمریکایی و هم
از دولتمردان ایران.
روحانی افزود :کســانی که امروز دولــت را در ایران در
اختیار دارند کســانی هســتند که از ابتدا شعارشان تعامل
و مذاکره و گفت وگو بوده اســت.بر این مبنا پیش رفتند
و حتــی با آمریکایی ها و بقیه مذاکره کردند و در طول 2

ســال مداوم و مذاکرات به نتیجه ای رسید که کم و بیش
آمریکایی ها اجرا می کردند و مابقی بیشــتر متعهد بودند
و ایران هم متعهد بود.وی افزود :کســی که ادعا می کند
و مــی گوید تمایل به مذاکــره دارم .مذاکره مبانی دارد و
اولین مبنای آن صداقت است که دو طرف باید باور داشته
باشند به صداقت؛ به نتیجه رسیدن مذاکره که مذاکرات به
نتیجه موردنظر انها برسد کســی که امروز ادعای مذاکره
دارد کسی اســت که بدون مذاکره از تعهدات بین المللی
از(معاهده) پاریس و تجاری خارج شــده و مخاطب این
حرفها دولت ایران نیست که بخواهد جواب دهد.

تقدیر و تشکر

جناب آقای

سید هـادی آبرومنـدی

از زحمات صادقانه و خالصانه جنابعالی
در دوران ریاست اداره مشارکتهای مردمی
آموزش و پرورش استان همدان کمال تشکر را داریم
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست /هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست  /خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
و شما مسئولی دلسوز بودید که در یادها خواهید ماند

جمعی از آموزشگاه ها و مدارس غیردولتی استان همدان

آگهـي استـخدام
شرکت توليدي واقع در همدان جهت تکميل کادر پرسنلي خود نيازمند به تعدادي نيرو (فقط آقايان) به
شرح ذيل ميباشد:
مدرک تحصيلي:

فوق ديپلم -ليسانس
رشته تحصيلي :مکانيک ،برق ،ماشينآالت کشاورزي ،صنايع غذايي
نداشتن هيچگونه منع استخدامي
دارا بودن کارت پايان خدمت  -ساکن همدان و حومه
متقاضيان واجد شرايط ميتوانند مدارک خود را همراه با فتوکپي شناسنامه و کارت پايان خدمت حداکثر يک
هفته پس از درج اين آگهي به نمابر  34586335ارسال و يا با شماره تلفن  34586573داخلي ( 200امور
اداري) تماس حاصل فرمايند.
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خبـر

شماره 3259

جهاددانشگاهی میتواند ایدههای علمی دانشجویان را
به محصول و کسبوکار تبدیل کند
رئیس دانشــگاه پیام نور همدان با اعالم این خبر گفت :جهاددانشگاهی با فعالیت در
بخشهای آموزش ،پژوهش و فرهنگ میتواند حلقه وصل بین صنعت و دانشگاه باشد اما
آنچه در این بین مهم است یک آسیبشناسی و ارزیابی کلی از عملکرد این جهاددانشگاهی
توگو با ایسنا ،دکتر صفیاهلل صفایی  ،با بیان اینکه جهاددانشگاهی به دستور
اســت.در گف 
امام خمینی(ره) در راستای جهادسازندگی تشکیل شد ،اظهار کرد :جهادسازندگی با هدف
عمران و آبادانی روستاها و مناطق محروم کشور توسط جوانان و دانشجویان به دستور امام

خمینی(ره) فعالیت خود را آغاز کرد و در این بین حضرت امام(ره) در راســتای توجه به
فعالیتهای علمی و پژوهشــی اساتید دانشگاهها ،دستور تشکیل جهاددانشگاهی را صادر
کردند.وی با بیان اینکه جهاددانشــگاهی جزء یکی از نهادهای موفق در انجام فعالیتهای
علمی کشور است ،ادامه داد :این مجموعه در بحث تحقیقات و فعالیتهای علمی به ویژه
آموزش برخی رشتههای کاربردی و عملی حضور پررنگی داشته است.
وی اضافه کرد :جهاددانشگاهی با برخورداری از حجم باالیی از نیروی انسانی و همچنین
افزایش نیازهای مردم در طول زمان ،بیشتر به مسائل آموزشی سوق یافته و اندکی از اهداف
اولیه تشکیل این نهاد انقالبی فاصله گرفته است.
صفایی خاطرنشان کرد :فعالیتهای مثبت جهاددانشگاهی در برنامههای پژوهشی ،علمی،

اجرای دقیق طرحهای کاربردی نظرسنجی در زمانهای مختلف ،فعالیت دو خبرگزاری فعال
ایسنا و ایکنا ،مناظرههای دانشجویی ،مسابقات کتابخوانی و  ...غیرقابل چشمپوشی است.
وی یادآور شــد :اگر در کارهای علمی ،پژوهشــی و تحقیقاتی ایدههای تولید شــده به
کســبوکار و محصول منتهی نشــود عمال کار مفیدی انجام نشده است همانگونه که در
بسیاری از دانشگاهها ،پژوهشهای دانشجویان به یک پایاننامه درج شده در کتابخانه منتهی
میشــود.وی اظهار کرد :جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد انقالبی فعال در حوزه پژوهش
میتواند ایدههای علمی دانشجویان را به محصول و کسبوکار تبدیل کند که این مهم نه
تنهــا در رفع نیازهای روز جامعه موثر خواهد بود بلکه به رونق اقتصاد کشــور نیز کمک
شایانی میکند.

khabar@hamedanpayam.com

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان خبرداد

يادداشت روز

خانه خبرنگار از پايبست ويران است

shenide@hamedanpayam.com

کاهش30درصدیآب در تاالب شیرینسو

»»مهدي ناصرنژاد

هفتهاي را كه داريم ســپري ميكنيم و رو به پايان اســت ،به
نام «هفته خبرنگار» اســت و  17مردادماه روزي است كه تمامي
سختيها و تنهاييها و رنج خبرنگار در چنين روزي عينيت يافت
و بيشتر از هر زمان ديگر نزد افكار عمومي جهان به اثبات رسيد.
 17مردادماه ســال  1377بود كه محمــود صارمي ،خبرنگار 30
ساله و سرپرســت دفتر ايرنا (خبرگزاري جمهوري اسالمي) در
ِ
مزارشريف افغانســتان به دســت طالبانيها به شهادت رسيد و
اينگونه بود كه قلم خبرنگاري به هنگام ثبت جنايتهاي مشــتي
آدمنماي خودباخته و فريبخورده در چنگال اســتعمار و توطئه
ابرقدرتهاي جهاني كه در حال تخريب و انهدام جان ،فرهنگ و
تاريخ مردم مسلمان افغانستان در آن گوشه دنيا يعني مزارشريف
بودند ،به خون نشســت و آفتاب بلن ِد خبرنگاري متعهد و شجاع
در ديار غربت و تنهايي بر قاب غروبي غمبار فرود آمد.
اين حكايت بســياري از خبرنگاران عالم اســت ،چه در  8سال
جنگ تحميلي و در حوادث اينسوي و آنسوي جهان خبرنگاران
بســياري هنگام انجام وظيفه خطير ثبــت لحظههاي تاريخي به
شــهادت رســيدهاند .لذا به همين جهت در تمام سالهاي پس
از  17مرداد ســال  1377از خبرنگاران جامعه اسالمي به نحوي
تقدير شــده اســت .تقديرهايي كه بعض ًا ناشيانه هم بوده و رنگ
تملق و تظاهر و دوســتيهاي رنگ و بودار به خود گرفته است.
چنانچه اغلب همــكاران و همقلمهاي ما در واگويههاي خود به
زبان آوردهاندكه «ســرمان را نشــكنيد ،شاخه گلهايتان پيشكش
خودتان باشد».
اينك در عصر پرتالطم و پرابهام فضاي مجازي ،معناي خبرنگار
بســيار پيچيدهتر و پرحرفوحديثتر از روزگاران گذشته است.
واقعيت اين است كه رقابت دشوار رسانههاي نوشتاري ،ديداري
و شــنيداري بــا امكانات و ابزار كار محــدود در فضاي مجازي
خيلي دراماتيك و مظلومانه اســت و مشكالت اقتصادي و كمبود
و گراني كاغذ و تعديل دادن تعرفههاي بازرگاني براي آگهيهاي
مطبوعاتي و افزايش دســتمزدها ،مزيد بر تمام علتهاســت و
شرايط اســفباري بخصوص در شهرســتانها به وجود آمده كه
حلقههــاي انتحار را براي ارباب جرايــد و صاحبان مطبوعات و
اهل قلم تنگتر و تنگتر كرده است.
اين روزها به صورت جســته و گريخته خبرنگاران بســياري كه
عمري و فرصتهاي طاليي بســياري را در زندگي خود صرف
و فداي شــغل پردغدغه خويش كردهاند و سياهيهاي موي سر
و محاســن آنان به سفيدي زده اســت ،كاروبار خود را از دست
دادهاند و به خيل جمعيت بيكار شــهرمان اضافه شدهاند .بدتر از
تمام اينها و مصيبتهاي گناهآلودي كه آقايان مســئول و مدير در
بين فشــار تمام صرفهجوييها ،كاستن از هزينههاي اجرايي خود
را بر ُگرده مطبوعات تحميل كرده و خيلي راحت قيد چند شماره
نشــرياتي كه براي آگاهي و رشــد فرهنگ عمومي به ادارات و
جمع كاركنان آن ميرسيد ،زدهاند كه آقاي روابط عمومي و آقاي
فالن بخش و دفتر ،بگوييد ما مطبوعات نميخوانيم و اشــتراك
نميخواهيم ،آري به همين راحتي!!!
اما در دنياي دوســويه ارتباط رسانه با منابع خبري و دستگاههاي
اجرايي و تصميمســاز ،چه خوب بود از حال و روز و مشكالت
ارباب جرايد بخصوص صاحبان و مديران رســانه كه سرمايه و
وقت و عمر خود را براي همراهي و اعتنا با مديران ســازمانهاي
اجرايــي و به معنــاي واقعي كلمــه يعني دولت گذاشــتهاند و
ميگذارنــد ،بيشــتر باخبر ميشــديم و چرخهــاي كار آنان را
روغنكاري ميكرديم؛ چراكه براســتي جامعه و شهر بدون رسانه
و حضور خبرنگار به مانند ســازي شكســته و صداي خفه است
كه از دنيا و دنيا از آن بيخبر ميماند و چنان آب راكدي بتدريج
ميگندد و بدا كه دود آن بيشــتر به چشم صاحبان تصميم و اجرا
ميرود .اينجا رســانهها در واقع خانه اميد خبرنگاراني اســت كه
جان و توان وجدان خويــش را صرف ميكنند تا چراغ آن خانه
نيز روشنتر بماند.
البته ما جماعت رســانهاي هم ابتــدا فكر ميكرديم موضوع به
همين راحتي و بيخبري است اما آنجا كه بسياري از همكاران
زحمتكش ما فارغ از عذاب تمام ديروقتيها و شب و روزهاي
نابهنگام خود را به جايي براي تهيه گزارش خبري ميرســانند
و پشــت در جلســهها و نشســتهاي به ظن آقايان مســئول
اختصاصي ،ميمانند و دســت از پا درازتر ديپورت ميشوند،
تازه ســكهمان ميافتد كــه موضوع چيز ديگري اســت .گويا
مســأله اين اســت كه اين شــيرهاي با كبكبه و با دبدبه نيازي
بــه يال و دم و اشــكم ندارند و گروههاي رســانه نيز ميبايد
در زمــره يــاران از كاروان رانده قرار بگيرنــد .غافل از اينكه
رهاســازي گروههاي همراه و همساز اشــتباهي است كه قب ً
ال
نيــز و در همين حدود يك دهه پيش اتفاق افتاده و اين تكرار
همان اشــتباه اســت كه براي تاريخ انقالب و حيات اجتماعي
اين مردم بســيار گران تمام شد و تاكنون نشد كه زمانهاي از
دست رفته و آبهاي ريخته احيا گردد.
اين تفســير و تلقي برخي خادمان خام اســت كــه در ظن خود
نميخواهند باج به شــغال دهند .غافل از آنكه بيشــه آن بيشهاي
نيست كه شــكارچي تيزچنگي چنان باشــد كه مجالي هم براي
دغلكاري شــغال باقي بماند .اين بيشه ،بيشه فرهنگ و مباحثه و
اختيار اســت تا سخنگويان توانمند و عياران چيرهدست ،فرصت
درس و مشــق و جواب فراهم سازند و جماعت بسياري هم هنر
رتق و فتق مشــكالت خود را بيابنــد .اينجا اما چيزي باقي نماند
و ياران همه خســته و دلشكســته با اجاق خاموش و دفتر بسته
به گوشــهاي پناه آوردهاند .اينجا خانهها بر خبرنگاران آوار است.
بايد خانهاي ســاخت تا مگر چراغي هم ظلمت خانه را بيفروزد
و بيفروغد.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان
همــدان از کاهــش  30درصــدی آب در
تاالب شیرینســو خبر داد و گفت :تاالب
شیرینســو در فصل تابستان خشک نشده
اما نســبت به فصــل بهار بــا کاهش 30
درصدی آب مواجه شده است.عادل عربی
اظهار کرد :تاالب شیرینسو در حال حاضر
آب داشــته و پرندگان نیــز در این تاالب
حضور دارند.
بــه گــزارش ایســنا ؛ وی با بیــان اینکه
تاالبهــای فصلی اســتان در حال حاضر
خشک هســتند ،تصریح کرد :تاالب آقگل
و چمشــور در تابستان خشــک هستند اما
تاالبهای انسانســاز مانند ســد اکباتان و
آبشینه آب داشته و پرندگان بومی و محلی
در آنها حضور دارند.
عربی با اشــاره به اینکه داســتان تکراری
عدم تأمین حقآبه تــاالب آقگل همچنان
پابرجاســت ،یادآور شــد :منبع تأمین آب
تاالب در استان مرکزی قرار دارد و مسئوالن
این اســتان هیچ عرقی نسبت به این تاالب
ندارند درحالیکه اگر تاالب منشــأ ریزگرد
شود همه متأثر خواهند بود.
کاهش  30درصدی آب تاالب پیرسلمان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان

در ادامــه از کاهش  30درصدی آب تاالب
پیرسلمان خبر داد و افزود :تاالب پیرسلمان
دائمــی بوده اما در این ایــام با کاهش افت
سطح آب مواجه شده است.
وی بــا بیان اینکه درحــال حاضر از تاالب
پیرسلمان برای کشاورزی استفاده میشود،
عنوان کرد :تاالب پیرســلمان الگوی بسیار

این تاالب معیشــت آنها نیز به خطر میافتد
بنابرایــن مدیریت آب ایــن تاالب به مردم
منطقه سپرده شده است.
وی خاطرنشــان کرد :تاالب پیرســلمان 2
هکتــار وســعت دارد و کوچکترین تاالب
کشور اســت اما معیشت دهها خانوار از آن
تأمین میشود.

خوبی بــرای مصــرف آب و حفظ تاالب
اســت بهطوریکه یکی از اهــداف محیط
زیست منتفع شدن مردم است.
عربی با تأکید براینکه تاالبی که خیری برای
مردم نداشته باشد از آن حفاظت نمیکنند،
ادامه داد :معیشــت مردم منطقــه از تاالب
پیرســلمان تأمین میشود و با خشک شدن

در نشست هماندیشی بهبودیافتگان اعتیاد در همدان اعالم شد

شناسایی  50کارخانهدار بهبودیافته و خیر در استان
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر
اســتان همدان دربــاره حمایتهای الزم از
بهبودیافتگان اعالم کرد :برای نخســتینبار
مجمع خیرین صیانــت از بهبودیافتگان در
استان همدان تشکیل میشود که این نهاد در
کنار حمایتهای مالی ،حمایتهای معنوی
از افراد در حال بهبود و بهبودیافته میکند.
به گزارش ایسنا ،رسول حسینی در نشست
هماندیشــی بهبودیافتگان اعتیاد در همدان،
با اشــاره به تالشهای ارگانها و نهادهای
مربوطــه در زمینه مهار و ریشــهکنی اعتیاد
اظهــار کرد :در این  4دهه از تشــکیل نظام
جمهوری اســامی با تمامــی فعالیتهای
صورت گرفتــه در ریشــهکنی این معضل
خانمانســوز عملکرد خوبی نداشتهایم چرا
که این امر بسیار دشوار است بنابراین تمامی
تالشها برای مهار و پیشــگیری این معضل
اجتماعی بــوده و امروزه دســت نیاز تمام
ارگانهای دولتی رو به سازمانهای مردمنهاد
است.
وی در رابطه با علــل گرایش به موادمخدر
تصریح کرد :بیــکاری یکی از علل گرایش
افراد به اعتیاد است اما مهمترین علت نیست
چــرا که از هــر  100نفری کــه در عرصه
موادمخدر دســتگیر میشوند 87 ،نفر شاغل
هســتند و تنها  13نفر آنها با معضل بیکاری
مواجهاند.
حســینی درباره علل دیگر گرایش افراد به
موادمخــدر اضافه کرد :یکی از عوامل دیگر

جذب افراد به اعتیاد به مرحله بعد از درمان
آنها مربوط میشود به طوریکه بیکاری ،نبود
کار مناســب و عدم اعتمــاد جامعه به افراد
بهبودیافته ســه عامل بازگشت به موادمخدر
اســت.وی در رابطه با ایجاد اشــتغال برای
بهبودیافتگان اعالم کرد :با کمک سازمانهای
مردمنهــاد و افــرادی کــه سالهاســت
بهبودیافتهانــد ،همکاریهایی بــرای ایجاد
اشتغال ،آموزش و ارائه تسهیالت ویژه برای
افراد بهبودیافته ،درحال بهبود و خانواده افراد
بهبودیافته و درگیر موادمخدر صورت گرفته
است.حسینی خاطرنشان کرد :آمادگی الزم
برای آموزش رایگان فنیوحرفهای به حداقل
 5نفــر از افراد بهبودیافته یا درحال بهبود را
که در روســتاهای دورافتاده زندگی میکنند
را داریم به طوریکه این افراد با داشــتن این
گواهینامــه میتوانند به راحتی اقدام به ادامه
تحصیل و یا کسب تسهیالت ویژه کنند.
وی گفت :بــه ازای هــر بهبودیافته آقا 10
میلیون تومان و هــر بهبود یافته خانم 12.5
میلیون تومــان با بهره  4درصد به کارفرمای
آنها ارائه میشود که این اقدامات با همکاری
بانک توســعه تعاون و صندوق کارآفرینی
صورت گرفته است.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر
استان همدان درباره اقدامات صورت گرفته
برای بهبودیافتگان بیان کرد :در سال گذشته
به ازای هــر بهبودیافتــه  1.5میلیون تومان
به حســاب آنها واریز شــد و برای اشتغال

بهبودیافتگانی که در روستاهایی با جمعیت
کمتر از  10هزار نفر ســاکن هســتند 250
میلیون تومان تسهیالت پرداخت میشود که
این اقدام به سرعت انجام میگیرد.
وی بــرای تشــویق کارفرمایان و اشــتغال
بــه کار بهبودیافتــگان اضافه کرد :امســال
به تمامــی کارفرمایانی که اقــدام به جذب
بهبودیافتگان کننــد 50 ،درصد از بیمه آنها
را پرداخت میکنیم.کارشــناس اشــتغال و
مسئول کمیته آموزش سازمانهای مردمنهاد
اســتان همدان نیز درباره حوزه کارآفرینی و
اشتغال در سطح کشــور و استان بیان کرد:
حوزه کارآفرینی و اشــتغال در سطح کشور
حوزه جدیدی به شمار میآید که مهمترین
علــت آن باال رفتن آمار بیکاری اســت ،در
صورتیکه کارآفرینی واژهای با قدمت 300
ساله است.
قاســم وکیلی با تأکید بر الزام آغاز آموزش
کارآفرینی از دوران کودکی افزود :کارآفرینی
یک علم اســت و این علم بایــد از دوران
کودکی مورد آموزش قرار گیرد تا نسلهای
بعد با این واژه غریبه نباشند.
وی در رابطه با بهکارگیری این واژه در جامعه
امروزی اظهار کرد :یکی از معضالت مهم و
مورد توجه در ســطح جامعــه ،بهکارگیری
واژه کارآفرینی در شرایط بحرانی اقتصادی،
سیاســی و بیکاری است چرا که کارآفرینی
در سطح جامعه به طرز درستی فرهنگسازی
نشده و مدتزمان طوالنی برای زمینهسازی

آن طی نشده و استفاده از کارآفرینی در این
شرایط تنها نقش یک ُمسکن را دارد.
وکیلــی در رابطه بــا هدف اصلــی ایجاد
کارآفرینی در ســطح جامعه بیان کرد :هدف
اصلی کارآفرینی خلق ثروت اســت چرا که
بــا وجود ثروت ،کار به وجود میآید و کاال
و خدمات تولید میشــود اما برای بهبود و
ارتقاء شرایط کارآفرینی باید احترام به سلیقه
مشــتری و رشد و توســعه را در نظر داشته
باشیم.
نماینــده بهبودیافتگان نیز دربــاره اقدامات
الزم و فرهنگســازیهای مورد نیاز جامعه
در زمینه بهبودیافتگان گفت :تنها نباید بحث
مهار را در اولویت قــرار داد چرا که بعد از
مهار ،این آســیب اجتماعی به شدت نیاز به
حمایــت دارد و بایــد حمایتهای مالی به
ویژه معنوی در ســطح جامعــه و نهادهای
مربوطه فرهنگسازی شود.نوری با بیان اینکه
حمایت بعــد از ارائه تســهیالت ،حمایت
پس از بهبودیافتگی و حمایت بعد از تولید
بهبودیافتگان از جملــه حمایتهای مهم و
اثرگذار اســت ،اظهار کرد :باید کارآفرینان
خیر به ویژه کارآفرینانی که خود بهبودیافته
هستند را شناسایی کنیم و از ظرفیت پذیرش
بهبودیافتگان مطلع شویم؛ برای نمونه  50نفر
از بهبودیافتگان اکنون مشغول کار در شهرک
صنعتی بوعلی هســتند به طوریکه در استان
 50نفــر بهبودیافته کارخانهدار و خیر وجود
دارد که شناسایی شدهاند.

تکمیل سایت موزه میدان مرکزي شهر تا پایان سال
مدیــر منطقه یک شــهرداری همدان
بــا بیان اینکه در نظر داریم ایجاد ســایت
ـ موزه را تا پایان ســال به اتمام برسانیم،
گفت :بــا تحویل پروژه از ســوی میراث
فرهنگی شهرداری با سرعت عمل وارد کار
اجرایی میشود.
امیر فتحیاننسب با اشــاره به آغاز به کار
ایجاد سایت ـ موزه در پیادهراه میدان امام
(ره) ،اظهار کــرد :در حال حاضر با توجه
به حساسیت محل به لحاظ احتمال وجود
آثار تاریخی ،کارشناســان اداره کل میراث
فرهنگی در ایــن منطقه در حال انجام کار
اســت .وی با بیان اینکه پس از اتمام کار
میراث فرهنگی شــهرداری کار اجرایی را
آغاز خواهد کرد ،گفت :تا حد فونداسیون
سایت ـ موزه با اداره میراث فرهنگی است
چراکه احتمال برخــورد با آثار تاریخی تا
این مرحله وجود دارد.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان بیان کرد:
با تحویل کار از ســوی میراث فرهنگی به
شهرداری ادامه کار طی مدت چهار تا پنج
ماه انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه در نظر داریم مراحل
کار ایجاد سایت ـ موزه را تا پایان سال به
اتمام رسانده و این پروژه را به شهروندان

تحویل دهیم ،افزود :بــا تحویل پروژه از
سوی میراث فرهنگی شهرداری با سرعت
عمل وارد کار اجرایی میشود.
فتحیاننســب با بیــان اینکــه پروژههای
عمدهای در شهرداری منطقه یک در حال
انجام است ،تصریح کرد :بهسازی پیادهراه
بلوار ارم از جمله این پروژههاســت؛ یک
مقطع این پروژه حدود  ۲۰درصد پیشرفت
داشته اســت.وی با اشاره به آغاز بهسازی
الین مقابل در بلوار ارم طی چند روز آینده،
ادامه داد :امیدواریم با تالش عوامل اجرایی،
این پروژه امسال به بهرهبرداری برسد.
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری همدان
خاطرنشان کرد :پروژه خیابان آبرومند نیز
با هدف اتصال بین طبیعت و شهر به عنوان
پایلوت گردشگری در برنامه قرار دارد.
وی با اشــاره به تبدیل شــهر بــه کارگاه
عمرانی به عنوان یک اتفاق خوب ،یادآور

شد :این اتفاق در منطقه یک شهرداری نیز
رخ داده و شاهد اجرای پروژههای عمرانی
در این منطقه هستیم.
فتحیاننسب با بیان اینکه تمام پیادهراههای
مشــکلدار اصلی در منطقــه یک در حال
اصالح و جدولگذاری است ،اظهار کرد:
در آسفالتریزی سطح منطقه یک نیز رشد
تقریب ًا دو برابری را نســبت به ســالهای
گذشته داشــته ایم .وی تعریض خیابانها
را از دیگر اقدامات شــهرداری منطقه یک
برشــمرد و گفت :این اقدام در خیابانهای
سعیدیه باال و پایین انجام شده و در تعدادی
از مناطق دیگر نیز انجام خواهد شد.مدیر
منطقه یک شــهرداری همدان بیان کرد :با
وجود تمام فشــارهای اقتصادی کارها در
شهر به ویژه در منطقه یک انجام میشود و
امیدواریم تا پایان سال پروژههای خوبی را
به مردم اهدا کنیم.

شنیدهها

 -1برخي رؤســاي دانشگاهي نيز مشــمول قانون ممنوعيت به
كارگيري بازنشستگان ميشوند .گفته ميشود وزير علوم از تغيير
چند رئيس دانشگاهي سخن گفته است .گويا وي از داشتن مجوز
براي حفظ مديران خبر داده اســت .گفتني است بر اساس قانون
مصوب مجلس بســياري از مديران باالي  30ســال تجربه بايد
بازنشست شوند.
 -2ارتباط بخش مسکن با تورم باالی استان درکشور مورد شک
کارشناسان قرارگرفته اســت.گفته می شود درحالی که رکود در
بخش مسکن حاکم اســت انداختن تقصیربرگردن مسکن مورد
تایید کارشناسان نیست .گفتنی اســت همدان پس ازتهران رتبه
نخست تورم درکشوررابه نام خود ثبت کرده است.
 -3تجلیل ازخبرنگاران ،برنامه ویژه افتتاحیه مســابقات ورزشی
دانش آموزان کشوردرهمدان خواهدبود.
گفته می شود قراراست در مراســمی ویژه آموزش وپرورش از
خبرنگاران فعال دراین حوزه تجلیل کند.این مراســم همزمان با
افتتاحیه مسابقات امروز در دانشگاه آزاد خواهدبود.

خبـر
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری همدان:

معاون اول رئیس جمهور
2بار به همدان میآید

معاون اول رئیس جمهور ضمن حمایت از رویدادهای «همدان
 »2018قرار شــد در هــر دو برنامه اين رويداد گردشــگري که در
شــهریور و آبانماه برگزار میشــود ،حضور یابد .اسدا ...ربانیمهر
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل اســتانداری همدان با عنوان
این مطلب در خصوص مصوبات جلســه مسئوالن همدان با معاون
اول رئیس جمهور در خصــوص رویدادهای «همدان  »2018اظهار
کرد :در این جلســه معاون اول رئیس جمهور دســتور تاکیدی بر
همکاری وزارتخانهها با همدان برای برپایی هر چه بهتر رویدادهای
 2018در همدان داشت.
بــه گزارش فارس  ،وی در خصوص همکاری وزارت امور خارجه
بــرای این رویدادهای بینالمللی ادامــه داد :از وزارت امور خارجه
درخواســت شــد نامهای با امضای وزارتخانه از ســفرا و وزرای
گردشگری کشورهای خارجی برای حضور در همدان دعوت شود
صادر شود.
مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بینالملــل اســتانداری همــدان
خاطرنشــان کــرد :معاونــت برنامهریــزی رئیــس جمهــور نیــز قــرار
شــد بــرای اختصــاص اعتبــار بــه موقــع ایــن رویدادهــا همــکاری
داشــته باشــند .وی یــادآور شــد :جهانگیــری از وزارت ارشــاد
خواســت ،پاسداشــت مفاخــر و مشــاهیر اســتان همــدان مــورد
توجــه قــرار گیــرد زیــرا بایــد ایــن مفاخــر و مشــاهیر در ســطح
ملــی و بینالمللــی معرفــی شــوند.
ربانیمهــر خاطرنشــان کــرد :معــاون اول رئیــس جمهــور قــرار
شــد در جلســه هیــات دولــت همــه ایــن مــوارد را مطــرح کنــد
و مصوبــات الزم را در ایــن زمینــه اخــذ کنــد .وی اضافــه کــرد:
معــاون اول رئیــس جمهــور ضمــن حمایــت از رویدادهــای
«همــدان  »2018قــرار شــد طبــق دعــوت اســتاندار همــدان در
هــر دو برنامــه همــدان کــه در شــهریورماه و آبانمــاه برگــزار
میشــود ،حضــور یابــد.
وی در خصــوص عــدم حضــور خبرنــگاری از همــدان در ایــن
جلســه بیــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه جلســه داخلــی بــود بنــده
بــه عنــوان نماینــده اهالــی رســانه حضــور یافتــم و اطالعرســانی
ایــن جلســه نیــز بــا رســانههای تهــران بــود.
رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان خبر داد

نارضایتی کشاورزان
از کوتاهی پیمانکار

رئیــس تعــاون روســتایی شهرســتان همــدان گفــت :از  6هــزار
و  737تــن محصــول کــه آهنــگ حمــل داده شــده اســت تاکنــون
 2هــزار و  950تــن حمــل شــده و مابقــی بــه علــت نبــود ماشــین،
حمــل نشــده اســت .مســعودعلی ســعیدی در همــدان ،بــرای
چندمیــن بــار از آهنــگ حمــل ضعیــف پیمانــکار حمــل گنــدم
گالیــه کــرد و افــزود :تاکنــون  11هــزار و  657تــن گنــدم از
کشــاورزان خریــداری شــده اســت کــه از ایــن میــزان  6هــزار و
 737تــن آهنــگ حمــل داده شــده اســت.
وی ادامـــه داد :از  6هـــزار و  737تـــن محصـــول کـــه آهنـــگ
حمـــل داده شـــده اســـت تاکنـــون  2هـــزار و  950تـــن حمـــل
ش ــده و مابق ــی ب ــه عل ــت نب ــود ماش ــین ،حم ــل نش ــده اس ــت.
رئیـــس تعـــاون روســـتایی شهرســـتان همـــدان بـــا اشـــاره بـــه
اینکـــه پیمانـــکار حمـــل و غلـــه همـــکاری الزم را نداشـــتند،
گفـــت :کوتاهـــی پیمانـــکار باعـــث شـــده اســـت کـــه ســـهمیه
حمـــل محقـــق نشـــود .وی کوتاهـــی پیمانـــکار را موجـــب
نارضایتـــی کشـــاورزان دانســـت و ادامـــه داد :در حـــال حاضـــر
ظرفی ــت انباره ــای هم ــدان پ ــر ش ــده و فضای ــی ب ــرای تخلی ــه
محصـــول خریـــداری شـــده ندارند.ســـعیدی خاطرنشـــان کـــرد:
اگـــر اداره غلـــه در خریـــد و حمـــل گنـــدم عملکـــرد خوبـــی
داشـــت و خودروهـــای مـــورد نیـــاز را تهیـــه میکـــرد ،خریـــد
گنـــدم در همـــدان بـــه  18هـــزار تـــن میرســـید.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

مسائل و مشکالت بانون کارآفرين
کبودراهنگي بررسي شد
کبودراهنگ -حميدي -خبرنگار همدانپيام :مســائل و مشــکالت
بانوان کارآفرين شهرستان کبودراهنگ با حضور فرماندار بررسي شد.
فرماندار شهرستان کبودراهنگ در اين نشست اظهار داشت :زماني که کار
و توليد با مطالعات امکان سنجي برنامهريزي و طرحهاي اقتصادي انجام
شود مشکالتي که توليد کنندگان با آن مواجه ميشوند کاهش مييابد و
سبب افزايش توليدات و سودآوري براي کارآفرينان ميشود.

حجتالــه مهــدوي با اشــاره بــه مشــکالت توليــدات برخي از
توليدکنندگان افزود :برپايي نمايشــگاه دائمي عرصه محصوالت در
شهرســتان ،شــرايط براي فروش محصوالت توليدکنندگان تسهيل
ميشود و ســود اقتصادي براي آنها خواهد داشــت چرا که بستري
مناسب براي توليدکنندگان فراهم مي شود تا بتوانند با جذب مشتري
توليد و عرصه را افزايش دهند که منجر به ايجاد اشــتغال و کســب
درآمد يبش از پيش خواهد شد.
وي در ادامه گفت :تبادل اطالعات ،تجربيات و توانمندي توليدکنندگان
با يکديگر باعث ميشود که بخش عمدهاي از مشکالت توسط خود آنها

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

مرتفع شود و راهنمايي و کمک به يکديگر ميتواند براي سرمايهگذاري
نوپا بســيار موثر واقع شود چرا که وقتي سرمايهگذاران مايل به فعاليت
در اين عرصه باشــند نياز به اطالعاتي خواهد داشــت که ميتوانند از
تفريحات توليدکنندگان با ســابقه استفاده کنند و اين امر ابعث تسريع و
تسهيل در کار توليد کنندگان مي شود.
در پايان  5نفر از بانوان کارآفرين شهرســتان کبودراهنگ که زير نظر
فني و حرفهاي شهرســتان بودند و مســائل و مشــکالت خود را در
زمينه ايجاد اشــتغال بيان کردند و خواستار رفع اين مشکالت توسط
مسئوالن شدند.
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خبـر

انجام  ۴۴۰۰مورد بازرسی از واحدهای
صنفی شهرستان رزن

فرماندار رزن گفت :طی سالجاری  ۴هزار و  ۴۴۴مورد بازرسی از
واحدهای صنفی شهرستان رزن انجام شده است.
به گزارش مهر ،سید رضا سالمتی در جلسه تنظیم بازار شهرستان رزن
تعداد کل بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان رزن طی سال جاری
تــا کنون را  ۴هزار و  ۴۴۴مورد عنــوان کرد و گفت :تعداد تخلفات
کشف شده در این مدت ۲۹۴مورد بوده است.
وی اظهار داشت :تعداد پرونده های تشکیل شده در مورد گرانفروشی
 ۸۹مورد ،عرضه خارج از شــبکه و قاچاق  ۶مورد ،عدم درج قیمت
۴۷مورد ،کم فروشــی ۸۶مورد و تقلب عدم صدور فاکتور نیز  ۷مورد
بوده اســت.فرماندار رزن با اشــاره به ارائه  ۹۲مورد گزارش به ستاد
خبــری گفت ۴۲ :مورد نیز گشــت مشــترک اداره صنعت ،معدن و
تجارت با سایر ادارات انجام شده است .وی عنوان کرد :طی سالجاری
تا کنون یک هزار و  ۲۸۳مورد بازرسی از نانوایی های شهرستان رزن
صورت گرفته و  ۶۸پرونده به ارزش ریالی  ۴۰میلیون ریال تشــکیل
شده است.
سالمتی از توزیع بیش از  ۵۰۰کیلو گرم گوشت قرمز گرم به مبلغ هر
کیلو ۳۲هزار و ۲۰۰تومان در فروشگاه های شهرستان رزن خبر داد و
افزود :روند توزیع گوشت قرمز ادامه خواهد داشت.
فرماندار رزن با بیان اینکه بیش از  ۲تن گوشــت سفید با هدف تنظیم
بازار در شهرستان رزن توزیع می شود ،اضافه کرد :این میزان گوشت
با قیمت هر کیلو  ۶هزار و ۶۵۰تومان به مشتری عرضه خواهد شد.
وی نظارت بر بازار را یکی از عوامل کنترل قیمت محصوالت عنوان
کرد و گفت :بازرســان طی بازرسی بر درج قیمت و ارائه فاکتور از
سوی اصناف تاکید داشته باشند.

آزادی قلم از ویژگی های خبرنگاران
متعهد است
امام جمعه نهاوند در جمع خبرنگاران این شهرستان گفت :حریت؛
آزادی قلــم و بیــان از چکامه های قلم خبرنــگاران متعهد در حفظ
ارزشها اســت و اخالق محوری توام بــا تیزبینی و ژرف نگری از
ویژگی های اصلی خبرنگاران است.
حجت االسالم عباسعلی مغیثی تصریح کرد :زمانی رسالت خبرنگاران
بااهمیت تر می شــود که بدانیم نظام حاکم ،نظام مردم ساالری دینی
اســت چراکه در این نظام اســت که دسترسی به موقع مردم به اخبار
دقیق ،مهم تلقی می شــود.امام جمعه نهاوند افزود :دشمنان امروزه با
حمایت از گروه های تکفیری دراوج اسالم هراسی بوده و همه تالش
دشمنان برای جلوگیری از دسترســی مردم به اخبار صحیح در نظام
مردم ساالری دینی اســت لذا امروزه یکی از اهداف مهم رسانه های
دنیا نسبت به مسلمانان  ،برهم زدن وحدت بین آنها و متزلزل ساختن
اعتقادات مردم و بدبین کردن آنها نسبت به حاکمان است.
وی تاکید کرد :با توجه بــه اهمیت موضوع باید؛ خبرنگاران و اهالی
شم سیاسی برخوردار از ظرافت هنری نیز باشند و تنها
رسانه عالوه بر ّ
اخباری را منتشــر کنند که تحریف نشده و بصورت دقیق به ارزش
های اسالمی و اخالقی جامعه کمک می کند.

نيروگاه مفتح  6ميليارد كيلووات
ساعت برق توليد ميكند

كبودراهنــگ -عظيميمجــذوب-
خبرنــگار همدانپيام :اســتان همدان يكي
از بزرگترين قطبهاي توليد برق كشــور
اســت كه با داشــتن بيــش از  8نيروگاه
خورشــيدي و حرارتــي نيمهفعال و فعال
توانسته عالوه بر تأمين برق مصرفي استان
بخشــي از برق مورد نياز استانهاي غرب
كشور را نيز تأمين كند.
نيروگاه هزار مگاواتي حرارتي شهيد مفتح
و مجموعه نيروگاههــاي  7مگاواتي و 30
مگاواتي سطح استان ،همدان را به پايلوت
نيروگاههاي خورشيدي تبديل كرده است.
بهمنمــاه ســال گذشــته ( )96بــود که
همزمان با ســالگرد ســيونهمين پيروزي
انقالب اســامي 2 ،نيــروگاه  7مگاواتي
خورشــيدي با حضور وزير نيرو افتتاح و
وارد مدار قرار گرفت و در مراســم افتتاح
اين نيروگاه از اخــذ مجوزهاي مربوط از
وزارت نيــرو براي ســرمايهگذاري بخش
خصوصــي جهت احــداث  10نيروگاه 7
مگاواتي و در مجموع  100مگاوات توليد
اين نيروگاههاي خورشيدي در سطح استان
خبر داده شــد كه شيرينسو ،قهاوند ،ويان
و ...تعــدادي از اين نقاط منتخب براي اين
ســرمايهگذاري اعالم شد و كلنگ احداث
بخشــي از اين نيروگاه بــه زمين خورد تا
بهمنماه امسال با بهرهبرداري برسد.
و بنــا به اعــام رســمي وزارت نيرو در
رسانههاي جمعي ،از  100مگاوات نيروگاه
تجديدپذير برنامهريزي شده براي احداث
توسط بخش خصوصي در سال  95تاكنون
 50مگاوات آن احــداث و مابقي تا پايان
ســال  96قرار بر تكميل شدن و وارد مدار
گرديدن بوده است كه در سال  96تعداد 5
نيروگاه خورشــيدي با ظرفيت توليد 130
كيلووات به بهرهبرداري رسيده است.
بر اســاس اعالم كارشناسان شركت توزيع
برق اســتان پيك مصرف اســتان در سال
گذشــته  663مگاوات بــوده كه اين ميزان
در سالجاري به  679مگاوات رسيده است
كــه نمايانگر افزايش ميــزان مصرف بوده
است .با يك حســاب سرانگشتي از ميزان

شهردار نهاوند با بیان این مطلب که نهاوند تبدیل به کارگاه بزرگ
عمرانی شده اســت ،گفت :بهرهبرداری از پروژههای مختلف ،انجام
اقدامات مختلف فرهنگی و آغاز پروژههای جدید در شهر بیانگر حال
خوب عمرانی شهر نهاوند است.
محمد حســین پور افزود :در حال حاضر پروژه های شــاخصی در
دستور کار شــهرداری قرار دارد که می تواند تاثیر بسزایی در توسعه
بخش های مختلف عمرانی ،فرهنگی و زیرساختی شهر داشته باشد.
حســین پور گفت :از جمله این پروژه های شاخص می توان به تپه
تفریحی-توریستی بام نهاوند،ساماندهی میدان مرکزی،اجرای نهضت
آســفالت،احداث چهار باغ،ســاماندهی باغ موزه،اصالح نقاط حادثه
خیز،ساماندهی بلوارها(کربال-شهید طالبیان)،جدولگذاری،هدایت دفع
آبهای سطحی و پیاده رو سازی و ...اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بازدید از بخش های مختلف شهرداری و نظارت
بر روند اجــرای طرح ها و پروژه ها از جملــه برنامه های کاری
متداول اســت که به صورت منظم انجام می شود،خاطر نشان کرد:
اجــرای پروژه هــای مختلف برای رفاه حال شــهروندان و ایجاد
شــهری انســان محور باتالش شــهرداری وهمراهی شــهروندان
عملیاتی شده است.

اجرای طرح پایش و مراقبت بیماریهای
زنبورعسل در شهرستان بهار

رئیس دامپزشــکی شهرستان بهار
از اجــرای طــرح پایــش و مراقبت
بیماریهــای زنبورعســل در ایــن
شهرستان خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره
دامپزشــکی شهرســتان بهــار ،بهزاد
صادقی اظهار داشــت :طــرح پایش
بیماری های زنبورعسل در شهرستان
بهار اجرا میشود.
وی گفت :مبارزه با بیماریهای زنبور
عســل و جلوگیــری از وارد آمــدن
خسارت به زنبورداران همواره یکی از
اهداف دامپزشکی بوده است و در این
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راستا برنامه های دقیق پایش ،مراقبت
و نظارت در زنبورســتانهای شهرستان
توسط کارشناسان انجام می شود.
صادقــی افــزود :طــرح پایــش بــا
هــدف بررســی و شناســایی میــزان
آلودگــی کندوهــا بــه انــواع بیمــاری
هــا بــه خصــوص بیماریهــای انگلــی
زنبــور عســل اجــرا مــی شــود و
بــه منظــور رهگیــری وضعیــت
بهداشــتی کلنــی هــای زنبورعســل
نمونــه گیــری توســط کارشناســان
دامپزشــکی انجــام و بــرای بررســی
به آزمایشــگاه مرجــع اداره کل اســتان

توليد برق مجموع نيروگاههاي خورشيدي،
حرارتــي و ...كه در مدار قرار گرفتهاند در
سطح اســتان ميتوان به اين نتيجه دست
يافت كه ميــزان توليد بــرق نيروگاههاي
استان چندين برابر ميزان مصرف آن است
كه اين آمار نشــان ميدهد كــه عالوه بر
تأمين برق اســتان همدان بــرق مورد نياز
اســتانهاي همجوار و غرب كشور نيز در
همدان توليد ميشود و يكي از بزرگترين
توليدكنندگان برق كشور نيروگاه حرارتي
هزار مگاواتي شهيد مفتح كبودراهنگ است
كه در دشــت كبودراهنگ در كيلومتر 45
جاده همــدان ـ تهران يكي از نيروگاههاي
حرارتي كشور با توان توليد هزار مگاوات
است كه شامل  4واحد بخار  250مگاواتي
در زميني به مســاحت  270هكتار است و
ســوخت اصلي اين نيروگاه گاز طبيعي و
در برخــي مواقع از مــازوت يا نفت كوره
اســتفاده ميشــود و همچنين اين نيروگاه
داراي  4برج خنككننده از نوع تر ميباشد
كه در ســالهاي اخير به علت كمبود منابع
آبهــاي زيرزميني به جهــت به حداقل
رساندن مصرف آبهاي دشت كبودراهنگ
اقدام بــه تبديل برجهــاي خنككننده تر
نيروگاه بــه برجهاي هيبريــدي برجهاي

خشك كرده است كه در حال حاضر يكي
از اين برجها تبديل به برج خشــك شده و
برج واحد دوم نيز در دست اقدام است.
مدير نيروگاه شــهيد مفتح در گفتوگو با
همدانپيام با اشــاره بــه روند مصرف آب
در توليد برق اين نيــروگاه گفت :نيروگاه
شهيد مفتح در  4واحد بخار فعال است كه
بــه ازاي هر واحد يك برخ خنككننده نيز
وجود دارد كه تبديل برجهاي خنككننده
تر به برجهاي خنككننده خكش از جمله
اقدامات اين نيروگاه در راســتاي مديريت
نابع آبي اين نيروگاه اســت كه يكي از اين
برجها در سال گذشــته با هزينهاي بالغ بر
 86ميليارد تومان به بهرهبرداري رســيد و
عمليات اجرايي احــداث برج خنككننده
واحد  2نيز آغاز شــده و در حال اجراست
كه ايــن واحد نيز بزودي بــه بهرهبرداري
خواهــد رســيد و پس از اتمــام عمليات
اجــراي واحــد  ،2واحدهــاي  3و  4نيز
عملياتي خواهد شد.
اميــر نريمانــي ادامه داد :منبــع تأمين آب
مصرفي نيروگاه پساب فاضالب شهر همدان
و  6حلقه چاه عميق اســت كه ميزان حجم
آب ورودي از پساب  8/5ميليون مترمكعب
و آب چاه  1/5ميليون مترمكعب اســت كه

در  3ماه فصل تابستان از  4حلقه چاه براي
تأمين آب مورد نياز اســتفاده ميشود و در
فصول ديگر فقط از يك حلقه چاه.
وي تشريح كرد كه با ورود پساب فاضالب
همدان بــه چرخه خنككننــده برجهاي
خنككننده هر واحد  2/5ميليون مترمكعب
در ســال ،آب صرفهجويــي ميشــود كه
در ســال ميانگين  4واحد بــه  10ميليون
مترمكعب آب صرفهجويي شده ميشود.
امير نريماني با اشاره به ميزان توليد ساالنه
برق اين نيروگاه گفت :اين نيروگاه ساالنه
بيــش از  6ميليارد كيلووات ســاعت برق
توليد ميكنــد و ميزان مصــرف آب اين
واحد به  10ميليون مترمكعب ميرســد كه
 85تا  90درصد آب مورد نياز اين نيروگاه
از پساب فاضالب همدان و  10-15درصد
آن از منابع زيرزميني تأمين ميشود .با اين
توضيح مصرف آب نيروگاه بر حسب توليد
در ســالهاي مختلف بيــن  5-10ميليون
مترمكعب بوده اســت در حالي كه مصرف
آب ساير بخشها به  600ميليون مترمكعب
در ســال بوده است و اين نشان ميدهد كه
نسبت برداشــت آبهاي زيرزميني دشت
كبودراهنگ توسط نيروگاه نسبت به ساير
بخشها نسبت ناچيزي ميباشد.

تشكيل بنیاد صیانت از حریم خـانواده
دادستان عمومی و انقالب نهاوند گفت:
اين بنياد توانســته قدمهای بسیار خوبی در
حوزه تقويت بنيان خانواده و رفع مشکالت
آنها بردارد.
ســیدهادی مصطفوی ظهر در جلسه ستاد
صیانت از حریم خانواده شهرســتان نهاوند
افزود :مشارکت مردم برای حل اختالفات و
دعاوی در قانون آیین دادرسی سال  94مورد
توجه بسیاری قرار گرفته و این مشارکت در
حوزه خانواده به صورت بسیار منسجم به آن
پرداخته شده است.
وی گفت :از ســوی دیگر در بســیاری از
حوزهها نمیتوان با رویکرد انتظامی و قضایی
پیش رفت و از طرفی سیاســتهای ریاست
قوه قضائیه بحث پیشگیری از جرم را مطرح

ارســال مــی شــود.
وی بیــان داشــت :همــکاری و
تعامــل بیشــتر بیــن زنبــورداران
و اداره دامپزشــکی نقــش مهمــی
در شناســایی و مبــارزه بــا آفــات
و بیمــاری هــای زنبورعســل و
همچنیــن حفــظ جایــگاه مناســب
تولیــد کننــدگان ایــن حــوزه دارد.
صادقــی بــه زنبــورداران توصیــه
کــرد :بــرای تولیــد محصــول ســالم
و پایــدار زنبورســتان هــا از مصــرف
ســموم و داروهــای مجــاز و بــا
تجویــز دامپزشــک اســتفاده کننــد.

اجرای عمومی نمایش
" اینهمه داشتیم و ندونستیم " در نهاوند

نمایش تئاتر " اینهمه داشــتیم و ندونســتیم " به نویســندگی و
کارگردانی هنرمند خوش ذوق شهرســتان صحبت اله روشنفکر در
نهاوند به روی صحنه رفت.
نمایش اینهمه داشتیم و ندونستیم داستان زندگی خانواده ای است که
قدر موقعیتها و فرصتهای پیش آمده را نمیداند و همیشه با نا امیدی به
موضوعات می نگرد  ،در این میان به وجود آمدن مساله ای خاص که
داستان نمایش به آن می پردازد اتفاقاتی را پدید می آورد که...
بازیگران این نمایش ،آرش ســیف و احمد رضا روشــنفکر ومهناز
سیاوشــی  ،فاطمه آســیون و حسینی تشــکیل می دهند و محسن
مومیوند و محمد سیاوشــی اجرای موســیقی را در آن عهده دار می
باشند.
نمایش مذکور کاری از گروه هنری فروغ وابســته به اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهرستان نهاوند می باشد که از روز چهارشنبه  10مرداد
ماه به مدت  3روز در  2نوبت  ،ساعت  16و  14در محل تاالر اندیشه
مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی (ره) نهاوند واقع در بلوار شهید
حیدری  ،خیابان دانش اجرای عمومی دارد.
کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسالمی رزن عنوان کرد:

دادستان نهاوند خبر داد

نهاوند کارگاه بزرگ عمرانی است

خبـر

میکند و راهکارهای انجام این امر را پیگیری
میکند.
دادســتان عمومی و انقــاب نهاوند افزود:
بنیــاد صیانت از حریم خانــواده در چندین
شــهر استان کار خود را آغاز کرده و توانسته
قدمهای بسیار خوبی در حوزه خانواده و رفع
مشکالت آنها بردارد.
وی افــزود :بر همیــن منوال ایــن بنیاد با
مشارکت مردم با هدف مقابله و جلوگیری از
آسیبهای اجتماعی و خانوادگی و اختالفات
خانوادگی در بحث ازدواج و طالق و ســایر
امور کار خود را در نهاوند آغاز میکند.
مصطفوی خاطرنشان کرد :انجام آموزشهای
قبل و حین ازدواج و در زمان بروز مشکل و
اختالفات خانوادگی ،ارائه راه حل و مشاوره

اثربخش مورد نظر این سمن است که قطعا با
مشارکت مردمی در این قالب میتوانیم شاهد
رفع بســیاری از مشکالتی باشــیم که بنیان
خانواده را سست و ویران میکند.
وی اســتفاده از ظرفیت مســاجد و فعاالن
این بخش ،روحانیت ،هیــأت امنا و فعاالن
مذهبی را در این بخش بســیار حائز اهمیت
و تاثیرگذار دانست.
امام جمعــه نهاوند نیز مشــاوره و تقویت
بنیــان خانواده را یکی از مهمترین مباحث و
موضوعاتی دانست که میتواند به رفع بسیار
از معضــات و گرفتاریهــای اجتماعی و
خانوادگی کمک کند.
حجتاالسالم عباسعلی مغیثی افزود :اگر ما
بتوانیم به هر طریقی حتی گرهی کوچک از

خانوادهها باز کنیم یقینا خداوند پاداشی بزرگ
برای ما در نظر خواهد گرفت و از سوی دیگر
بزرگترین خدمت را به مردم انجام دادهایم.
وی در ادامــه خواهان آغار بــه کار هر چه
سریعتر بنیاد صیانت از خانواده در شهرستان
شــد و براز امیدواری کرد بــا حضور افراد
کارشناس و صاحب نام و معتمد در این بنیاد
شاهد رفع بسیاری از مشکالت خانوادهها و
مخصوصا جوانان در راه ازدواج و تشــکیل
زندگی و تداوم آن باشیم.
در ادامــه این جلســه غالمرضــا مهرابی،
حجتاالسالم مولوی ،حجتاالسالم صالح،
خانــم بحیرایی و خانم روحانــی به عنوان
هیأت موسس بنیاد صیانت از حریم خانواده
در شهرستان نهاوند منصوب شدند.

مزایــدهعمــومی

شــرکت کشــت و صنعــت و دامپــروری پــگاه همــدان در نظــردارد دامهــای غیــر
اقتصــادی خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش رســاند لــذا متقاضیــان مــی
تواننــد جهــت شــرکت در مزایــده بــه محــل شــرکت واقــع در مالیرکیلومتر25جــاده
نهاوند،جنــب پمــپ بنزیــن روســتای آورزمــان ،مراجعــه نماینــد.
شرایط مزایده:
شرکت در مزایده برای عموم آزاد است.
مهلــت تحویــل پیشــنهاد مکتــوب قیمــت از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت یــک هفتــه
میباشــد.
محل دریافت فرم پیشنهاد قیمت  ،به آدرس درج شده یا آدرس اینترنتی
 www.proteinhamedan.pegah.irمی باشد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

برگزاری  ۵۰کالس روخوانی و روانخوانی
قرآن کریم در شهرستان رزن
کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسالمی رزن از برگزاری  ۵۰کالس
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در این شهرستان خبر داد.
اکبرشمســی دلربا در گفتگو با مهر از برگــزاری بیش از  ۵۰کالس
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم طی  ۶ماهه نخست سال جاری در
شهرستان رزن خبر داد.
وی گفــت :از این  ۵۰کالس  ۱۴کالس ســهمیه ای بوده و توســط
موسسات و خانه های قرآنی شهرستان رزن در حال برگزاری است.
کارشــناس امور قرآنی تبلیغات اســامی رزن گفت :از  ۱۴ســهمیه
اختصاص یافته  ۱۰کالس مربوط به طرح سراسری آموزشی بشارت
موسوم به ( )۱۴۵۲است که حفظ جزء سی ام قرآن کریم است.
شمســی دلربا گفت :شیوه نامه اجرایی حمایت از آموزش حفظ جزء
ســی ام قرآن کریم طی ســال  ۹۷به طور کامل قبل از شروع آن برای
برگزاری کالسها در اختیار مربیان قرارداده شده است.

دستگیری  ۱۰سارق طی در مالیر
فرمانده انتظامی شهرســتان مالیر از دستگیری  ۱۰سارق و کشف
 ۴موتورسیکلت مسروقه با تالش پلیس مالیر طی  ۷۲ساعت گذشته
خبر داد.
داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :در راستای مبارزه
با ســارقان در  ۹طرح ضربتی و بر اســاس کار اطالعاتی دقیق ،یک
نفر ســارق محصوالت کشاورزی به همراه یک دستگاه وانت قبل از
اقدام به ســرقت ۴ ،نفر سارق لوازم و قطعات داخل خودرو ۲ ،نفر
سارق موتور سیکلت و پمپ آب ،یک نفر سارق داربست شهرداری،
یک نفر ســارق ســیم برق و یک نفر ســارق وجه نقد شناسایی و
دستگیر شدند.
وی افزود :در همین راستا با اعزام گشت های هدفمند در نقاط جرم
خیز ۴ ،دستگاه موتورســیکلت توقیف که پس از استعالم مشخص
شد که هر ۴دستگاه موتورسیکلت ،مسروقه هستند.
رئیس پلیس مالیر با اشاره به این که هر  ۱۰نفر متهم با تشکیل پرونده
به مرجع قضایی معرفی شــدند ،گفت :برخورد جدی با بزهکاران و
مجرمان و توسعه اقدامات پیش دستانه در دستگیری مجرمان از جمله
اولویت های انتظامی شهرستان در سال جاری است.
علی بخشــی تاکید کرد :پلیس در مســیر افزایــش ضریب امنیت
جامعــه و ارتقاء احســاس امنیت عموم شــهروندان با تمام توان
تالش خواهد کرد.

اطالعيـه
شــهرداري ســامن قصــد دارد بلــوار
شــهداي شــهر ســامن را بــا شــرايط
ذيــل آســفالت نمايــد ،لــذا مقتضــي
اســت آخريــن قيمــت پيشــنهادي
خــود را ظــرف مــدت ســه روز از
تاريــخ  97/3/16لغايــت  97/3/19بــه
دبيرخانــه شــهرداري تحويــل و رســيد
دريافــت نمائیــد.
ضمنــاً شــهرداري در رد يــا قبــول
پيشــنهادات مختــار بــوده و کليــه
کســورات قانونــي بــه عهــده پيمانــکار
ميبا شــد .
* کندن آسفالت در قطر  5سانت با
دستگاه ويرتکن
* پخش آسفالت به قطر  7سانت
(کوبيده شده)
*  900متر طول بلوار در عرض  15متر
تلفن تماس:
08132422590-32422223
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gozaresh@hamedanpayam.com

کارگردان و مدرس تئاتر ،نقش مطبوعات و رســانه ها را در آگاهی بخشــی به مردم انکار ناپذیر خواند و گفت :اعتماد به
مطبوعات بزرگترین کمک ها را به پیشبرد اهداف جامعه می کند که باید قدر این خدمت را بدانیم.
اردشیر صالح پور در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه خبرنگاران منتقدان ،اطالع رسانان و وجدان بیدار جامعه هستند تصریح کرد:
این قشر با اطالع رسانی خود برای پیشبرد امور در موضوعات مختلف مهمترین نقش و عملکرد را دارند و با شناخت کمبود ها به
پیشرفت جامعه کمک می کنند.صالح پور افزود :وقتی در جامعه ای مطبوعات از آزادی عمل برخوردار باشند می تونند به پیشرفت
آن کمک کند و حاکمیت ها هم باید از اطالع رسانی ها و نقد ها استقبال کنند زیرا خبرنگاران با درج گزارش ها و مطالب مختلف
مشکالت را شناسایی کرده و به گوش مسئوالن می رسانند .وی افزود :خبرنگاران همانند وجدان یک جامعه و با حضور مستمر در
میان آحاد مردم کمبودها و نارسایی ها را شناسایی کرده و با پیگیری های مداوم می توانند با جریان سازی خبری ،در رفع معضالت
گامی بردارند.صالح پور با بیان اینکه خبرنگاران می توانند با روشنگری خود جامعه را در جریان تغییرات قرار دهند تاکید کرد :همه
مسئوالن و مردم باید همکاری الزم را با این قشر داشته باشند.این مدرس تئاتر ادامه داد :وجود و فعالیت خبرنگاران نشان از مدنیت
یک جامعه دارد پس باید به این مدنیت احترام گذاشت و جریان آزاد اطالع رسانی کمک کرد.

خبر

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

اعتماد به مطبوعات به پیشبرد اهداف جامعه کمک می کند

هنرمند همدانی رتبه دوم جشنواره نقاشي خط آيات شد

رئیس حوزه هنری همدان گفت :هنرمند همدانی توانست در جشنواره نقاشی خط آیات رتبه دوم را از آن خود کند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ سیدباقر حسینی ،رئیس حوزه هنری همدان بیان کرد :هادی هنردوست ،یکی از فعاالن
حوزه هنری این استان در جشنواره ملی نقاشی خط آیات که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد برگزار شده
بود ،رتبه دوم را کسب کرد.
وی گفت :این هنرمند نقاشــی خط توانســته عالوه بر تسلط به خوشنویسی ،با ذوق سرشار خود و بازی با حروف در اشکال
مختلف و رنگ های چشــم نواز ،هدف خود را به مخاطب ارائه کند.رئیس حوزه هنری همدان گفت :موضوع آثار ارسالی به
این جشنواره ،سیره ائمه اطهار(ع) ،صلح جهانی ،برادری و مساوات ،وحدت ،خانواده ،مهجوریت قرآن ،امر به معروف و نهی
از منکر ،نماز ،عفاف و حجاب ،سبک زندگی ،اقتصاد مقاومتی ،قصههای قرآنی و اسماء الحسنی تعیین شده بود.
حسینی افزود :نمایشگاه منتخب آثار جشنواره ملی نقاشی خط آیات یزد هفته گذشته آغاز و تا پایان هفته در گنجینه فرهنگ و
هنر یزد میزبان عالقه مندان است .وی افزود:حدود  300اثر به دبیرخانه جشنواره ملی نقاشی خط آیات یزد ارسال شده بود که
پس از داوری  65اثر به بخش پایانی و نمایشگاه نقاشی خط آیات یزد راه یافت.

درآستانه روزخبرنگارکمبودکاغذ دامن مطبوعات محلی راهم گرفت

ايران و جهان
وزارت ارشاد:

سایت ها هم مشمول یارانه شدند
مدیــرکل مطبوعــات و
خبرگــزاری هــای داخلی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی بــا اشــاره بــه
ساماندهی شــیوه نامه یارانه
رســانه ها،از تصمیم گیری
بــرای اختصــاص یارانه به
برخی سایت ها خبر داد.
به گزارش ایرنا ،سید محمد
رضــا دربندی در نشســت
خبری با اصحاب رســانه با تشــریح روند فعالیت های انجام شده
از ســوی این معاونت در  6ماه گذشــته ،گفــت :در این مدت در
مجموع 21میلیارد تومان یارانه به یک هزار و  800رســانه پرداخت
شده است.
دربندی افزود :براســاس شیوه نامه جدید،ســایت ها و پایگاه های
اطالع رســانی که در طرح های رتبه بندی ســایت ها و پایگاههای
تخصصی شرکت کرده و حائز رتبه شده باشند نیز مشمول دریافت
این یارانه خواهند شد.
وی ادامه داد :براساس این رتبه بندی هم اکنون حدود  260خبرگزاری،
ســایت و پایگاه تخصصی شرکت کرده در طرح رتبه بندی ،همراه با
پایگاه های خبری و سایت های مناطق محروم و شهرهای دور افتاده
مشمول دریافت یارانه خواهند شد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد ،تاکید کرد:
تمامی روزنامه ها ،سایت ها ،پایگاهای خبری و ...وابسته به دولت و
حکومت ازفهرست یارانه بگیران خارج شده و مشمول دریافت یارانه
نمی شوند .دربندی در ادامه سخنان خود با ارائه آمار و ارقام آخرین
وضعیت مطبوعات و رسانه های کشور ،افزود :تاکنون ٩هزار و 300
رسانه از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت گرفته اند که از این
تعــداد دو هزار ٣٠٠خبرگزاری و پایگاه اطالع رســانی و هفت هزار
رسانه مکتوب را شامل می شود.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی ادامه داد :ازمجموع دو هزار و  ٣٠٠سایت خبری حدود یک
هزار سایت غیرفعال هستند.
به گفته دربندی از میان ســایت های فعال کشــور  ٣١خبرگزاری و
یکهزار و  ٢٦٩پایگاه اطالع رسانی ثبت و مجوز گرفته اند.
وی تاکید کرد :هم اکنون از هفت هزار رســانه مکتوب ،حدود ســه
هزار و 800رسانه فعال و سه هزار و ٢٠٠رسانه نیز غیر فعال هستند.
بــه گفته وی از مجموع نشــریات مکتوب 350،نشــریه ورزشــی،
 ٧٥نشــریه مربوط به حوزه کودک و نوجــوان١٠ ،مورد مخصوص
معلوالن 100 ،سایت هنری ســینمایی ادبی ٩٠ ،نشریه ویژه خانواده
و سرگرمی١٢،نشــریه ویژه اقلیت های مذهبی همراه با یک روزنامه
خاص اقلیت مذهبی در کشور فعال هستند.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی تعداد مطبوعات و رســانه های ایران را با برخی از کشورها
مقایسه کرد و گفت :در آلمان  120روزنامه ،کانادا  100روزنامه،چین
دوهزار روزنامه و هند هشــت هزار روزنامه فعال هستند این درحالی
است که بیشترین حجم روزنامه و نشریات با عناوین مختلف در ایران
منتشر می شود.

روزنامه های استان درآستانه تعطیلی
مديرعامل خانه مطبوعات استان:

مشکل کاغذ همدان حل نشود 5 ،استان غرب کشور هم درگیر میشوند
»»مریم مقدم

بحــران کاعذ بیش از  10ماه اســت که
گریبان مطبوعات و نشــریات خصوصی را
گرفته اســت و با وجــود وعدههایی که در
راســتای حل این مشکل داده و گاهی هم به
آن عمل شده اســت ،اما این مساله همچنان
ادامه دارد .در جریان گرانی کاغذ ،مطبوعات
خصوصی نخستین قربانی هستند؛ رسانههایی
که با وجود ســختیهای بســیار در سالیان
گذشته سرپا ماندند و کار کردند اما حاال گویا
نفس هایشان به شماره افتاده است .حاال کار
به جایی رسیده است که در روزهای پر تب و
تاب رسانه ای ها و هفته گرامیداشت خبرنگار
به جای آنکه جلســات اصحاب رسانه برای
بهتر شدن حال خبر و مطبوعات باشد دورهم
جمع شــدن ها بهانه ای جز بودن یا نبودن
در این عرصه نــدارد  .حاال برخی معتقدند
باید کار رســانه را برای ممانعت از بیشــتر
غرق شــدن رها کرد و برخی نیز درگیرو دار
روزهای ماندن یا نماندنشان سردرگم هستند .
بحران کمبود کاغذ از اواســط پاییز ســال
 ،۹۶باعث ایجاد نگرانی در میان نشــریات
خصوصــی و طرح اعتراضهایی از ســوی
مدیران رســانهها شد که البته با مرور زمان و
عملی شدن وعده معاون سابق امور مطبوعاتی
درباره ترخیص یک محموله کاغذ از گمرک
است ،تا اندازهای کنترل شد؛ اما نوسانات بازار
ارز باعث شد تا بار دیگر بازار کاغذ با بحران
مواجه شود.
خبر افزایش تعرفــه واردات کاغذ و تحریر
روزنامهها به دنبال افزایش قیمت ارز ،واکنش
برخی از روزنامههای خصوصی را که پیشتر
نیز از عرض و طول و تعداد صفحاتشان کم
کرده یا کال از کاغذ به وب کوچ کرده بودند،
به دنبال داشت.

وزیر به حل مشکل کاغذ مطبوعات
امید دارد

البته سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی معتقد است با اصالح قوانین مربوط
به کارتهــای بازرگانــی میتوانیم امیدوار
باشــیم که دیگر شاهد اختالالت در واردات
کاغذ و همچنین حوزه توزیع آن به مطبوعات

نخواهیم بود.
وی اخیرا در گفتوگو با رسانه ها در ارتباط
با آخرین اخبار مربوط به قیمت کاغذی که در
اختیار رسانههای مکتوب قرار میگیرد ،اظهار
کرد :در هفته گذشته جلساتی داشتیم تا بتوانیم
مشخص کنیم چطور میشود قیمت کاغذ و
همچنین مشکالتی که در حوزه توزیع کاغذ
مطرح است را برطرف کنیم.
صالحی ادامه داد :مقداری نواقص در مورد
کارتهای بازرگانی وجود داشت که امروز
در هیات دولت مصوبه خوبی تصویب شد
که بر اساس آن اصالح کارتهای بازرگانی
میتوانــد کمک کنــد تا دیگــر اختالالت
اینچنینی را از جمله در حوزه کاغذ نداشته
باشیم.

مسئوالن كاري نكنند ،روزنامههاي
همدان تعطيل ميشوند

در این زمینــه مدیرعامل خانــه مطبوعات
اســتان همدان گفت :کمبود و گرانی شدید
کاغذ باعث شــده روزنامههای استان همدان
در آستانه تعطیلی قرار بگيرند .مهرداد حمزه
با اشــاره به کمبود کاغذ و گرانی شدید آن
اظهار کرد :با این وضعیت روزنامههای استان
همدان در آســتانه تعطیلی قرار دارند که این
وضعیت به هیچ عنوان زیبنده همدان با سابقه

استاد ارتباطات :

رسانهها تشکیالت فساد را زیر سوال ببرند

استاد ارتباطات گفت :رسانه های ما تشکیالت فساد
را زیر ســوال نمی برند ،درصورتیکه اگر رسانه ها به
موقع افشاگری کنند ،هشــدار دهنده باشند و راهکار
نشان دهند مطمئنا کشور دچار بحران نخواهد شد.
هفدهم مرداد ماه سال  ،1377محمود صارمی خبرنگار
خبرگزاری جمهوری اســامی ،به همراه هشت نفر از
اعضای کنســولگری ایران در مزار شریف افغانستان
به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید،
شورای فرهنگ عمومی به پاس آسمانی شدن این سرباز
اطالع رسانی هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز
خبرنگار» نامگذاری کرد.
حرفه خبرنگاری یا روزنامه نگاری را با تاریخی نزدیک
بــه دو قرن در ایران می دانند کــه در طول این دوره
تاریخی دچار فراز و نشیب و حرکت قدم به قدم رو به
جلو تا مطرح شدن به عنوان یک رکن مهم و الزامی در
جامعه شده است.امروز این حرفه مهم جامعه از دیدگاه
کارشناســان مختلف مورد ارزیابی ،آسیب شناسی و
بررســی بایسته ها و شایستگی ها قرار می گیرد ،اکبر
نصراللهی استاد ارتباطات معتقد است برای بحث در
مورد خبرنگار ابتدا باید وی را توصیف کرد.
دیدگاه و نظرات کارشناسانه این استاد ارتباطات را در
ادامه می خوانیم:
خبرنگاران؛ ناظر و دیدهبان جامعه
برای بحث در مورد خبرنگار ابتدا باید او را توصیف کرد،
خبرنگاران حقیقتا ،چشم و گوش و زبان ،دیدهبان و ناظر
جامعه هســتند و می توانند مثل خورشید بر ابعاد پنهان
زندگــی مردم تابیده و با اطالع رســانی دقیق و به موقع،
روشــنگری و آگاهی بخشی و به مردم کمک کنند تا در
زمینه های مختلف زندگی شــخصی و اجتماعی درست
تصمیم بگیرند.

خبرنگاران با نظارت خود بر عملکرد ارکان مختلف جامعه
از جمله قوا ،نهادها و سازمان های مختلف و بخش های
خصوصی و دولتــی می توانند از انحــراف دولتمردان،
کارگزاران و مدیران از اهداف و چشــم اندازهای کالن
کشور جلوگیری کنند.
خبرنــگاران می توانند به موازات مراکز و دســتگاه های
رســمی کشور مثل دانشــگاهها و آموزش و پرورش به
آموزش و فرهنگ ســازی پرداخته و به سرعت رشد و
توسعه کشور کمک و با مهارت افزایی کار مردم را تسریع
و تســهیل کنند .خبرنگاران همچنین می توانند با اطالع
رسانی صحیح و اتخاذ راهبرد واقع نمایی ،امنیت مردم را
تامین و تضمین کنند.

بستر آماده سیاسی پیش نیاز ایفای مناسب
نقش خبرنگاری

اما تمام نقش های مثبت و توصیف های بیان شــده در
شرایط آزاد و بســتر آماده اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
کشــور و با آگاه بودن خبرنگار بر اصول حرفه ای و باور
خبرنگاران و رســانه ها به تعهدات و رسالت اجتماعی و
داشتن عشق و عالقه به کارشان امکانپذیر می شود.
اگر عشــق و عالقه نباشــد و خبرنگاران بر اصول حرفه
ای آگاه نباشــند و بر رسالت حرفه ای خود باور و ایمان
نداشته باشند و شــرایط و بسترهای سیاسی و اجتماعی
جامعه نیز مهیا نباشــد خبرنگاران نمی توانند نقش های
مثبت خود را ایفا کنند

رسانه باید در صدر باشد

اگر رســانه کشــوری اصالح شــود جامعه اش اصالح
می شــود ،رســانه ها بر همه بخش ها ،سازمان و ارکان
جامعه سرتر هستند و می توانند نقش راهنمایی و رهبری
و حساسیت زایی و حساســیت افزایی در همه اقشار و
سازمان ها و دســتگاه ها داشته باشند و اگر بپذیریم آنها

نقش باال و مثبتی در مبارزه با فســاد دارند ،باید قدرشان
را بدانیم و تالش کنیم خبرنگار و رسانه در صدر باشند.
خبرگزاری ها به ویژه روزنامه ها در شرایط کنونی حالت
رو به احتضاری دارند ،متاســفانه خبرنگاران ما به دالیل
مختلف سیاســی و اقتصادی و پایین آمدن آستانه تحمل
برخی مسئوالن با مشکالت زیادی مواجه اند و شاید یکی
از دالیل عدم ایفای مناســب نقش خبرنگاران در جامعه
کنونی همین شرایط باشد.
این شرایط در بستر مناسب سیاسی و اقتصادی امکانپذیر
است اما بعضی وقت ها هم ممکن است شرایط مهیا باشد،
اما خود خبرنگاران تسلط و باور بر کار حرفه ای نداشته
باشند ،اگر آگاه نباشند نمی توانند آگاه کنند.
اگر برای تامین معیشت به این شغل رو آورده باشند نمی
توانند خبرنگار خوبی شــوند ،همه مشکالت مربوط به
شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی نیست ،اگر منصفانه
فکر کنیــم  60تا  70درصد مربوط بــه خود خبرنگاران
ومدیریت کهنه و غیر تخصصی رسانه هاست.

مهم ترین آسیب های حرفه روزنامه نگاری

نداشتن صداقت ،فراموش کردن اخالق حرفه ای ،نادیده
گرفتن منافع و امنیت ملی ،ترجیح منافع فردی و جناحی
بر منافع ملی مهمترین آســیب هایی است که اکنون در
میان خبرنگاران و رســانه ها وجــود دارد و این گناهی
نابخشودنی است.
کافی اســت خبرنگاران در کار خود صداقت نداشته و یا
اخالق حرفه ای و یا منافع و امنیت ملی را فراموش کنند
و منافع فردی و جناحی و صنفی خود را بر منافع و امنیت
ملی ترجیح دهند و این گناه نابخشودنی می تواند کشور
را دچار بحران کند.
همانگونه که دانستن ،حق مردم است و خبرنگاران تالش
می کنند مردم را آگاه کنند ،به همین اندازه و شــاید بیش

فرهنگی باال نبوده و نیست.
وی با بیان اینکه اگر چارهای برای این مشکل
اندیشیده نشود ،روزنامههای استان در آیندهای
نه چندان دور تعطیل خواهند شــد؛ رفع این
مشکل را با مدیریت استان و پیگیری آن در
سطح کالن امکانپذیر دانست.
مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان با
اشاره به اینکه معتقدم به منظور استمرار کار
فرهنگی و البته پویایی آن در ســطح استان
باید راهکاری برای حل این مشکل اندیشیده
شود ،تأکید کرد :اگر این مشکل طی چند روز
آینده حل نشود روزنامههای استان یا مجبور
خواهند شــد اخبار خود را در چهار صفحه
منتشــر کنند و یا چاپ برخی روزهای هفته
را تعطیل کنند.

مشــکل کاغذ همدان حل نشود،
5اســتان غرب کشــور هــم درگیر
میشوند

وی این وضعیت را در شأن همدان به عنوان
پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین ندانســت
و افزود :همــدان پایلوت چاپ حداقل 120
نشریه غرب کشــور در کردستان ،کرمانشاه،
لرستان ،مرکزی و ایالم است که در صورت
عدم حل مشــکل کاغذ ،این نشریات نیز با
مشکل مواجه خواهند شد.

حمزه گفت :اعضای خانه مطبوعات به همراه
مدیران مسئول ســه روزنامه مطرح استان و
مدیرکل ارشــاد ،پیگیریهایی به منظور حل
این مشکل را در برنامه دارند که البته تا کمک
سایر دســتگاهها نباشد امیدی به رفع مشکل
نیســت .وی با اشــاره به اینکه حل مشکل
کمبود کاغــذ و گرانی آن تنهــا با پیگیری
مدیرکل ارشاد استان برطرف نمیشود ،اظهار
کرد :دیگر مجموعهها و دستگاههای اجرایی
اســتان باید پای کار باشند .مدیرعامل خانه
مطبوعات استان همدان با بیان اینکه کاهش
چاپ نشریات در ســطح استان و یا کاهش
تعداد صفحات چاپــی آن به معنای تعدیل
نیروی انسانی و کاهش اشــتغالزایی است،
خاطرنشان کرد :باید دست در دست یکدیگر
مانع از این اتفاق شویم.
وی یکی دیگر از مشکالت را عدم پرداخت
مطالبات رسانهها و مطبوعات از سوی ادارات
دولتی دانســت و گفت :عدم پرداخت این
مطالبات و یا پرداخــت دیرهنگام آن ،توان
اقتصــادی روزنامهها را کاهش داده اســت.
حمزه حمایت از روزنامهها و نشــریات را
مصداق حمایت از توســعه و پیشرفت شهر
دانست و خواستار توجه مسئوالن امر به این
مهم به عنوان یکی از وزنههای اثرگذار شد.

از آن ،حق دارنــد امنیت روحی و روانی آنها با خبرهای
دروغ بعضی از خبرنگاران در معرض چالش قرار نگیرد.
در واقع مردم غیر از حق دانستن ،حقوق دیگری هم دارند
از جمله حق امنیت.
وقتی خبرنگاران خبرنگاران خبرهــای مهم و مورد نیاز
مردم را اطالع رســانی نکنند یا دیر اطالع رسانی کنند و
یا اینکه وقایع مهم را نادرست و ناقص منتشر کنند امنیت
روحــی و روانی مردم در معرض چالش قرار می گیرد و
آنها را به سوی رســانه های خارجی و غیررسمی سوق
می دهد.
رسانه ها و خبرنگاران در تولید و انتشار اخبار می توانند
یکی از راهبردهای زیر را مدنظر قرار دهند :راهبرد انکار،
ســکوت ،کوچک نمایی ،بزرگ نمایی و یا واقع نمایی.
مردم انتظار دارند خبرنگاران وقایع را همانگونه که اتفاق
می افتد واقع نمایی کنند نه همان گونه که دوست دارند و
یا منافعشان ایجاب می کند.
اگــر به هر دلیلی خبرنــگاران رویدادهای مثبت و منفی
جامعــه را واقع نمایی نمی کنند ،مردم انتظار دارند وقایع
منفی را در این شرایط بحرانی و افزایش تحریم و گرانی
ها بزرگ نمایی نکنند .البته مردم انتظار هم ندارند رسانه ها
در قبال این اخبار ،راهبرد انکار و یا سکوت را اتخاذ کنند.

پمپاژ ناامیدی مشکل رسانه های امروز

اکنون یکی از مشــکالتی که در جامعه رسانه ای وجود
دارد پمپاژ اخبار منفی است ،خبرنگاران ما استاد تولید و
انتشار اخبار منفی هستند ،متاسفانه وضعیت کشور خوب
نیست و نســبت اخبار منفی به مثبت زیاد است .در این
شــرایطی که اخبار خوب کم اتفاق می افتد ،خبرنگاران
بایــد این مهارت را در خود ایجــاد و تقویت کنند که با
یافتن اخبار مثبت و کورسوی امید و پرداختن هنرمندانه
و هوشــمندانه آن در جهت تامین امنیت روحی و روانی
مردم تالش کنند.
این به مفهوم آن نیست که خبرنگاران اطالعات درستی به
مردم ندهند بلکه اگر قرار است جهت گیری داشته باشند
و واقایع را بزرگنمایی کننــد ،اولویت و جهت گیری به
سمت مردم و برجسته سازی اخبار مثبت باشد.

خبـر

کتاب زندگی نامه مسعود جعفری جوزانی
در مالیر رونمایی می شود

معاون سیاســی و اجتماعی فرمانداری ویژه مالیر گفت :آیین
رونمایــی از کتاب زندگی نامه مســعود جعفری جوزانی یکی از
کارگردانان و فیلمنامه نویســان بنام کشور است بزودی در مالیر
انجام می شود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعید کتابی،
معــاون سیاســی و اجتماعی فرمانداری ویژه مالیر در نشســت
هماهنگی رونمایی از کتاب مســعود جعفری جوزانی و تجلیل از
وی اظهار داشت :مســعود جعفری جوزانی یکی از مفاخر مالیر
است که بزودی آیین تجلیل از وی برگزار می شود.
وی بر لزوم توجه به مفاخر و مشاهیر شهرستان تاکید کرد و افزود:
یکی از ظرفیت ها و اســتعدادهای ویژه مالیر وجود هنرمندان و
مشاهیر بزرگ مالیری در اقصی نقاط ایران است که در سال های
اخیر تجلیل از این بزرگان در دستور کار قرار گرفته است.
کتابــی با تاکید بر اینکه در زمان حیــات باید از بزرگان و مفاخر
تجلیل به عمل آید بیان کرد :این الگوها و نخبگان علمی ،فرهنگی
و هنری باید به نســل های بعد معرفی شــوند .معاون سیاسی و
اجتماعــی فرمانداری ویژه مالیر برگــزاری آیین تجلیل و چاپ
کتاب زندگی نامه را یکی از راه های معرفی مفاخر به نســل های
بعدی بیان کرد و افزود :مسعود جعفری جوزانی از مفاخر بزرگ
مالیری اســت که نام و آوازه وی از مرزهای کشــور فراتر رفته
است.
کتابی با بیان اینکه جعفری جوزانــی همواره به زادگاهش مالیر
توجه ویژه دارد و همیشــه خود را یک مالیــری می داند اظهار
داشــت :وی از ابتدای پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی فعالیت
های مستمری داشته اســت و به عنوان یک کارگردان و فیلمساز
انقالبی مطرح است.
وی ســاخت فیلم ها و ســریال های متعدد را نشان از تجربه و
توانایی خارق العاده وی دانســت و گفــت :همه ما وظیفه داریم
آیینی شایسته برای این هنرمند بزرگ کشورمان برگزار کنیم و در
این زمینه مشتاقانه پای کار هستیم.
کتابــی همچنیــن از زحمــات و تــاش هــای مســئوالن مرکــز
اســناد و کتابخانــه ملــی غــرب کشــور در گــرد آوری کتــاب
زندگــی نامــه و فعالیتهــای هنــری مســعود جعفــری جوزانــی
تقدیــر کــرد.
مدیر اســناد و کتابخانه ملی غرب کشــور نیز بیان کرد :در حال
حاضر  277مورد مصاحبه با نخبــگان ،هنرمندان و مفاخر انجام
گرفته است که یکی از این مصاحبه ها مربوط به هنرمند کشورمان
"مسعود جعفری جوزانی" است.
علیرضا تکلو افزود :بیش از بیســت جلســه مصاحبه با مســعود
جعفری جوزانی انجام شده که در قالب یک کتاب به رشته تحریر
درآمــده اســت .وی ادامه داد :این کتاب بــزودی رونمایی و در
اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.
مدیر اســناد و کتابخانه ملی غرب کشور اظهار داشت :برخی از
مصاحبههایی که با افراد مختلف گرفته می شود ،تبدیل به کتاب و
در مرکز نگهداری می شود و به عنوان سند در کارهای پژوهشی
قابل استفاده است.
تکلو به سابقه درخشان استان همدان در آثار مکتوب اشاره کرد و
گفت 10 :اثر در یونسکو به عنوان میراث مکتوب جهانی از ایران
به ثبت رسیده است که  2اثر آن از استان همدان است.

عدم واقع گرایی و ارائه اطالعات درســت و به موقع به
مردم باعث می شود که مردم نتوانند تصمیم درستی بگیرند
و این زیان غیرقابل جبرانی بر منافع مردم و کشور خواهد
داشت.

فرصت نشناســی و واگذاری میدان به رقیب
آسیب دیگر رسانه هاستت

مشکل دیگری که خبرنگاران و رسانه های ما با آن مواجه
هستند این اســت که خبرنگاران و رسانه ها کار خود را
خوب و به موقع انجام نمی دهند و از کنار ســوژه های
مورد نیاز مردم به راحتی می گذرند و این باعث می شود
میدان به رقیب و دشمن واگذار شود.
واگذاری میدان به رقبای خارجی و دشــمنان در شرایط
حســاس کنونی ،خیانت و فرصت سوزی است و باعث
مخاطب گریزی و اعتمادزدایی از رســانه های خودی و
اعتبار افزایی و مخاطب افزایی برای رسانه های رقیب و
دشمن می شود.
رســانه ها باید با نقد منصفانه و بــا انعکاس و پیگیری
مطالبات مردم و وعده های مسئوالن و پوشش صحیح و
جامع و درست حرف های مردم ،مخاطبان را از مراجعه به
رسانه های بیگانه و بی نیاز کنند.
رسانه های بیگانه عاشق چشم و ابروی مردم ایران نیستند
و واقعیتها را آنگونه که هست منتشر نمی کنند ،خبرنگاران
حواسشان باشد که در درجه اول نیاز و مشکالت و آرمان
های مــردم را به موقع متوجه و آگاه شــوند و در قالب
درست و دلسوزانه منعکس کنند ،نه اینکه مشکالت مردم
را کشف و به گونه ای منعکس کنند که موجب ناامیدی
آنها شوند.

رســانه های ما تشکیالت فساد را زیر سوال
نمی برند

خبرنگاران و رسانه ها ناظر بر کار ارکان مختلف جامعه
هســتند و به موقع جلوی فســاد را می گیرند ،به موقع
هشــدار می دهند و به موقع بخش های مختلف نظام را
برای مقابله با فساد حساس می کنند و کاری می کنند که
هزینه فساد در کشور باال رود.
اما متاسفانه در کشور ما فساد یا اصال هزینه ای ندارد و یا

هزینه آن بسیار کم است ،سازمان ها ،ستادها و تشکل های
رســمی مبارزه با فساد در کشور کم نیستند ،اما همچنان
فســاد در کشــور ادامه می یابد و مردم از فقر و فساد و
تبعیض ناراحت هستند؛ بخشــی از علت های ادامه این
وضع رسانه ها و خبرنگاران هستند.
اگر رســانه ها نقش های نظارتی ،اطالع رسانی و آگاهی
بخشی ،حساســیت افزایی در زمینه مبارزه با فساد را به
موقع و کامل ایفا کنند و به همراه طرح روندی موضوع،
راهکار ارائه دهند ،فســاد یا ریشــه کن و یا میزان آن کم
خواهد شد و هزینه آن باال خواهد رفت.

در هیچ کجای دنیا رســانه ها با یک اتوبان
آزاد مواجه نیستند

در هیچ کجای دنیا رســانه ها با یــک اتوبان آزاد مواجه
نیســتند که هر کجا خواستند بروند ،خبرنگاران و رسانه
های ما اگرچه با موانعی مواجه اند اما بسیاری مواقع خود
دچار خود سانسوری می شوند.
اگر خبرنگار کار خود را بلد باشــد می تواند بســیاری
از مســائل مربوط به فســاد اقتصادی و اخالقی و موانع
اجتماعــی را که در کشــور وجود دارد هوشــمندانه و
هنرمندانه به همراه راهکارهــای رفع آن ارائه و انعکاس
دهد.
اما وقتی به اصول و تکنیک های کار اِشراف نداشته باشد
به گونه ای انتشار دهد که باعث امیدزدایی شده و امنیت
ملی در مخاطره قرار دهد ،با واکنش های مسئوالن مواجه
می شود.
اما واقعیت این اســت که می توان دلسوزانه و مسئوالنه
مشکالت کشور را به همراه راهکارهای مسئوالن مطرح
کرد ،اگر طرح مشکل و بیان نظر کارشناسان در مورد علت
های ایجاب و راهکارهای رفع بیان شــود ،مشکلی پیش
نمی آید.
برخی چون اطالع صحیحــی از اصول حرفه ای ندارند،
ضعــف خود را متوجه جای دیگری می کنند و کار خود
را به خوبی انجام نمی دهند ،خبرنگاران قرار نیست منتظر
اجازه جایی باشند ،خبرنگاری کار پرمخاطره ای است و
خبرنگاران باید تالش کنند مسیر و راه خود را پیدا کنند.
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«سربازی دختران» شوخی است

"نظام آموزشی" با"نظام اشتغال" هیچ پیوندی ندارد

احداث خانههای کوچک برای معلوالن ذهنی

طرح ســربازی دختران شبیه یک شوخی است و ســتاد کل هیچ برنامهای برای
سربازی دختران ندارد.
رئیس اداره ســرمایه انسانی ســتاد کل نیروهای مسلح گفت :در حال حاضر به هیچ
وجه چنین طرحی وجود ندارد و مطرح کردن ســربازی دختران چیزی شبیه به یک
شوخی است .به گزارش تسنیم ،موسی کمالی اظهار کرد :در طرحی که آقای ابوترابی
به منظور اصالح مقررات سربازی ارائه کرده نیز موضوع سربازی دختران مطرح نشده
است و چنین طرحی وجود ندارد.
وی گفت :ســتاد کل نیروهای مســلح نیز هیچ گونه برنامهای برای سربازی دختران
نداشته و این اظهارات هیچ پایه و اساسی ندارد.

در کشور آموزش و پرورش و آموزش عالی منفک از هم هستند.معاون پرورشی و
فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در خصوص عدم پیوستگی در آموزش و پرورش
گفت :نظام آموزشی ما پیوسته نیست ،بلکه آموزش و پرورش و آموزش عالی منفک از
هم هستند .ضمن اینکه نظام آموزشی با نظام اشتغال جامعه ما هیچ پیوندی ندارد ،یعنی
هیچ تناسبی بین رشتههای دانشگاهی و نیاز جامعه نمیبینیم ،لذا دانشآموزان در این
مسیر دچار یک سری تغییرات و تحول میشوند .علیرضا کاظمی اضافه کرد :زمانی که
دانش آموز دیپلم خود را گرفت ،حتما ادامه تحصیل اش را بر اساس نیازهای جامعه
و فضای اشتغال دنبال میکند ،حتی ممکن است؛ تغییر رشته بدهد چون فضای اشتغال
را نمیتوانیم یک متغیر بیتاثیر در آینده کاری افراد در نظر بگیریم.

خانههای کوچک برای معلوالن ذهنی در  ۱۶استان کشور با هدف حرفه آموزی،
سوادآموزی و ایجاد اشتغا ل حمایت شده احداث میشود.
مدیرکل دفتر مراکز توانبخشــی و مراقبتی ســازمان بهزیستی با تاکید بر توسعه خانه
به جای مراکز آسایشــگاهی گفت :در سراسر کشور بیش از  ۷۰۰مرکز شبانه روزی
داریم که بالغ بر  ۵۰هزار معلول ،ســالمند ،افــراد دچار اختالالت روانی نگهداری و
توانبخشی میشوند.
به گزارش مهر ،مصطفی ســراج از احداث خانههای کوچک در  ۱۶اســتان کشــور
با هدف رشــد و شکوفایی اســتعدادهای معلوالن خبر داد و افزود :خانهها همانند
خانههای عادی بوده و بحث عادیسازی و برابرسازی فرصتهاست.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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گزارش

 7سال گذشت و كاروان زائران صالحآباد
به كربال نرسيد
»»مهدي ناصرنژاد

معراج عباســي ،يكــي از حدود  60تن اعضــاي كاروان زائران
كربالي معالست كه حدود  7سال پيش قرباني دسيسه ناجوانمردانه
و ظالمانه راهزنان به ظاهر مسئول همان كاروان شد و هرگز پايش به
خاك كربال نرســيد و هنوز هم در حسرت زيارت تربت پاك سرور
و ساالر شهداي روز عاشوراست.
شرايط و وضعيت ديگر اعضاي دزد زده كاروان زائران كربال از شهر
صالحآباد از توابع همدان نيز بهتر از اين نيســت ،آنچنان كه يكي از
اين كاروانيان به نام شــمسا ...رحمانــي كه خود رئيس هيأتامناي
مســجد فاطميه صالحآباد ميباشد ،از فشار غصه و حسرت پابوسي
آســتان مقدس حضرت سيدالشهدا(ع) ،دچار سكته مغزي شده و از
سال  1393معلول و ناتوان به كنج خانه افتاده است.
ديگر كربالييان ناكام نيز چنانچه تاكنون زنده مانده باشــند ،آنقدر
پير و خستهدل شــدهاند كه توان سفر به عتبات عاليات را نداشته
باشند.
داســتان اين كاروان دزد زده چنين اســت كه يــك دفتر زيارتي
كه خود را منتســب به اســتان قم ميداند ،حدود  7ســال پيش
با تبليغات فراوان از مردم شــهر صالحآباد براي تشــكيل كاروان
و ســفر به عتبات عاليــات ،براي زيارت ثبتنــام به عمل آورد.
حدود  60نفر از مشــتاقان صالحآبادي براي ســفر به كربال ،كليه
هزينههاي ســفر خود را به اين دفتر زيارتي پرداخت كرده و حتي
گذرنامههــاي خود را هم آماده كرده و با هزار عشــق و آرزو به
مدعيــان مديريت اين دفتر زيارتي تحويــل دادند و تاريخ اعزام
كاروان نيز مشــخص شــد .در تاريخ موعود ،اعضاي كاروان به
همراه خيل فاميل و دوســتان و همســايگان كه براي بدرقه آمده
بودند ،در مكان مسجد فاطميه اين شهر اجتماع كردند و به انتظار
رسيدن  3دســتگاه اتوبوس كاروان كه قرار بود از ترمينال شرقي
تهران اعزام شود ،نشســتند وليكن ســاعتها انتظار نتيجهبخش
نبود و آفتاب آن روز موعودِ ســفر نيز به غروب گراييد و سياهي
شــب همه جا را فرا گرفت و اتوبوسها هرگز نرسيدند.
ســرانجام خبر رســيد كه «بيهوده نشســتهايد و انتظار ميكشيد ،به
سرتان كاله رفته است و مديران آن كاروان كذايي كالهبردار و شيّاد
بودهانــد!» پس از آن ،مردم دلشكســته و در ره مانــده صالحآباد با
مراجعه به مراجع قضايي از كاروان دزد و راهزن شــكايت به عمل
آوردند و يكــي از همين كاروانيان به نام معراج عباســي از جانب
همراهان و همســفران بر جاي مانده خويش ،نماينده شــد تا پيگير
مجدّ انه شــكايت و احقاق حقوق اين مردم دلشكســته و دوستدار
اهل بيت(ع) باشد.
بيــش از  6ســال طــول كشــيد تــا ســرانجام و پــس از فرازونشــيب
و كارشــكنيهاي بســيار ،شــكايت بــه مراجــع قضايــي ثمربخــش
شــد و حكــم جلــب و توقيــف امــوال طــراح اصلــي و سردســته
راهزنــان بــه نــام «م.ق» صــادر شــد .وليكــن ايــن محكــوم كــه
گويــا زيروبــم فــراز از مجــاري قانونــي را خــوب آموختــه و بلــد
اســت ،بــه اصطــاح دم بــه تلــه نميدهــد و هــر بــار كــه دورادور
صــداي پــاي مأمــور حكــم جلــب و نــداي قانــون را ميشــنود،
بــه طريقــي ميگريــزد و ســاكن در جايــي نميمانــد.
معــراج عباســي چنــد روز پيــش بــا حالــي نــزار و جســمي بيمــار
بــه دفتــر روزنامــه همدانپيــام مراجعــه كــرده و اشــكريزان
از مســئوالن و مراجــع قضايــي تقاضــاي كمــك و همراهــي
بيشــتر ميداشــت! او عاجزانــه خطــاب بــه مســئوالن و قضــات
صادركننــده حكــم جلــب آن مجــرم گريزپــا ميگويــد ،شــما را
بــه خــون پــاك سيدالشــهدا ســوگند حــاال كــه حكــم جلــب آن
ياغــي را صــادر كردهايــد ،بــراي دســتگيري او هــم بيشــتر از
قواعــد مقــرر همــكاري كنيــد و دســتگيري و نگهــداري مجــرم را
تنهــا بــه خودمــان مح ـ ّول نســازيد.
بــه نظــر ميآيــد معــراج عباســي بــر اثــر دوندگيهــاي بســيار و
صــرف وقــت  7ســاله در محاكــم قضايــي ،بــه شــدت از لحــاظ
روحــي و روانــي مســتأصل گشــته و قصــد ناخوشــايندي در ســر
دارد .او وصيتنامـهاي از خــود كــه مهــر و امضــا و تأييــد عــرف و
شــرع را هــم داراســت ،بــه خبرنــگار مــا نشــان داده و ميگويــد؛
از زندگــي و تلخيهــاي روزگار خســته اســت و ميخواهــد
دســت بــه عملــي نامتعــارف بزنــد كــه گنــاه آن نهتنهــا دامــن
خــودِ وي ،بلكــه دامــن بســياري را خواهــد آلــود.
امــا اي كاش ميشــد بــا صالبــت كامــل قانــون و عــدل اســامي
مجــرم اصلــي و شــناخته شــده و محكــوم شــده را تحويــل عباســي
ميدادنــد و از او يــك انســان اميــدوار و مطمئــن بــه عــدل الهــي و
عدالــت قوانيــن اســامي ميســاختند تــا هــر انديشــه ناصوابــي را
از ذهــن خــود بزدايــد .بــه اميــد چنيــنروز روشــن.

دانشگاه

امروزه برخی از آرایشگران همدانی
درآمدهای روزانه  20میلیونی دارند که
بخشی از این درآمدها به خاطر دخالت
نابجاي آنها در کار پزشــکان متخصص
است.
اواخر سال گذشته بود که رئیس انجمن
حمایــت از حقــوق مصرفکنندگان
همــدان از درآمد  20میلیــون تومانی
چند آرایشــگاه زنانه در همدان آن هم
در روز خبر داد و عنــوان کرد «برخی
آرایشــگاههای زنانه درآمد یک پزشک
فوقتخصــص را دارند» و بعد هم گفت
«طی چند ماه گذشته برخی از آرایشگران
زنانه که اسم و رسمی در بین مردم پیدا
کردهاند ،به دلیل استفاده از اجناس تقلبی
و تاریــخ مصرف گذشــته در تعزیرات
حکومتی جریمه شدهاند».
ایــن مبلغ درآمد موضوعی نیســت که
دور از ذهن باشــد ،چــون به وضوح
برخی از آرایشــگاههای مطرح که برای
خود هم برندی در شــهر شدهاند شاید
مبلغی بیــش از اینها نیز کســب کنند،
ناگفته نماند برخی از این آرایشــگاهها
دســت به کارهایی میزنند که در حیطه
کاری پزشکان اســت ،اما شاید اینها به
ضربالمثل «همهفن حریف» بیشتر اعتقاد
دارند تــا اینکه"هرکــس را بهر کاری
ساختهاند".
ناگفته پیداســت که این کارها در حوزه
فعالیت آرایشگاهها نیست ،این اقدامات
تغییراتــی در ناحیه صورت و بدن ایجاد
میکند که نه تنها ممکن اســت موجب
آسیب زدن به زیبایی فردشود بلکه خطر
بروز عفونتهای سطحی و عمقی و نیز
انتقال بیماریهای خطرناکی مانند ایدز و
هپاتیت را در پی دارد.
با وجودی که بارها خطرات این اقدامات
از سوی پزشــکان به مردم گوشزد شده
اما در بســیاری از مواقع به دلیل اینکه
هزینه آرایشــگاهها بــرای انجام اعمال
زیبایی کمتر است ،افراد به جای مراجعه
به کلینیکهای تخصصی به آرایشگاهها
مراجعه میکنند ،آرایشگاهها نیز به دنبال
جذب درآمد هستند و از این نوع رویکرد
استقبال میکنند.
دخالت آرایشــگران در حوزه پزشکی
جرم محسوب میشود و نظارت در کار
آنها به عهده وزارت بهداشت است.
به گــزارش فارس ،فضای کنونی جامعه
طوری اســت که اکثر افــراد به عمل
زیبایی گرایش دارند و در این بین شاید
برخــی از آنها عواقب اقداماتی را که از
سوی افراد غیرمتخصص انجام میشود،
اطالعی نداشــته باشــند؛ به سراغ یکی
از متخصصان پوســت و مــو رفتیم تا
توضیحات او را در این زمینه بشنویم.
عفونتهــای پوســتی و قارچی
عوارض ناشی از اســتفاده نابجا از
لیزر
محمدرضا ســبحان با بیان اینکه چرا باید
اعمال جراحی در مکانهایی توســط افراد
ناوارد و غیرمتخصص انجام شود؟ ،گفت:
امــروزه در مکانهــای غیرتخصصــی و
آرایشــگاهها اعمالی نظیر لیزر ،لیفت و ...
انجام میشود که واقع ًا خطرناک است.
وی با اشــاره بــه اینکه چنیــن مراکزی
لیزرهایــی را برای جوانســازی و از بین
بردن موهای زائد انجــام میدهند ،افزود:

انتخاب رشته کنکور  ۹۷آغاز شد

انتخاب رشــته داوطلبان مجاز در کنکور  ۹۷از بعدازظهر دیروز  ۱۵مرداد ماه آغاز
شده است .ثبتنام غایبان و متقاضیان رشتههای تحصیلی بدون آزمون نیز از روز گذشته
انجام میگیرد.به گزارش مهر ،دفترچه انتخاب رشــته آزمون سراسری سال  ۹۷بر روی
سایت سازمان سنجش و همچنین به صورت چاپی منتشر شده است و داوطلبان مجاز
به انتخاب رشــته میتوانند در روزهای  ۱۵تا  ۲۰مردادماه  ۹۷نســبت به انتخاب رشته
اقدام کنند.همچنین دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال  ۹۷در رشتههایی بدون
آزمون )پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی و با معدل دیپلم) نیز از  ۱۵مرداد بر روی سایت
ســازمان سنجش منتشر شده اســت و داوطلبان غایب کنکور و همچنین عالقمندان به
پذیرش در رشتههای بدون آزمون میتوانند از روزهای  ۱۵تا  ۲۴مرداد نسبت به ثبتنام
و انتخاب رشته اقدام کنند.
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته میتوانند حداقل  ۱۵۰کدرشته محل را از میان کدرشته
محلهای تحصیلی مورد عالقه خود از گروه یا گروههای آزمایشی مجاز انتخاب کنند.

C M

نکته

پوســتی دائم ،عفونتهای پوستی شدید و
مراجعــات مکرری را نســبت به عوارض
از بیــن رفتن بافتهای پوســت از عالیم
ناشی از انجام این اعمال زیبایی داریم.
انجام لیفت به صورت غیرتخصصی است،
این متخصص پوســت و مو با بیان اینکه
گفت :کاشــت ناخن به صــورت نابجا از
برخی از افراد غیرمتخصص به دلیل ســود
دیگر مواردی است که با آنها درگیر هستیم.
باالی این اقدامات وسوسه میشوند ،گفت:
وی با بیان اینکه در کاشت ناخن استفاده از
لیزر موهای زائد به نظر عمل سادهای است
موادی نامناســب آسیب شدید به ریشه آن
در حالــی که به موارد متعددی از عوارض
وارد میکند ،تصریح کرد :اســتفاده از مواد
ناشــی از انتخاب نادرست و کیفیت بد آن
غیر بهداشتی و غیر استریل شده در کاشت
برخورد کردهایم.
ناخن باعث به جاماندن بسیاری از آسیبها
ســبحان به عفونتهای پوستی و قارچی
به صورت دائمی ،از بین رفتن بافت ناخن
عوارض ناشــی از اســتفاده نابجا از لیزر
یا عفونتهایی در اطراف آن میشود.
اشــاره کرد و گفــت :بوتاکــس از اعمال
این متخصص پوســت و مــو در همدان
جوانسازی است که به صورت غیراصولی
افزود :اقدامات زیبایی حتما باید توســط
در مراکزی مانند آرایشگاهها انجام میشود.
متخصص پوســت انجام شــود ،کسی که
وی با بیان اینکه تزریق بوتاکس باید حتم ًا
چهار سال پزشکی عمومی خوانده و چهار
زیر نظر متخصص انجام شود ،خاطرنشان
سال دوره تخصصی را طی کرده باشد.
کرد :اگر در مکان غیرتخصصی انجام شود
وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد به ما
فقط با عوارض همراه خواهد بود.
مراجعه کرده و اصرار بــه انجام بوتاکس،
ســبحان تصریح کرد :بســیاری از افراد با
لیــزر و ...دارند در حالی که نیازی به آنها
مراجعه به آرایشــگاهها و انجام بوتاکس با
نیســت ،گفت :افرادی که تخصص ندارند
عوارض ناشــی از آن مانند التهاب شدید
به درخواســتهای آنها
که میتواند شامل تورم
پاســخ میدهنــد و در
زیاد در اطراف چشمها،
نتیجه عواقــب بدی هم
ناحیه پیشــانی و حتی
در پی دارد.
اگر افزایش داشته باشد
سبحان با اشاره به اینکه
با حالتهای تنگی نفس
بوتاکس اگر به درســتی
که حیات فرد را به خطر
انجام نشــود یا عوارض
بیاندازد ،مواجه شوند.
دائمــی میگــذارد یــا
عضــو هيــأت علمی
اینکــه فــرد را چند ماه
دانشــگاه علوم پزشکی
درگیــر میکنــد ،افزود:
همــدان بــا اشــاره به
شــهروندان از دریافت
عوارضی نظیــر دوبینی
اینکــه عفونتهــای
خدماتــی کــه بــرای
و اشک چشــم چند ماه
شــدید پوستی در محل
آرایشگران مجاز نیست
فرد را درگیــر میکند تا
ترزیق بوتاکس به روش
و تنهــا به خاطــر نازل
اثرات بوتاکــس از بدن
نادرست ایجاد میشود،
بودن قیمت به سمت آن
حذف شــود امــا برخی
خاطرنشان کرد :افتادگی
میروند ،خودداری کنند
از عــوارض بــا مراجعه
پلک ،دوبینــی ،ریزش
به پزشــک متخصص به
اشــک و عــدم تقارن
موقع درمان میشود.
ابروهــا عوارض ناشــی از تزریق نابجای
یکی از ســازمانهایی که نظــارت بر کار
بوتاکس توسط فرد متخصص و نیز استفاده
آرایشگران را در برنامه دارد تا از تخلفات
از مواد تقلبی است.
جلوگیری شود ،مرکز بهداشت است که به
وی با بیــان اینکه یکی دیگر از اعمالی که
سراغ مسئول این واحد رفتیم.
توسط افراد غیرمتخصص نظیر آرایشگران
انجام میگیرد لیفت صورت یا پاکســازی
برخورد با متخلفانی که اقدام به
صورت اســت ،افزود :افرادی با استفاده از تاتو غیرقانونی میکردند
دستگاههای نامناسب که تخصصی نبوده و
حســین خالقیمجد با بیــان اینکه حوزه
ممکن است به قیمت ارزانتری تهیه شود،
نظارت آرایشــگران زنان برعهده بهداشت
کار جوانسازی پوست را انجام میدهند.
محیط مرکز بهداشــت و بازرســی اتاق
بوتاکس به درســتی انجام نشود عوارض
اصناف اســت اظهــار کرد :کارشناســان
دائمی برجای میگذارد
معاونت غذا و دارو در ســطح پایینتری و
ســبحان با اشــاره به اینکه ایجاد لکههای
آن هم بر اقالم و مواد آرایشــی ـ بهداشتی

تاثیر مصرف خیار بر حفظ سالمت استخوانها

خیار تنها باعث خنکی بدن نمیشــود ،بلکه برای حفظ شــادابی پوســت
و ســامت اســتخوا نها هم مفید است و به رشد پوســت ،مو و ناخن ها هم
کمک میکند.
به گزارش مهر ،خیار منبع غنی از ویتامینهای  Cو  Kاســت که مصرف آن موجب
تقویت استخوانها میشود.
ویتامین  Cنقش مهمی در تشکیل کالژن ،مولفه اصلی رشد ماتریکس استخوان (بخش
محکم و سفت بیرونی استخوان) ،دارد .این کالژن همچنین به رشد پوست ،مو و ناخنها
هم کمک میکند.
ویتامین  Kنقش اصلی در پیشــگیری از شکستگی اســتخوان و همچنین بهبود جذب
کلســیم در استخوان ها دارد .تحقیقات نشان می دهد مصرف کم ویتامین  Kبا افزایش
ریسک شکستگی استخوان مرتبط است.
محققان مصرف زیاد خیار را به همه افراد توصیه میکنند.

آرایشگاهها نظارت دارند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه معاونــت غــذا و
دارو بــر مجــاز بــودن و قاچــاق نبــودن
مــواد مــورد اســتفاده در آرایشــگاهها
تاکیــد دارد ،گفــت :بازرســی بهداشــت
محیــط بــر نظافــت محیــط کار ،ابــزار و
بهداشــت فــردی و ارائــه خدمــات مجــاز
در آرایشــگاهها خالصــه میشــود.
مســئول بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت
شهرســتان همــدان بــا بیــان اینکــه واحدی
کــه بــدون مجــوز و شــرایط الزم تاتــو و
میکــرو انجــام دهــد مرتکــب تخلــف
بهداشــتی شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد:
اگــر آرایشــگاهی بخواهــد در حــوزه
درمــان ورود کنــد بایــد خدمــات او بــا
مشــورت و زیــر نظــر متخصــص پوســت
و مــو انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر نظــارت
متخصصــان در کار نباشــد مانــع از
اقدامــات آرایشــگران خواهیــم شــد،
افــزود :مــا بازرســان بهداشــت و اتــاق
اصنــاف طــی بازدیــد مشــترک اگــر بــا
تخلفــی مواجــه شــویم ،مــوارد را بــه
تعزیــرات حکومتــی ارجــاع خواهیــم داد
تــا بــه موقــع رســیدگی صــورت گیــرد.
خالقیمجــد بــا بیــان اینکــه اخیــرا ً بــا
متخلفانــی برخــورد کردیــم کــه اقــدام بــه
تاتــو بــه صــورت غیرقانونــی میکردنــد،
گفــت :ایــن افــراد دســتگاههایی بــدون
مجــوز وزارت بهداشــت تهیــه کــرده و
فعالیــت میکردنــد درحالــی کــه بایــد
ایــن نــوع دســتگاهها دارای مجــوز
وزارت بهداشــت باشــند.
مســئول بهداشــت محیــط مرکــز
بهداشــت شهرســتان همــدان بــا بیــان
اینکــه اقدامــات درمانــی روی پوســت،
مــو و صــورت بایــد حتمــ ًا بــر اســاس
مشــاوره و زیــر نظــر متخصــص پوســت
انجــام شــود ،گفــت :شــهروندان از
دریافــت خدماتــی کــه بــرای آرایشــگران
مجــاز نیســت و تنهــا بــه خاطــر نــازل
بــودن قیمــت بــه ســمت آن میرونــد،
خــودداری کننــد.
وی تاکیــد کرد :منظــور از انجام کار زیر
نظر متخصصان این اســت که آرایشگران
افــراد را به افراد متخصــص ارجاع دهند
و گواهی بالمانــع بودن خدمت در واحد
صنفی توســط متخصص پوســت صادر
شــود نه اینکه فردی بگوید که ما زیر نظر
متخصــص کار را انجام میدهیم و در این
صورت به او اعتماد شود.

بهداشت

چرا پزشکان از به کارگیری دستگاه کارتخوان
فرار میکنند؟

استفاده از دستگاه کارتخوان در مطبها عاملی درجهت عدم اجحاف در حق پزشکان
در نحوه اخذ مالیات است.عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس گفت :استفاده از
دستگاه کارتخوان درمطب پزشکان نیاز به تصویب قانون ندارد ،چرا که این امری بدیهی
است که هر واحد فعال در حوزه درآمد و تجارت یا بازار که انتقال مالی دارند ،باید برای
شفافیت درآمدها از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و این یک قانون است.به گزارش فارس،
محمدحســین قربانی ادامه داد :اگر مسئوالن برای اجرای این قانون دارای ضعف هستند
نباید توپ را در بیان علل عدم اســتفاده از دستگاه کارتخوان در مطبها به زمین دیگری
بیندازند.وی یادآورشد :هماکنون پزشــکان ما هم برای شفافسازی در زمینه درآمدها از
قانون مستثنی نیستند ،ضمن اینکه جامعه پزشکی هم از این موضوع استقبال میکند ،چرا
که اگر این فضا روشن باشد ،اخذ مالیات هم بر اساس درآمدها صورت میگیرد و هم شاید
استفاده از دستگاه کارتخوان باعث شود که کمتر به پزشکان اجحاف شود.

نیش و نوش
فارس :کشف "سیاره سرکش" در خارج از منظومه شمسی
سرکش بوده که تا حاال کشف نشده
تسنیم :سربازی دختران شبیه شوخی است
اونم چه شوخی بزرگی!!
آفتاب :این برجام نیمه جان هنوز نفع دارد
نفعی که هیچ وقت برای ایران نبود
ایران :روحانی :حقایق را میگویم
ببینیم و بشنویم
جام جم :خیلیها به جای کنسرت شو اجرا میکنند
دیگه کنسرتهای ما دست کمی از خارج ندارند
فارس :دکتری در آرایشگاهها
ماشاا ...این روزا همه دکترند
جوان :ناندزدی به جای افزایش قیمت
آره واال نانها شده اندازه کف دست
کیهان :دم خروس پمپئو از مجلس بیرون زد!
بدون شرح
وطن امروز :زمان سوال مناسب نبود
چه وقتی مناسبه؟؟
ابرار :مشکل بیکاری با گفتار درمانی حل نمیشود
بیمــاری لکنت زبانه که با گفتار درمانی حل میشــه نه
بیکاری!
رسالت :سیاست اعالمی روحانی با سیاست اعمالی او متفاوت است
این روزا حرف و عمل کی شبیه به هم هست
اعتماد :تا اصالحات زنده است جایی برای نگرانی نیست
بدون شرح
سیاست روز :بسته هست حالش هم خوب است
خوب پس خدا روشکر
دنیای اقتصاد :بسته ارزی سرانجام باز شد
خوب چی بود توش؟؟!!
فارس :شناخت عوامل جذاب برای پشهها
معلومه دیگه تمام بدن انسانها.

حوادث

مرد خشمگین همسرش را به قتل رساند
یک مرد میانســال به علت اختالفات خانوادگــی اقدام به قتل و
بریدن سر همسر خود در منزل مسکونی واقع در نهاوند کرد.
رئیــس پلیس آگاهی اســتان همدان گفت :بــروز اختالف بین زوج
میانســال موجب متارکه منزل توســطه زوجه و عزیمت او به استان
همسایه شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،رضــا زارعــی اضافــه کــرد :مــرد میانســال بــرای
پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت در تمــاس تلفنــی بــا همســرش ،از
وی خواســت بــه خانــه برگشــته و بــا پذیــرش طــاق موضــوع را
خاتمــه دهنــد.
وی بیــان کــرد :زن میانســال نداشــتن پــول و کرایــه خــودرو بــرای
بازگشــت بــه خانــه را بهانــه قــرار داد امــا شــوهرش بــرای رفــع
ایــن بهانــه یــک میلیــون ریــال بــه حســاب بانکــی او واریــز کــرد.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان همــدان گفــت :زن بــه همــراه
 2دختــر خــود بــه منــزل عزیمــت کــرد و مــرد خانــواده
دخترهایــش را بــه خانــه خواهــر خــود هدایــت کــرده و بــه
بهانــه صحبــت و هفکــری بــرای تــداوم و ادامــه زندگــی بــه
همــراه زن بــه خانــه برمیگــردد.
زارعــی ادامــه داد :مذاکــره ایــن زوج نتیجــه نــداده و مرد خشــمگین
بــا اســتفاده از چاقــو و بریــدن ســر ،ایــن زن را بــه قتــل مــی رســاند
و ســپس موضــوع را بــه بــرادر خــود اطــاع مــی دهــد.
وی گفــت :بــرادر قاتــل در محــل قتــل حضــور یافتــه و پــس از
دیــدن صحنــه ،بــرادر خــود را بــا اســتفاده از موتــور ســیکلت بــه
کالنتــری رســانده و او را تحویــل مامــوران میدهــد.

واژگونی تیبا یک کشته و  5مجروح
بر جا گذاشت
بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری تیبا یک نوزاد هفت ماهه فوت
و پنج تن مجروح شدند.
جانشــین پلیــس راه اســتان همــدان گفــت :یــک دســتگاه خــودروی
ســواری در حــال تــردد در جــاده حســین آبــاد در مجاورت پاســگاه
پلیــس راه همــدان -تهــران بــود کــه دچــار ســانحه شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســعید اســماعیلی توضیــح داد :راننــده خانــم
ایــن وســیله نقلیــه بــه علــت بــی توجهــی بــه جلــو وارد مســیر
مقابــل شــده و پــس از آن بــه یــک بــاره فرمــان را بــه مســیر اصلــی
هدایــت کــرد.
وی اضافــه کــرد :ســرعت بــاالی وســیله نقلیــه و ورود بــا شــتاب
خــودرو بــه مســیر اصلــی موجــب خــروج تیبــا از جــاده اصلــی و
مســیر راســت جــاده شــد.
جانشــین پلیــس راه اســتان همــدان گفــت :اختــاف ســطح حاشــیه
جــاده بــا شــانه خاکــی و ســطح ســواره رو حــدود  2متــر بــود
بنابرایــن خــودرو پــس از خــروج از مســیر اصلــی واژگــون شــد.
اســماعیلی افــزود :کــودک هفــت ماهــه کــه از کمربنــد ایمنــی
اســتفاده نکــرده و در آغــوش مــادر بــود بــه بیــرون از خــودرو
پرتــاب شــده و جــان خــود را از دســت داد.
وی از شــهروندان خواســت از ســوار کــردن کــودکان در صندلــی
جلــو پرهیــز کــرده همچنیــن بــرای جابجایــی افــراد خردســال بــا
خــودرو از صندلــی کــودک اســتفاده کننــد.
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اقتصـاد

رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان خبر داد

حمل تنها  2هزار تن گندم خریداری شده از همدان

رئیس تعاون روســتایی شهرستان همدان گفت :از  6هزار و  737تن محصول که آهنگ
حمل داده شــده اســت تاکنون  2هزار و  950تن حمل شــده و مابقی به علت نبود ماشین،
حمل نشده است.
مســعودعلی سعیدی برای چندمین بار از آهنگ حمل ضعیف پیمانکار حمل گندم گالیه
کرد و افزود :تاکنون  11هزار و  657تن گندم از کشــاورزان خریداری شــده است که
از این میزان  6هزار و  737تن آهنگ حمل داده شــده است.
وی ادامه داد :از  6هزار و  737تن محصول که آهنگ حمل داده شده است تاکنون  2هزار و

 950تن حمل شده و مابقی به علت نبود ماشین ،حمل نشده است.
رئیس تعاون روســتایی شهرستان همدان با اشاره به اینکه پیمانکار حمل و غله همکاری
الزم را نداشــتند ،به فارس گفت :کوتاهی پیمانکار باعث شــده اســت که سهمیه حمل
محقق نشود.
وی کوتاهــی پیمانکار را موجب نارضایتی کشــاورزان دانســت و ادامه داد :در حال
حاضــر ظرفیت انبارهای همدان پر شــده و فضایی برای تخلیــه محصول خریداری
شده ندارند.
ســعیدی خاطرنشــان کرد :اگر اداره غله در خرید و حمل گندم عملکرد خوبی داشــت و
خودروهای مورد نیاز را تهیه میکرد ،خرید گندم در همدان به  18هزار تن میرسید.

eghtesad@hamedanpayam.com

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان تاکيد کرد

نگاه
نایب رئيس اتحادیه امالک مطرح کرد

رکود در انتظار بازار مسکن

نایب رئيس اول اتحادیه مشــاوران امالک گفت :خروجی رشــد
بازارهای مســکن ،طال و ارز پــس از جهش مقطعی قیمت ،به رکود
بخش مسکن منجر میشود.
حسام عقبایی با اشــاره به اختالف حدود  ۱۰۰درصدی رشد قیمت
مسکن نسبت به سکه و ارز گفت :به اعتقاد من این اختالف با همین
تناسب تا پنج شش ماه آینده پیش میرود .رشد بازارهای موازی وقتی
زیاد میشــود قیمت مســکن هم باال میرود .البته رشد اخیر قیمت
مسکن از بازارهای رقیب کمتر است اما به طور مثال اگر سکه به رشد
 ۲۰۰درصد برسد باید توقع داشته باشیم که رشد مسکن هم حدود ۸۰
درصد شود ولی خروجی آن رکود مسکن خواهد بود.
وی افزود :پیشبینی من این اســت که معامالت مسکن در مرداد ماه
یا نزدیک بــه تیرماه یا کمتر خواهد بود .تا نیمــه مردادماه معامالت
نســبت به تیرماه فرق چندانی نکرده و اگر پایین نیامده باشد ،بیشتر
هم نشده است.
نایب رئيس اتحادیه صنف مشاوران امالک درباره طرح قیمتگذاری
مســکن گفت :صــدور بخشــنامه و آییننامه حرکــت تعزیراتی یا
راهکارهایی مثل قرارداد اجاره دو ســاله و تعیین اجاره بها به نظر من
هیــچ تاثیری ندارد و نمیتواند در افزایش قیمتها بازدارنده باشــد.
مشــکل اصلی بخش مســکن نبود توازن بین عرضه و تقاضا است.
وقتی توازن وجود ندارد بقیه طرحها ممکن اســت در کوتاهمدت اثر
بسیار محدود و کوتاهی داشته باشد ولی در میانمدت و درازمد اثری
نخواهد داشت.
عقبایــی به ايســنا گفت :دولــت و مجلس باید نگاهشــان طوالنی
مدت باشــد و نیازهای کشــور را با افزایش تولید تامین کنند .وقتی
در بعضــی مناطق به ازای هر یک خانــه چندین متقاضی وجود دارد
دولت میخواهد چه طرحی بدهد که جلوی افزایش قیمت را بگیرد؟
بنابراین طرحهایی مثل قیمتگذاری بیشتر جنبه روانی دارد و راهکار
اصلی نیست .ما باید از گفتاردرمانی خارج شویم و به سمت اقدامات
عملی در حوزه مسکن برویم .اینکه موج خبری ایجاد کنیم و آخرش
هم هیچ خروجی نداشته باشد مشکل مسکن حل نمیشود.
وی با بیان اینکه شــش سال است شعار مسکن اجتماعی میدهیم
و بعــد افزایش قیمت را به گــردن ایــن و آن میاندازیم ،گفت:
طی شــش هفت ســال گذشته تولید ســاختمان حدود  ۵۰درصد
کاهش یافته اســت .راهکار اصلی این است که دولت قیمت زمین
را مدیریت کند و به اصالح سیاســتهای پولی و بانکی که دارای
نقــص و ایرادات خطرناک و مهلک اســت بپــردازد .در کنار این
موضوعــات به جدا کردن اقتصــاد از دولت در ابعاد مختلف و در
حوزه مســکن بپردازد و توجه ویژه به انبوهســازان و ســازندگان
داشته باشد .وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده اصلی دولت
در حوزه مسکن ،باید کارهایش را عملیاتی کند و البته از طرحهای
شتابزده پرهیز داشته باشد.
نایب رئيس اتحادیه مشــاوران امالک تاکید کرد :هر اقتصادی نیاز به
برنامــه کوتاه مدت ،میان مدت و درازمدت دارد .ما باید در عین حال
که به بحرانهای فعلی توجه میکنیم ،نیمنگاهی هم به آینده بیندازیم
که متاسفانه در مسکن این نگاه وجود ندارد.

ممنوعیت خريد  486قلم کاالی خارجی
دارای تولید مشابه داخلی

مشاور رئیس ســازمان برنامه و بودجه
اســتان همدان بر ممنوعیت خريد بیش از
 486نــوع اقالم کاالهــای خارجی دارای
تولید مشابه داخلی تأكيد كرد.
جمیله دینیزاده در خصوص مصوبه چهل
و نهمین جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی پیرامون برنامههای اقتصاد مقاومتی
امســال و  27پروژه جدید ملی اولویتدار
«بســته رونق تولید و اشتغال» ابالغی سال
گذشــته اظهار کــرد :اجــرای پروژههای
جدیــد اولویــتدار اقتصــاد مقاومتی در
ســال جاری با رعایت اهداف پروژههایی
که طول اجرای آنها در ســال  1396بوده
و هنوز محقق نشــده است با جدیت باید
از وزارتخانه و ســازمان مربوطه پیگیری و
نسبت به تکمیل پروژه اقدام شود.
وی افــزود :با هماهنگی دســتگاه اجرایی
ملی اهداف کمی و برنامه زمانبندی جدید
پروژههای اولویتدار ســال گذشــته که
قابلیت استمرار در سال جاری را داشتهاند،
مشخص و به منظور تحقق اهداف استانی
با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
مشــاور رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
اســتان همــدان بــه فــارس گفــت :بــرش
اســتانی پروژههــای جدیــد اولویــتدار
اقتصــاد مقاومتــی در ســال  1397از
دســتگاه اجرایــی ملــی أخــذ و نســبت بــه
اجــرای آنهــا در اســتان برنامــه ریــزی و
اقــدام الزم صــورت پذیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ممنوعیــت
خریــد بیــش از  486نــوع اقــام کاالهــای
خارجــی دارای تولیــد مشــابه داخلــی و
رعایــت آن الزامــی اســت ،خاطرنشــان
کــرد :تنظیــم فاکتــور خریدهــا و قبــوض
رســید کاالهــای خریــداری شــده،
فرهنگســازی و تنویــر افــکار عمومــی،
برقــراری سیســتمی بــرای جلوگیــری از
توجیــه ارجحیــت خریــد کاالی خارجــی
بــه بهانــه کیفیــت و قیمــت مناســب و
لــزوم تشــکیل جلســات توجیهــی بــرای
ارکان ســازمان متبــوع مبنــی بــر رعایــت
مفــاد مصوبــات الزم اســت.
دین ـیزاده در خصــوص مصوبــات پنجــاه

و پنجمیــن ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی در مردادمــاه امســال نیــز اضافــه
کــرد :ایــن جلســه بــا دستورجلســه
بررســی برنامــه «مدیریــت مخاطــرات
اقتصــادی ناشــی از تحریمهــا در بخــش
صنعــت ،معــدن و تجــارت » تشــکیل و
پــس از ارائــه و بحــث و بررســی مقــرر
شــد وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
وضعیــت تولیــد کاالهــای صنعتــی و
معدنــی و بازرگانــی داخلــی کشــور را
رصــد کنــد.
وی در زمینــه بســتههای پنجگانــه
مصــوب ســتاد اقتصــاد مقاومتــی یــادآور
شــد :اســتان همــدان در تصویــب ایــن
بســتههای پنجگانــه بــه رقــم 24
هــزار رســیده کــه ایــن بســته شــامل
ارتقــای تــوان تولیــد ملــی ،تامیــن مالــی
و ســرمایهگذاری ،جــذب ،توســعه و
تعمیــق تکنولــوژی ،تجــارت خارجــی و
اشــتغال و توانمنــد ســازی نیــروی کار
اســت.
مشــاور رئیس ســازمان برنامــه و بودجه
همدان با اشاره به گزارش عملکرد اقتصاد
مقاومتی اســتان همدان گفت :خوشبختانه
همــدان در ظرفیتســنجی  200مگاوات

انرژی خورشــیدی و بهرهبــرداری از 60
مگاوات انرژی خورشــیدی ،توسعه کشت
محصوالت گلخانه ای استان به میزان 102
هکتار و توسعه سامانههای نوین آبیاری به
میزان  145هزار هکتار در اراضی کشاورزی
و زیرپوشش قرار دادن  85درصد از اراضی
مستعد آبی کشاورزی نسبت به استانهای
دیگر کشور پیشتاز بوده است.
وی افــزود :همــدان در ایجاد ظرفیت

نگهــداری و ذخیره محصــوالت باغی
و ســیب زمینی به میــزان  155هزار تن
توسط ســردخانه های مکانیزه ،اصالح
درختان گردو از طریق سرشاخهکاری در
برنامه سه ســاله (در سطح  450هکتار)
و در سال گذشــته به میزان  150هکتار
و افزایــش کیفیت و کمیــت محصول
درخت گردو توانســته عملکرد مطلوبی
داشته باشد.

خودرو

احتمال فسخ قراردادهای پیشفروش
خودروهای وارداتی

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت :در صورتی که مسئوالن
ذیربط اجازه واردات حدود  ۲۰هزار دســتگاه خودروی پیش فروش
شــده را ندهند ،شــرکتهای واردکننــده خودرو مجبور به فســخ
قراردادهای خود با مشتریان خواهند بود.
کوروش مرشدسلوک در پاسخ به اینکه برخی از مشتریان خودروهای
وارداتــی عنوان میکنند که علیرغم امضای قرارداد و پرداخت وجه،
خودروی فروخته شده به آنها تحویل داده نشده است و به همین دلیل
مشتریان ناراضی و دچار سردرگمی هستند و شرکتهای فروشنده نیز
پاسخ درستی به آنها نمیدهند! اظهار کرد :مشکل این است که واردات
خودرو به یکباره ممنوع شــد و به همین دلیل شرکتها نتوانستند به
تعهــدات خود عمل کنند.وی با بیان اینکه در زمان آزاد بودن واردات
خودرو ،حدود  ۲۰هزار دستگاه خودرو به مشتریان پیش فروش شده
است ،به ايسنا گفت :تقریبا معادل همین تعداد نیز ثبت سفارش برای
واردات خودرو صورت گرفته بود تا واردات انجام و تعهدات تحویل
شود اما به یکباره با ممنوعیت واردات خودرو مواجه شدیم.
رئیس انجمــن واردکنندگان خودرو ادامــه داد :این انجمن در حال
مذاکره با وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای رفع این مشکل است.
در حال حاضر حدود  ۲۰هزار دســتگاه تعهد عقب افتاده و همچنین
حدود  ۲۰هزار دستگاه ثبت سفارش واردات خودرو داریم که موفق
به واردات و تحویل آن نشدهایم.
وی افزود :البته تعدادی از مشــتریان قرارداد خود را فســخ کردهاند
اما بســیاری از مشتریان راضی به فســخ قرارداد نیستند و خودروی
خود را میخواهند بنابراین امیدواریم وزارت صنعت ،معدن و تجارت
هر چه زودتر در این زمینه تصمیم بگیرد تا تکلیف مشــتریان روشن
شــود .در این شرایط اگر با واردات حدود  ۲۰هزار دستگاه خودروی
ثبت سفارش شده موافقت نشود ،مجبور به فسخ قراردادهای فروش
خودرو خواهیم بود.
مرشدســلوک در پاســخ به اینکه آیا در صورت موافقت با واردات
خودروهای ثبت سفارش شده ،واردات این خودروها با نرخ ارز آزاد
اقتصادی خواهد بود؟ اظهار کرد :این خودروها با ارز آزاد نیز مشتری
خــود را دارند ضمن اینکه اگر ما هماکنون با ارز  ۱۰هزار تومانی نیز
خــودرو را وارد کنیم ،نرخ آن در بــازار پایینتر از قیمتهای فعلی
خواهد بود زیرا قیمتهای فعلی در بازار خودرو حباب دارد.

شخم بیرویـه
تهدیدی بـرای خـاک است

آنطور که معاون ترویج ســازمان جهاد کشاورزی
اســتان همدان ميگفــت :بهخاطر شــخم بیرویه و
استفاده ناصحیح از ماشینآالت ،اراضی و خاک استان
تهدید میشود .که يکي از اقدامات شاخص مدیریت
ترویج ،کشــاورزی حفاظتی و خاکبرداری حفاظتی
است تا با این اقدام خاک حفظشود.
احمــد قدیمی در جمع خبرنگاران بــا تأکید بر اینکه
ارتقای بهــرهوری از اقدامات مهــم و مورد پیگیری
اســت ،تصریح کرد :با توجه به اینکه منابع ما محدود
اســت و خطراتی نیز منابع آب ،خاک ،محیطزیست و
غیره را تهدید میکنند در مقابله با تهدیدات ،بهرهوری
درست مهمترین راهکار است.
وي با اشــاره به اینکه امســال در  9شهرستان استان
ارتقای بهرهوري پیگیری میشــود ،بیــان کرد :با این
اقدام ضمن حفظ منابع ،تولید با وقفه مواجه نمیشود.
قديمــي افــزود :حوزه ترویج ســال گذشــته در
چند بخش و ریز بخش زنان روســتایی ،آموزش
روســتایان ،آمــوزش بهر هبــرداران و آمــوزش

ســربازان ســازندگی فعال بود و این برنامهها به
ـــصورت نگاه بــه تولیدکننــدگان و بهر هبرداران
بوده است.
وي بیان کرد :آموزشهای بخش ترویج در حوزههای
زراعــت ،حفــظ نباتــات ،آب و خــاک ،باغبانــی،
مکانیزاســیون ،امور دام ،امور اراضی و صنایع تبدیلی
و به تفکیک بهرهبــرداران در بخشهای تولیدی بوده
است.
معاون ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با
تأکید بر اینکه در ســالهای گذشته ترویج کشاورزی
به روشهای قدیمی بود ،تصریح کرد :از سال گذشته
نظام نوین ترویج با ســه هدف دســتیابی به آمار قابل
اســتناد از تعداد بهرهبرداران ،ســاماندهی کارشناسان
استخدام شــده در پهنههای تولیدی و مدیریت دانش
انجام شد.
قدیمی با اشــاره به اینکه در استان همدان  33مرکز
جهاد کشــاورزی و  107پهنه تولیدی وجود دارد،
ابــراز کرد 129 :کارشــناس در پهنههــای تولیدی

استان فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه  33محقق در مراکز جهاد کشــاورزی
شهرستانها حضور دارند ،عنوان کرد :رابطه تنگاتنگ
و تعامل خوبی بین محققان و مدیریت ترویج در استان
وجود دارد.
معاون ترویج ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان
با تأکید بر اینکه  115هزار بهرهبردار در اســتان فعال
هســتند ،گفــت 107:مروج پهنه و  78ســایت جامع
الگویی در استان همدان وجود دارد.
قدیمی با اشاره اینکه یکی از شیوههای جدید آموزش
کانونهای یادگیری اســت ،تأکید کرد :در کانونهای
یادگیری کشاورزان باسابقه و باتجربه ساماندهی شده
و از ایــن طریق انتقال دانش و تجربه به کشــاورزان
انجام میشود.
معاون ترویج ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان
اظهار داشــت :ســال گذشته  78کشــاورز استان در
بخشهای مختلف به عنوان کشــاورز نمونه انتخاب
شدند .قدیمی با بیان اینکه  37صندوق توانمندسازی
زنان روستایی در استان تشکیل شده است ،ابراز کرد:
 2هــزار و  800نفــر روز از زنان اســتان با اعتبارات
استانی آموزش دیدهاند.
وی بــا تأکید بــر اینکه  2هــزار و  831نفر خانم در
اســتان نیز با اعتبارات ملی آموزشدیدهاند ،بیان کرد:
در مجموع  5هزار و  891خانم در دورههای آموزشی
معاونت ترویج آموزشدیدهاند.
معاون ترویج ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان
با اشــاره به اینکه کارگاههای آموزشی ترویجی برای
 26هزار نفر از بهرهبرداران اســتان برگزار شده است،
افزود :دورههای آموزش برای  300نفر تســهیل گران
زنان و آموزش پیشــگیری از تب مالت برای  500نفر
برگزار شده است.
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 23تا  27مردادماه صورت میگیرد

میزبانی همدان در مسابقات ورزشی
پرستاران کشور

مدیر دفتر پرســتاری همدان از میزبانی همدان در مسابقات ورزشی
پرســتاران کشور خبر داد و گفت :اين مســابقات از  23تا  27مردادماه
برگزار ميشود.
فاطمه شــیرانی از میزبانی همدان در مسابقات ورزشی پرستاران کشور
خبر داد و اظهار کرد 23 :تا  27مردادماه امســال جشــنواره ورزشــی

پیشخوان
پرستاران کشور در همدان برگزار میشود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در نهمیــن دوره المپیــاد ورزشــی پرســتاران
کشــور تقریبــ ًا  600پرســتار بــه رقابــت بــا هــم میپردازنــد،
گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه همــدان امســال بــه عنــوان پایتخــت
گردشــگری کشــورهای آســیایی انتخــاب شــده در معرفــی هرچــه
بیشــتر ایــن شــهر تــاش کــرده و درخواســت میزبانــی ایــن
مســابقات را دادیــم.
مدیر دفتر پرســتاری همدان با بیان اینکه از طریق نظام پرستاری استان
درخواست برگزاری این مسابقات در همدان داده شد ،افزود :هماهنگی

الزم برای اسکان پرستاران و برگزاری هر چه بهتر مسابقات در سالنهای
ورزشی استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه  4هزار کادر پرستاری استان میزبان ورزشکاران سراسر
کشور در همدان خواهند بود ،بیان کرد :ورزشکاران پرستار در رشتههای
دارت ،والیبال ،شــنا ،فوتسال ،بســکتبال ،آمادگی جسمانی و  ...رقابت
خواهند کرد.
شیرانی با اشــاره به اینکه در برگزاری این مسابقات میزبان رئیس نظام
پرســتاری کشــور هســتیم ،به حضور دکتر حضرتی؛ معاون پرستاری
وزارت بهداشت و تیم همراهش نیز اشاره کرد.

وقتی نمیتوانید پول مربیان خارجی را بدهید

خبـر
به بهانه روز خبرنگار

اشاعه نرم خبر در میدان فراخ ورزش
گســترش شبکه های مجازی و کمرنگ شــدن نقش خبرنگار در
انتشار خبر در حالی است که برخی مدعیاند اگر اطالع رسانی و آگاهی
بخشــی از یک اتفاق یا رویداد را با عنوان خبر تعریف کنیم ،اطالعات
مسابقات ورزشی که از سوی «شهروند خبرنگار» تهیه می شود جذاب
تر از مطالب خبرنگاران رسمی است.
به گزارش ایرنا ،در پاســخ به این افــراد باید گفت تعمیم دادن خبر و
محدود کردن آن به انتشار یک اتفاق ،تعریفی ناقص است که هم جفا به
خبر و اطالع رسانی تلقی می شود و هم سبب انتشار ناقص اطالعات
در سطح جامعه است .لذا چنانچه بخواهیم واقع بینانه به مساله خبر و
اطالع رسانی یک رویداد به ویژه در حوزه ورزش نگاه کنیم ،باید گفت
مساله خبر و خبرنگاری فراتر از شکل کالسیک آن یعنی انتشار اطالعات
آن رویداد تعریف می شود.
در شکل نوین انتشار خبر ،خبرنگاری حرفه ای به شمار می رود که در
آن خبرنگار با اســتفاده از تجربیات و پیشینه کاری ،ضمن واکاوی یک
اتفاق ،سعی در شکاف پوسته ظاهری و سفر به اعماق آن رویداد دارد؛ به
عبارتی در دنیای کنونی کار خبرنگار ،ظاهر بینی و سطحی نگری نیست
بلکه این فرد با تکیه بر ســواد رسانه ای و دسترسی به آرشیو می تواند
فارغ از نگاه عوامانه هســته موضوع را بشکافد و واقعیت های نهان در
یک مساله را به مخاطبان عرضه کند.
کارشناســان حوزه رسانه ای اقدام یک خبرنگار در زمینه واکاوی خبر،
پیشــینه خبر و ارائه اطالعاتی در زمینه های مختلف آن ،با عنوان «نرم
خبــر» یاد می کنند؛ نرم خبر ضمن آنکــه تاریخ مصرف خبر را نادیده
می گیرد می تواند با رهگیری سوابق ،مرور شرایط شکل گیری خبر و
بازخوانی واکنش ها نسبت به یک مساله ،اطالع رسانی دقیق تری از آن
مساله را به مخاطبان ارائه کند.
با تعمیم چنین شــیوه ای از خبرنگاری در حوزه ورزش می شود مسیر
هیجان آمیز اطالع رســانی که از آغاز یک مسابقه شروع شده و تا چند
روز پیگیری می شود ،ذهن مخاطبان را در جریان گزارش های متعدد آن
قرار داد .اما در سوی مقابل اگر نرم خبر به عنوان عنصر آگاهی بخش و
در برگیرنده واقعیت در حوزه ورزش به فراموشی سپرده شود ،شهروند
خبرنگاران با انتشــار اطالعات سطحی و زوایه دید خود نسبت به یک
موضوع ،سطحی نگری را در جامعه رواج خواهند داد و این امر نه تنها
در میزان اطالعات شهروندان نسبت به یک رویداد ورزشی آگاهی ایجاد
نخواهد کرد بلکه موجب می شــود بسیاری از واقعیت های جامعه در
سایه شایعه پراکنی های فضای مجازی به فراموشی سپرده شوند.
فراموشی واقعیت ها و درهم آمیختگی آن با شایعه ،سبب شکل گیری
هرج و مرج «آنارشــی» در اطالع رسانی این بخش می شود .با شکل
گیری این شــیوه از خبر رســانی ،پندار مردم از واقعیت های ورزشی
متفاوت تر از گذشته خواهد شد و این امر زمینه را برای سیاه نمایی و
انکار واقعیت ها هموارتر می کند.
اما چرا نرم خبر در ورزش بیش از دیگر زمینه های خبری اهمیت دارد؟؛
خبرنگار حوزه ورزش به عنوان یکی از پرمخاطب ترین حوزه ها نمی
تواند کار حرفه ای خود را تنها به انتشار نتیجه یک مسابقه یا اطالعات
سطحی آن محدود کند بلکه وی باید برای دوری از تکرار اخبار ورزشی
با بیان های متفاوت به عمق یک پدیده ســفر کرده و با برجسته سازی
محرکه های الزم در نتیجه گیری ورزشــکار یا تیم ،پیش فرض های
ذهنی مخاطبان را به واقعیت نزدیک کند .همچنین جذابیت های ورزش
به خبرنگار این حوزه اجازه خواهد داد تا با استفاده از نرم خبر ،گزارش
خود را محدود به تعداد کلمات یا پاراگراف ها نکند بلکه با استفاده از
سبک گزارش نویســی «پایان باز» زمینه را برای نگارش گزارش های
بیشتر و قضاوت ذهنی مخاطب فراهم کند.

معرفی برترین های المپیاد ورزشی
دختران کشور در همدان

بیست و نهمین دوره مسابقات ورزشی مدارس کشور در مقطع
متوسطه اول دختران امروز به پایان رسید
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رشته بسکتبال استان های
خراسان رضوی  ،اصفهان و تهران اول تا سوم شدند و فارس جام
اخالق را گرفت .در رشــته هندبال خراســان رضوی  ،اصفهان و
فارس اول تا سوم شدند و همدان جام اخالق گرفت.
در رشته ی فوتسال کرمانشاه  ،اصفهان و فارس اول تا سوم شدند
و تهران جام اخالق گرفت.والیبالیست های استان های تهران  ،البرز
و اصفهان هم به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند و کرمانشاه
جام اخالق را گرفت.
 ۹۷تیم در چهار رشته ی توپی این مسابقات شرکت داشتند .
در این مراســم بهترین بازیکن های هر رشته و خانم های گل هم
معرفی شــدند.جعفری  ،معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و
پرورش اســتان با بیان اینکه در مدت  ۷روز هــزارو  ۷۵۰نفر در
این مســابقات حضور داشــتند گفت  :در این مســابقات استعداد
یابی هم انجام شــد و در صورت هماهنگی و فراهم شــدن امکان
حضور دختران دانش آموز در مسابقات بین المللی قهرمان های این
مسابقات توانایی الزم برای شرکت را دارند.
آگهي حصر وراثت

خانم افســر زندي دارای شــماره شناسنامه  427به شــرح دادخواست کالسه
114/970255ح از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان خسرو پيرمحمدي زنديه به شــماره شناسنامه  457در تاريخ
 97/3/6در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر اســت به-1 :رامين پيرمحمدي زنديه فرزند خســرو به شــماره
شناســنامه  44پســر متوفي -2راهيل پيرمحمدي زنديه فرزند خسرو به شماره
شناســنامه  126دختر متوفي -3روياپيرمحمدي زنديه فرزند خســرو به شماره
شناســنامه  15566دختر متوفي -4اختر زندي فرزند عيسي به شماره شناسنامه
 427همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك
نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف مدت يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد( .مالف )341
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ورزش ایران برای تحریمهای بانکی
راهحلی دارد؟

1
همدان میزبان جشنواره
شطرنج مردان کشور شد
رئیس هیات شطرنج همدان گفت:
فدراسیون شــطرنج میزبانی هفدهمین
دوره جشــنواره مــردان کشــور را به
همدان واگذار کرد.
به گزارش ایرنا ،احمد علی بابایی اظهار
داشــت :این رقابت ها هجدهم تا 25
مرداد امســال به میزبانی سالن  6هزار
نفری انقالب همدان پیگیری می شود.
وی اضافــه کرد :تاکنون  56شــطرنج
باز از اســتان های مختلف کشور برای
حضور در این رقابت ها ثبت نام کرده
اند و مسابقات به صورت ریتد برگزار
شده و قوانین فدراسیون جهانی شطرنج
(فیده) حاکم خواهد بود.
علی بابایــی بیان کرد :مســابقات در
 11دور و به روش سوئیســی برگزار
می شود و اســتانها مجازند هر تعداد
بازیکنــی را که صالح بدانند با معرفی
نامه کتبی هیات شــطرنج بــه همراه
یــک قطعه عکس جهت صدور کارت
شناســایی برای شــرکت در مسابقات
اعزام کنند.
به ســه نفر برتر این مسابقات مدال و
حکم قهرمانی اعطا می شود.
همچنین شــرکت در این مسابقه برای
کلیه عالقه مندان آزاد اســت و  25نفر
اول این مسابقه برای مرحله دوم (نیمه
نهایی) انتخاب می شوند.

2
محدودیتهای بانکی باعث شــده این
روزها مربیان و بازیکنــان خارجی به مرور
با تصور اینکه نمیتوانند حق و حقوقشــان
را به شکل رســمی و قانونی دریافت کنند،
قید حضــور در ایران را بزننــد .به نظر این
محدودیتها بر ورزش کشور تاثیر مستقیم
خواهد داشــت و باید تا دیر نشده برای حل
آن راهکاری اساسی اندیشید.
بــه گــزارش ایســنا ،تحریمهــا و اعمال
محدودیتهای بانکی ایران از چند ماه اخیر
و با خــروج آمریکا از برجــام افزایش پیدا
کرده ،بخشهای مختلف کشور تحت تاثیر
این فرآیند ناصواب قــرار گرفتهاند ،ورزش
هم یکی از بخشهایی است که قطعا از این
موضوع مستثنی نیست.
یکی از این مشــکالت ملموس ورزش در
مواجهــه با تحریم بانکــی موانع پیش روی
فدراسیونها و باشگاههایی است که با مربی
یا بازیکــن خارجی همکاری میکنند و باید
حــق الزحمه این افراد را بــه دالر پرداخت
کنند .برگزاری اردوی بــرو ن مرزی و اعزام
به رقابتهای مختلــف خارجی نیز متاثر از
این اتفاق است و در اکثر مواقع فدراسیونها،
تیمها و ورزشکاران برای تامین مخارج ارزی

سفر با مشکل روبرو هستند.
نمونهی بارز ایــن اتفاق به گفته مهدی تاج،
عدم وجود مســیری قانونی برای پرداخت
حقوق کارلوس کیروش ،سرمربی تیمملی
فوتبال اســت .طبق اعالم رئيس فدراسیون
فوتبال ،این فدراســیون در سال  ۹۷نتوانسته
حقوق کیروش را به حســاب او واریز کند.
نکته عجیــب بدهی فدراســیون فوتبال به
ســرمربی تیمملی که  ۷۰۰هزار دالر برآورد
شده ،این اســت که این پول از دو ماه پیش
آماده است اما به خاطر محدودیتهای بانکی،
فدراسیون فوتبال در واریز این پول به حساب
کیروش ناتوان مانده است.
شاید فکر کنید که فدراسیون فوتبال میتواند
به راحتی و از طریق صرافیها این پول را به
کیروش بدهد اما صرافیهای ایران از تاریخ
 ۲۱فروردین سال جاری اجازه حواله پول به
خارج از کشــور را ندارند و به همین دلیل
فدراسیون نمیتواند از مسیر قانونی صرافیها
برای پرداخت دســتمزد کیروش اقدام کند،
مگر اینکه تاج هم بخواهد مانند گذشــتگان
از طرق غیرقانونی و به شــیوه چمدانی این
کار را انجام دهد کــه قطعا این موضوع نیز
دردســرهای داخلی برای فدراسیون و قطعا

خارجی برای کیروش خواهد داشت.
همین واریز ســاده پول اکنــون به یکی از
موانع ادامــه همکاری ایــران و کیروش
تبدیل شده اســت .موضوعی که میتواند
مثالهای زیادی را در ســایر رشــتههای
ورزشی نیز داشته باشد.
چند روز آینده بازیهای آســیایی شــروع
میشــود و در ادامــه نیز تیمهــای مختلف
رقابتهای قهرمانی جهان و آسیا را در پیش
دارند .جامملتهای فوتبــال  2019یکی از
این رویدادهاست که از هماکنون تبعات این
موضوع دامن تیم ملی ایران را گرفته است.
بــه نظر میرســد با تمامی ایــن اوصاف و
واقعیات این روزهای کشور ،وزارت ورزش
و جوانان باید فکری به حال این مشکل کند.
قطعا اگر نهادهای باالدســتی در این ماجرا
به داد فدراسیونها نرســند ،ورزش ایران با
مشــکل روبرو خواهد شد .فوتبال و والیبال
هم ندارد.
امید اســت که ایــن موضوع بــا درایت و
برنامهریزی مسووالن ارشد ورزش بررسی و
راهی جایگزین پیش روی ورزش قرار گیرد
تا کمترین آسیب به ساختار قهرمانی ورزش
کشور وارد شود.

چه خبر از مسافران همدانی جاکارتا؟!
داوران ،مربیان و ورزشکاران همدانی
حاضر در بازیهای آســیایی جاکارتا تا به
امروز قريب به  17نفر قطعی دارد.
بــه گــزارش فــارس  ،روز بــه روز بــه
شــروع مســابقات آســیایی جاکارتــا
 2018نزدیــک میشــویم و کشــورهای
مختلــف آســیایی در حــال آمادهســازی
تیمهــای مختلــف خــود بــرای
حضــور در ایــن رویــداد هســتند.قطع ًا
کاروان کشــورمان بــه عنــوان یکــی
از قدرتهــای ورزش قــاره کهــن
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و
تیمهــای مختلــف بانــوان و آقایــان
یکــی پــس از دیگــری در حــال اعــزام
بــه کشــور اندونــزی هســتند.
در این میان همــدان نیز به عنوان یکی از
استانهای صاحب مدال در این مسابقات،
در حال اعزام ورزشکاران ،داوران و مربیان

از این استان به تیمهای مختلف ملی است.
از  21نفر لیســت ورزشــکاران ،مربیان و
داوران همدانی تاکنون  17نفر قطعی شده
و تنها پنج نفر در لیســت انتظار هستند تا
بلیت آنها اوکی شود.
در زیــر اســامی ورزشــکاران اعزامی به
بازیهای آسیایی را خواهید خواند:
 .1مریم کرمی در قایقرانی
 .2ارزو حکیمی در قایقرانی
 .3مریم امیدیپارسا در قایقرانی
 .4آذر کولیوند در کوراش
 .5حمید میرزایینادر در کبدی
 .6فرود نظری در ووشو
 .7مهلقا جامبزرگ در تیراندازی
 .8مینا عزیزی در جودو
اسامی داوران حاضر در بازیهای آسیایی:
 .1بیژن حیدری در فوتبال
 .2هادی سالم در بسکتبال

 .3بهاره سیفی در فوتبال
اسامی مربیان حاضر در بازیهای آسیایی:
 .1وحید خراقانی در کبدی
اسامی ورزشــکاران حاضر در بازیهای
پارآسیا
 .1حمید اسالمی در دوومیدانی نابینایان
 .2وحید نجمی در دوومیدانی نابینایان
 .3حســین صالحیمنش در دو و میدانی
نابینایان (دونده همراه)
 .4مهدی موسوی در دو و میدانی نابینایان
(دونده همراه)
اسامی ورزشــکارانی احتمالی حاضر در
بازیهای پارآسیایی
 .1زهرا نجاتیعارف در والیبال نشسته
 .2علیرضا جلیلی در شنا
.3محمدکرم کولیوند در گلبال
 .4مصطفی نصیری در گلبال
 .5ایمان طالبیان در دو و میدانی

ملی پوش
کبدی همدان
بازیهای آسیایی را
از دست داد

معاون توســعه ورزش قهرمانی همدان
گفت :ســعید غفاری یکی از ملی پوشان با
ســابقه و نخبه ورزش کبدی استان به دلیل
مصدومیت ،بازی های آسیایی جاکارتا را از
دســت داد.به گزارش ایرنا ،عباس قهرمانی
اظهار داشــت :این ورزشکار جزو بازیکنان
اصلی تیم ملی کبدی مردان ایران است که به
دلیل مصدومیت از ناحیه پا از لیست نفرات
اعزامی خط خورد.
وی بیان کرد :این ملی پوش کبدی کشورمان
همواره جزو ستاره های تیم ملی در میادین
بین المللی بود که متاسفانه دچار این اتفاق

تلخ شــد .قهرمانی افزود :با این حال غیبت
این ملی پوش چیزی از ارزش های وی کم
نمی کند و به اندازه سایر ملی پوشان اعزامی
برای ما دارای جایگاه ارزشمند است.
وی اظهار داشــت :غفاری برای کشورمان
در رقابت های مهم بین المللی رشته کبدی
بارها افتخارآفرینی کرده است و امیدواریم

هرچه سریعتر به میادین ورزشی بازگردد.
ســعید غفاری در سال های گذشته همواره
جزو بازیکنان ثابــت تیم ملی کبدی مردان
ایران بوده است.
این کبدی کار اهل شهرســتان کبودرآهنگ
همدان است و بیش از پنح سال در ورزش
کبدی فعالیت دارد.

همدان مهد پرورش
داوران نخبه ورزش
کشور است
مدیــرکل ورزش و جوانان همدان
گفت :این اســتان مهد پرورش داوران
نخبه ورزش کشــور به شمار می رود
و در اغلب رشــته های ورزشی دارای
داوران بین المللی هستیم.
رســول منعم در آییــن بدرقه داوران
همدانی اعزامی به بازی های آســیایی
 2018جاکارتا اندونزی اظهار داشــت:
همدان با داشتن ســه داور بین المللی
در این دوره از بــازی ها حایز افتخار
ارزنده ای است.
وی بیــان کرد :بیژن حیــدری و بهاره
سیفی رقابت های فوتبال و هادی سالم
مسابقات بسکتبال این دوره از مسابقات
را قضاوت می کنند که هر ســه جزو
داوران برجســته بین المللی و صاحب
جایگاه در کشور هستند.
منعــم افــزود :داوران همدانی همواره
در میادین بیــن المللی حضور یافته و
عملکرد درخشــان آنها باعث شده تا
در قضاوت های مهم جهانی و آسیایی
حضور مستمر داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد :حمایت از جامعه
داوری نیــز یکــی از سیاســت های
جاری در دســتگاه ورزش استان است
و داورانی که در ســطح بیــن المللی
درخشش داشته باشــند ،همانند سایر
قهرمانان تقدیر می شوند.
وی ابــراز امیدواری کرد کــه داوران
اعزامی به بازی های آســیایی بتوانند
با عملکرد درخشــان خود تــا فینال
مسابقات قضاوت کنند.
گفتنی اســت بیژن حیدری در رشــته
فوتبال و هادی سالم در رشته بسکتبال
در بازی های آسیایی قضاوت می کنند.
اســتان همدان دارای بیــش از  2هزار
و  500داور در رشــته هــای مختلف
ورزشی است.

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

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر
خداحافظی بازنشستگان از ورزش

شعبانیبهار از تیروکمان میرود؟

با قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشســتهها در دستگاههای دولتی،
 ۲۰رئیس فدراســیون بازنشسته هســتند که در میان آنها نام غالمرضا
شــعبانیبهار ،رئیس همدانی فدراسیون تیراندازی با کمان نیز به چشم
میخورد.
به گزارش فارس  ،مجلس شــورای اسالمی روز سهشنبه هفته گذشته
قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستهها را اعالم کرد که بر اساس تبصره
یک ماده واحده این طرح به کارگیری بازنشستگان در سمتهای روسای
ســه قوه ،معاون اول رئیس جمهور ،نــواب رئیس مجلس ،نمایندگان
مجلس ،وزرا ،اعضای شــورای نگهبــان و معاونان رئیس جمهور ذکر
شــده در ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8مهر 86
و همچنین بهکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی
معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
اما در این میان با اجرایی شــدن این قانون وزارت ورزش و روســای
فدراسیونها نیز شامل تغییراتی خواهند شد.
 20رئیس فدراسیون بازنشسته هستند که البته شعبانیبهار رئیس همدانی
فدراسیون تیراندازی با کمان عضو هیات علمی دانشگاه است و باید دید
آنها به فدراسیون مأمور شدهاند یا خیر؟
البته در این میان غالمرضا جعفری دیگر مرد همدانی رئیس فدراسیون
بازیهای بومی محلی و روستایی عشایری چند سالی از خدمت خودش
باقی است و در این لیست  20نفره جای ندارد.
دیگر نکته جالب برای همدانیها در این لیســت ،خداحافظی مدیرکل
اسبق ورزش همدان با ریاست فدراسیون اسکی خواهد بود ،جایی که
ســیدعبدی افتخاری مدیرکل محبوب ورزش مادستان تنها چند سالی
است که تکیه بر ریاست ورزش الکچری اسکی زده است.
برخی از روسای فدراسیونها هم مدرک باالتر از کارشناسی ارشد دارند
که باید با قانون  35ســال بازنشسته شوند .البته نکته حائز اهمیت این
اســت که برخی از آنها در زمان سازمان تربیتبدنی در مرکز آموزش
مدرک گرفته و آن را معادلسازی کردهاند .بنابراین ممکن است مشکل
بازنشستگی این روسا نیز حل شود.
در زیر اسامی روسای بازنشسته را میخوانید:
.1اتومبیلرانی�������������������������������������������������������������������� محمود صیدانلو
.2اسکواش ��������������������������������������������������������������������� مسعود سلیمانی
.3اسکی �����������������������������������������������������������������������������عبدی افتخاری
.4انجمنهای ورزشی����������������������������������������������������� غالمعلی علیپور
.5پرورش اندام�������������������������������������������������������������� ناصر پورعلیفرد
.6تکواندو���������������������������������������������������������������������سیدمحمد پوالدگر
.7تیروکمان ����������������������������������������������������������� غالمرضا شعبانی بهار
.8جودو �����������������������������������������������������������������������������محمد درخشان
.9چوگان������������������������������������������������������������������ حجت ا ...دهخدایی
.10سه گانه ������������������������������������������������������������������ محمدعلی صبور
.11شمشیربازی ������������������������������������������������������������ فضل ا ...باقرزاده
 12قایقرانی ���������������������������������������������������������������������� غالمرضا امینی
.13کاراته ��������������������������������������������������������������������محمدصادق فرجی
.14گلف ������������������������������������������������������������������������������بهروز منتقمی
.15ناشنوایان ������������������������������������������������������������������ مصطفی کریمی
.16هاکی �������������������������������������������������������������������������������� بهرام شفیع
.17همگانی ��������������������������������������������������������������������������� علی مجدآرا
.18والیبال ���������������������������������������������������������������������������� احمد ضیایی
.19وزنه برداری ��������������������������������������������������������������������� علی مرادی
.20هندبال ������������������������������������������������������������������������ علیرضا رحیمی
آگهی مزایده

در پرونده کالســه 1/3804/96ج اجرایی طی رأی صادره از شعبه  119شورای حل اختالف شهرستان همدان آقاي محمود رحيمجو محکومند به پراخت
 157/055/000ریال به عنوان اصل خواســته و در حق آقاي حسين صفاپور فرزند قربانعلي و مبلغ  7/852/750ريال به عنوان عشر دولتي لذا با توجه به
اینکه محکوم علیه /عليهما /عليهم نسبت به برائتذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا به درخواست محکوم له  /لهما  /لهم اقدام به توقیف اموالی به
شرح ذیل که در تاریخ  97/5/29ساعت  8:45اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه دین محکو م عليه /عليهم /عليهما مینماید .معهذا کسانی که تمایل
به شــرکت در مزایده را دارند میتوانند در مدت  5روز قبل از روزي که براي فروش معين شده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايیند .ضما مزايده
در اجراي احکام مدني شوراي حل اختالف همدان برگزار ميگردد.
لیست اموال موردمزایده به شرح ذیل می باشد:
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
جمع

شرح
راحتي  7نفره
غذاخوري  6نفره
بوفه چوبي
يک دست مبل چوبي
ي الجي
السيد 
 4تخته فرش  6متري
اتوپرس ساني
 3تخته فرش کناره
 12متر موکت
 5عدد رختخواب پيچ
سرويس خواب  2نفره
 2تخته فرش  12متري
 2تخته فرش گرد
پنکه توشيبا
اتوبخار ناشينال
جاروبرقي ساني
هم زن آ اگ
چرخ گوشت
قهوهجوش هميلتون

رديف
ارزش (ريال)
20
7/000/000
21
5/000/000
22
1/000/000
23
4/000/000
24
7/000/000
25
16/000/000
26
1/000/000
27
1/000/000
28
200/000
29
300/000
30
4/000/000
31
12/000/000
32
500/000
33
500/000
34
500/000
35
1/000/000
36
500/000
37
1/000/000
500/000
38
نود ميليون ريال معادل نه ميليون تومان

شرح
آرامپز ساني
آبميوهگيري
يخچال فريزر پرواليف
اجاق گاز سينجر
لباسشويي آبسال
ماکروفر سامسونگ
ميز چوبي السيدي
بخاري گازي پالر
ماشين ظرفشويي اوسان
ظروف بلور
ظروف چيني
سرويس قابلمه چدن
چرخ خياطي
جعبه ابزار و دريل
 4عدد سيني
قوري و کتري استيل
قاشق و چنگال و کفگير
زيرانداز مسافرتي
ساير وسايل

ارزش (ريال)
1/000/000
500/000
7/000/000
1/500/000
3/000/000
2/000/000
500/000
2/000/000
3/000/000
1/000/000
1/000/000
500/000
200/000
500/000
200/000
200/000
300/000
100/000
2/500/000
90/000/000

بدیهی اســت برنده مزایده کسی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید و میبایست ده درصدی را فیالمجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تأدیه
نماید(.مالف )1957

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اسدآباد

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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همدان
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نهاوند

تویسرکان

رزن

کبودراهنگ

قهاوند
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»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

هيچ مرد مسلمانى ،بعد از فايده اسالم ،فايدهاى همانند به دست آوردن
برادرى دينى نبرده است.

صاف تا کمي ابري  -غبارآلود
فامنین

اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

04:52
06:28
13:22
20:16
20:35
00:34
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نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
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شماره 3259

خبـر

ارسال  ۲۳۶۵اثر به دبیرخانه جشنواره
منطقهای «آگِر» مالیر

 ۲هزار و  ۳۵۶اثر از  ۱۰اســتان کشور برای حضور در شصتمین
جشنواره منطقهای سینمای جوان مالیر «آ ِگر» به دبیرخانه این جشنواره
ارسال شده است.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان ،با
پایان مهلت ارســال آثار به جشنواره منطقهای «آ ِگر» مالیر،در بخش
فیلم؛  ۲۵۸فیلم داستانی ۱۰۲ ،اثر مستند ۳۱ ،اثر پویانمایی و  ۵۰فیلم
تجربی به دبیرخانه جشــنواره ارسال شــده است.همچنین در بخش
عکس یک هزار و  ۷تکعکس و  ۴۷۵مجموعهعکس در سامانه این
جشنواره ثبت شده و دربخش فیلمنامه نیز  ۳۹۵اثر در بخش آزاد و ۳۸
اثر در بخش اقتباسی به دبیرخانه جشنواره رسیدهاند.

اشتباه نرم افزاری بانک آمریکایی  ۴۰۰نفر
را بی خانمان کرد

اشتباهات نرم افزاری معموال مشکالت مختصری ایجاد کرده و برای
کاربران چندان گران تمام نمی شــوند .اما این بار یک بانک امریکایی به
همین علت مشتریان خود را دچار مشکالت اساسی کرده است.به گزارش
انگجت ۴۰۰ ،نفر از مشتریان بانک ولزفارگو در امریکا که چهارمین بانک
بزرگ این کشور محسوب می شود ،به علت اشتباه یک نرم افزار در زمینه
محاسبه تغییرات وام مسکنشان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.این نرم
افزار تغییرات مذکور در وام  ۶۲۵مشتری بانک ولز فارگو را نادیده گرفت یا
اطالعات مربوط به آنها را دریافت نکرد و همین مساله در نهایت باعث شد
تا  ۴۰۰مشتری بانک یادشده مقروض و بدحساب تلقی شوند و در نهایت
مجبور به تخلیه منازل خود به علت سلب حق اقامه دعوی شوند.

باکتری ها در برابر ضدعفونی کننده های
بیمارستانی مقاوم شدند

در دهه های گذشــته اســتفاده فزاینده از شــوینده ها و ضدعفونی
کنندههای الکلی در بیمارستان ها میزان عفونت ها و آلودگی های باکتریایی
را به میزان چشــمگیری افزایش داده است.به گزارش نیواطلس ،اما نتایج
یک بررســی تازه نشــان می دهد برخی از باکتری هــا در برابر این نوع
ضدعفونی کننده های الکلی مقاوم شــده اند و با اســتفاده از آنها از بین
نمی روند.یافته های پرفسور پل جانسون از دانشگاه یورک نشان می دهد
آلودگی های بیمارستانی به علت استفاده از ضدعفونی کننده های الکلی
در سال های گذشته کاهش یافته بود ،اما همزمان با افزایش مقاومت برخی
باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها ،همین روند در زمینه مقاوم تر شــدن
برخی از آنها در برابر ضدعفونی کننده های مذکور هم مشاهده می شود.

سبدخریدرباتیکبهجایمشتریخریدمیکند
یکی از فروشــگاه های زنجیره ای خرده فروشــی ،ســبد خرید
رباتیکی ســاخته که می تواند سفارش های آنالین مشتریان را از انبار
انتخاب و بسته بندی کند.
به گزارش دیلی میل ،به زودی یک ربات خریدهای مشتریان فروشگاه
های والمارت را برای آنها آماده می کند .این فروشــگاه زنجیره ای
اعالم کرده به زودی ســبدهای خرید رباتیکی به نام  Alphabotرا
در یکی از فروشگاه های خود در نیوهمپشایر ارائه می کند .آلفابات
می تواند ســفارش های آنالین مشتریان را انتخاب و بسته بندی کند.
همچنین قابلیت انجام کارهایی روتین را دارد .فرایند این دســتگاه
بسیار جالب است .آلفابت اجناس مورد نظر مشتریان را از انبار خارج
می کند تا کارگران بخش خدمات آنها را تایید کنند.

با پرفروشترین گوشیهای هوشمند تاریخ
آشنا شوید

در ۱۵ســال اخیر استقبال از گوشی های هوشمند روز به روز در حال
افزایش بوده و البته برخی از انواع این گوشی ها بیش از مدل های دیگر مورد
توجه قرار گرفته اند .به گزارش مهر  ،در مجموع و در بیش از یک دهه اخیر
پنج مدل گوشی هوشمند بیش از دیگر مدل ها در بازارهای جهانی به فروش
رفته اند که آشنایی با آنها و به خاطر سپردن اسامی شان خالی از لطف نیست.
در انتهای فهرست پرفروش ترین گوشی های هوشمند کل تاریخ دو گوشی
گالکسی اس  ۳سامسونگ و آیفون  ۵قرار دارند که  ۷۰میلیون واحد از هر
یک از این گوشی ها به فروش رفته اند .نکته جالب در مورد هر دوی این
گوشی ها آن است که دنباله هایی بر دو مدل پرطرفدار دیگر از گوشی های
مختلف بوده اند که به ترتیب گالکسی اس  ۲و آیفون  ۴اس نام داشتهاند.

گزارش
گردشگري

از اين باند پروازي بلند نميشود

هتل گران میشود؟
رئيس جامعه هتلداران ایران گفت :دو نرخی و یا ارزی شدن هتلها،
میانبری برای گرانتر کردن کرایه اتاقها نیست.
جمشید حمزهزاده که چندی پیش از تعیین نرخ ارزی برای کرایه هتلها
خبر داده بود ،به ایسنا گفت :این اقدام صرفا برای شفافسازی در نرخ
اقامت هتلهای ایران انجام میشــود ،چرا که نوسانات ارزی بالتکلیفی
را برای مســافران خارجی بوجود آورده و آنها را ناراضی کرده است.
از طرفــی به خاطر تعطیلی صرافیها تبدیــل ارز به ریال محدودیت و
ممنوعیتهایی را برای خارجیها بهوجود آورده .در این شرایط متاسفانه
بعضی از کارکنان هتلها شخصا به تبدیل ارز مسافران اقدام میکنند که
ابهاماتی را پیش آورده است.
بــه گفته او ،هتلها معموال ارز مســافر را براســاس نرخ اعالمی بانک
مرکزی به ریال تبدیل میکنند ،اما گردشگر وقتی در جریان مابهتفاوت
نرخ آن با بازار آزاد قرار میگیرد دچار سوءتفاهم و بیاعتمادی میشود
که ما برای جلوگیری از ابهامات بیشــتر ،تعیین نــرخ ارزی را در کنار
قیمت ریالی برای کرایه اتاق هتلها پیشــنهاد کردیم که البته این طرح
هنوز درحال مطالعه است و باید پس از مشخص شدن زوایا و جزئیات
بیشــتر ،با سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به توافق
رسید.
او دربــاره احتمال افزایش قیمت کرایه اتــاق در هتلهای ایران پس از
دونرخی شــدن ،اظهار کرد :این اتفاق رخ نمیدهد ،ضمن اینکه قیمت
ریالی اتاقها قرار نیست تغییر کند .ما فقط نرخ ریالی موجود را با توجه
به قیمــت ارز دولتی (در بانک مرکزی) به دالر یا یورو تبدیل میکنیم،
مشابه تابلوی قیمتی که در هتلهای سایر کشورها وجود دارد.
حمــزهزاده تاکید کرد :نرخهای ارزی با توجه به اقتضاء کشــور تعیین
خواهد شد ،طبیعتا ما نمیتوانیم هتلهایمان را با لندن ،پاریس و یا حتی
ترکیه مقایسه کنیم ،اما برای شفافسازی و جلب نظر مهمانان خارجی
بهتر اســت این تغییرات را اعمال کنیم تا مسافر خارجی از سردرگمی
نجات یابد.
وی دربارهی اقدام برخی هتلها که اتاقهایشان را همین حاال هم دالری
کرایه میدهند و هنگام تبدیل ارز به ریال ،قیمت آن را دو تا ســه برابر
بیشتر از نرخ معمول افزایش میدهند ،گفت :این اقدام تخلف است .اگر
ما کرایههای اتاق هتلها را ارزی کنیم ،همان قیمت ریالی را با توجه به
نرخ بانک مرکزی به ارز تبدیل میکنیم .کرایه اتاق نباید بیشــتر از نرخ
ریالی آن باشد.
حمزهزاده درباره تکلیف آژانسهای ایرانی واردکننده توریست به کشور
که هتلها ،کرایههای آنها را نیز ارزی حســاب میکنند ،بیان کرد :قطعا
در زمان تعیین راهحل و ضوابط ،شرایط آژانسهای ایرانی که گردشگر
خارجی وارد میکنند را در نظر میگیریم ،این طرح فعال در حد پیشنهاد
است که باید جلسات کارشناسی برای آن برگزار شود تا به نتیجه برسد.

خبـر

کشف و ضبط اشیای تاریخی
در استان همدان
با تالش نیروهای یگان حفاظت اســتان همدان اشــیای تاریخی با
قدمت دوران هخامنشی ،اسالمی ،زندیه و ایلخانی کشف و ضبط شد.
بهگزارش روابطعمومی یگان حفاظت میراثفرهنگی ،ســردار سرتیپ
دوم پاســدار امیر رحمتاللهی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی،
یکشنبه  14مرداد با بیان این مطلب گفت« :مأموران یگان حفاظت میراث
فرهنگی استان همدان در ادامه روند دستگیری قاچاقچیان اموال تاریخی
و به محض کسب اخبار واصله از دوستدارن میراث فرهنگی مبنی وقوع
حفاری غیرمجاز و خریدو فروش مقادیری اشــیای عتیقه در شهرستان
اســدآباد ،ضمن تشکیل تیم ویژه عملیات نسبت به بررسی و شناسایی
هویت افراد دخیل در امر قاچاق اشیای تاریخی اقدام کردند».
او افزود« :آنها با بهرهگیری از ظرفیت حمایتی مراجع قضایی و انتظامی
ضمن مراجعه به منزل متهمان در دوعملیات مجزا ابتدا  20قطعه ســکه
تاریخی ،تعدادی انگشــتر و ســنگهای قیمتی ،یک دستگاه فلزیاب،
تعدادی نارنجک جنگی و دستبند و در عملیات دیگر  18قطعه ظروف
سفالی مطالعاتی ،مواد منفجره و مقادیری ابزار و ادوات حفاری غیرمجاز
کشف و ضبط کردند».
او افزود« :در پی کارشناسیهای فنی انجام پذیرفته از سوی کارشناسان
اداره کل میراث فرهنگی استان همدان ،اصالت بخشی از اشیای مکشوفه
تأیید و قدمت آنها دوران هخامنشی ،اسالمی ،زندیه و ایلخانی تخمین
زده شد».
سردار رحمت الهی خاطرنشان کرد« :افراد دستگیر شده به همراه پرونده
تشکیل شده برای ســیر مراحل قانونی به مرجع قضایی استان تحویل
شدند».

بازگشت تعطيلي به فرودگاه همدان

فرهنگ
درویشنژاد تأکید کرد

آمادگی همدان برای صدور
مجوز نشر کتاب در غرب کشور

»»مریم مقدم

پروازهای همدان به کیش  ،همدان به مشهد
و همدان بــه تهران و بالعکس تعطیل شــد و
در این بازار تعطیلی ها پرواز نخســتین گروه
حجاج همدانی به ســرزمین وحی که قرار بود
صبح روز  14مرداد انجام شــود ،با  7ساعت
تاخیر در فرودگاه همدان انجام شــد .در حال
حاضر موســم حج موجب شده است تا پرواز
حجاج اســتان کردســتان نیز از همدان انجام
میشــود این اتفاق می توانست موجب شود
ظرفیت پروازی فرودگاه همدان به استان های
مجاور معرفی شود اما نه تنها این اتفاق نیوفتاد
بلکه درست در این زمان فرودگاه همدان عمال
تعطیل شد .حاال از  14تا  21مردادماه عملیات
رفت حجاج و از  14شــهریورماه نیز عملیات
برگشــت صورت میگیرد و بعــد هم درهای
فرودگاه بســته میشود و این پایانه به یک مکان
تعطیل در استان همدان تبدیل میشود
این روزهــا همدانی ها دیگــر از موقتی بودن
پروازهای فرودگاه همدان ســردرگم شده اند و
کم کم اعتماد آنها به ارتباط هوایی بین همدان با
مناطق دیگر قطع خواهد شد به واقع چرا این حال
و روز استان است ؟ آیا برازنده است در سالی که
ادعا می کنیــم همدان در رویدادهای بین المللی
گردشگری حرف برای گفتن دارد به یکباره داغ
تعطیلی دامان فرودگاه را بگیرد .
به هر ترتیب  ،فرودگاه همدان که چند سالی بود
پروازهای آن با دو پرواز دست و پا شکسته کیش
و مشهد رونق گرفته بود و از حالت تعطیلی خارج
شده بود ،این روزها شاهد لغو این دو پرواز است.
تغییــر چارترکننده دلیــل لغو دو پرواز
کیش و مشهد
مدیر روابط عمومی فــرودگاه همدان علت لغو
دو پرواز کیش و مشــهد از فــرودگاه همدان را
تغییر شــرکت چارترکننده دانســت و گفت :با
انجام رایزنیهــای فراوان و آغــاز انجام پرواز
تهــران ـ همدان امید این میرفــت که فرودگاه
همــدان پر جنب و جوشتر از ســابق شــود و
شــاهد انجام پروازهای زیــادی از این فرودگاه
باشــیم ،اما همچنان میبینیم که با راهاندازی یک
پرواز ،پرواز دیگر لغو میشــود.فرودگاه همدان
که با انجام پرواز حج تمتع بینالمللی شــده و به
دنبال برقراری پرواز نجف و ترکیه نیز هســت،
لغو پروازهای داخلی بــرای همدان که پایتخت
گردشــگری کشــورهای آسیایی اســت ،چندان
خوشایند نیست.
مدیر روابط عمومی فــرودگاه همدان علت لغو
دو پرواز کیش و مشــهد از فــرودگاه همدان را
تغییر شــرکت چارترکننده دانست و اظهار کرد:
در حال حاضر رایزنی برای شــرکت چارترکننده
در حال انجام اســت و تا مشخص شدن چارتر
کننده وقفه خواهیم داشــت .مهدی افتخاری بیان
کرد :اکنون دو پرواز همدان ـ مشــهد و همدان
ـ کیش لغو شــده و تنها پرواز داخلی از فرودگاه
همدان به مقصد تهران است.
فرودگاه  80ساله به جای رونق از نفس
افتاده است
فرودگاه همدان با بیش از هشــت دهه قدمت هنوز
نتوانسته در میان پایانههای حمل و نقل هوایی كشور
حرفی برای گفتن داشته باشد و هیچ هواپیمایی در
آن پرواز نمی کند ،گرچه مسئوالن وعده داده بودند
پروازهای همدان  -تهران مردادماه امســال از طریق
باند این فرودگاه انجام شــود اما بدلیل عدم استقبال
مسافران خبری از آن نیست.
فــرودگاه از زیر ســاخت های مهــم اقتصادی و
مواصالتــی رونق و گســترش تجــارت و صنعت
گردشــگری هر استان اســت به نحوی که توسعه

فــرودگاه همدان می تواند نقش مهمی در توســعه
زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری های کالن
داخلی و خارجی ،توسعه آموزش عالی ،گردشگری،
دسترســی مناســب تر به خدمات درمانی و غیره
داشــته باشــد .در قرن حاضر صنعت هوایی نقش
بســیار مهمی در روابط کشور های مختلف جهان،
تبادل فرهنگ ها ،نمایش قــدرت های اقتصادی و
غیره به عهده دارد و ارزش و اهمیت فرودگاه ها در
دنیای امروز به حدی است كه برخی فرودگاه ها را
لوكوموتیو اقتصادی هر كشــور توصیف می كنند و
وجود فرودگاه های پررونق و كارآمد را عامل رشد
اقتصادی و توسعه پایدار می دانند.
اســتان همدان در چند ســال اخیر از فعالیت یک
فرودگاه بیــن المللی بی بهره بوده اما با تالش های
صورت گرفته هم اکنون فــرودگاه همدان آمادگی
پــرواز هواپیماهای پهن پیکر از باند این فرودگاه را
دارد چراکه توســعه فرودگاه همدان می تواند نقش
برجسته ای در پویایی اقتصادی منطقه غرب کشور
داشته باشــد و به صنعت گردشــگری و صادرات
محصوالت کشــاورزی رونق می بخشــد .همدان
پایتخــت تاریخ و تمــدن ایران و از اســتان های
تاریخی با مناطق توریســتی و گردشگری فراوانی
استکه چشــ م اندازهای طبیعی ،آب و هوای بی
نظیر ،کوهستا ن های سرسبز با این دیار دیرپا پیوندی
جاودانه دارد.

دوباره به جــای رونق پرواز از تعطیلی
می گوییم

در همیــن زمینه نماینده مردم همــدان و فامنین
در مجلس شورای اســامی در گفتگو با همدان
پیام با بیان اینکه بانــد فرودگاه همدان به طول
ســه هزار و  950متر هم اکنــون یک باند کامال
بین المللی اســت ،اظهار داشــت :باند فرودگاه
همــدان یک باند کامال بین المللی اســت و همه
هواپیماهــای بین المللی از جملــه بوئینگ 745
پهــن پیکر یا بوئینــگ  777می تواننــد از باند
فرودگاه همدان پرواز داشته باشند.
امیر خجســته با بیان اینکه در شان استان نیست
که همه پروازهاتعطیل شــود بیان کرد :توقف گاه
و بیگاه پروازها از فرودگاه همدان نشــان دهنده
نبود مدیریت درست در این زمینه است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای
اسالمی اظهار داشــت :نکته قابل تامل این است
که تا مســافران پرواز فرودگاهی از همدان می
خواهند بــه روال پروازها خــو بگیرند و برنامه
پروازی را درک کنند این ارتباطها تعطیل میشود
به واقع چرا باید همین معدود پروازها از همدان

به کیش و مشــهد و تهران همیشه لنگ بزند .
امیر خجســته با بیان اینکه برنامه ریزی ها بر روی
پرواز های پایدار متمرکز شــده اســت ،افزود :باید
تالش میشــود پرواز همــدان تهران کــه از لحاظ
تجارت و گردشگری برای همدان مهم است حفظ
شود اما نشد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای
اســامی نیز در این خصوص گفت :تعیین تکلیف
زیربناهای ارتباطی استان شالوده هر توسعه دیگری
است و توســعه پایدار اســتان در گرو فعال شدن
پروازهای ملی و بینالمللی است.
امیر خجســته با بیان اینکه در این راه به دنبال آن
هستیم فرودگاه همدان را به پایلوت فرودگاههای
غــرب کشــور تبدیل کنیــم ،گفت :امــروز باید
فــرودگاه آمــاده پروازهای ملــی و بینالمللی با
هواپیماهای پهن پیکر باشــد نــه اینکه دوباره از
تطیلی آن حرف بزنیم.

فرودگاه ســمبل یک کشور و یا شهر
است

یک کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه در سفرهای
هوایی ،فرودگاهها به عنوان مبدأ و یا مقصد ســفر
در نظر گرفته می شوند ،ادامه داد :فرودگاهها نقش
بسزایی در پیشــرفت و توسعه اقتصادی هر استانی
ایفا می كنند.
جــال رضایی با بیان اینکه در دهه های اخیر برای
دستیابی به توسعه اقتصادی اقدامات بنیادینی حاصل
شــده اســت كه از جمله این اقدامات می توان به
توسعه شهرهای فرودگاهی اشاره کرد ،افزود :عمران
فرودگاه بهعنوان مرکز ورودی هر اســتانی بیشک
نقش بهســزایی در تحقق اهداف آن استان خواهد
داشت.
وی با بیان اینکه فرودگاه سمبل یک کشور و یا شهر
است ،بیان کرد :زیبایی ،شکوه ،تسهیالت ،معماری و
چشم گیری یک فرودگاه بیانگر وضعیت اجتماعی و
سیاسی آن کشور و یا شهر است و هر قدر فرودگاه
مجهزتر و بهتر باشد می تواند در توسعه هرچه بیشتر
استان تاثیرگذارتر باشد.
کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه فرودگاه جزو
جدایی ناپذیر زیر ساخت های یک شهر محسوب
می شــود که به افزایش توان تجاری شــهر کمک
مــی کند ،عنوان کرد :فرودگاه یکی از ارکان رشــد
و توســعه در استان است که که باعث توسعه حمل
و نقــل هوایی با مناطق مختلف کشــور و یا خارج
می شود.
رضایی بــا بیان اینکه ترمینال فــرودگاه ها از نظر
کاربری مکان های مناسبی برای تبادالت اقتصادی،

فرهنگی ،گردشگری و غیره هستند ،اظهار داشت :با
توجه به موقعیت خاص استان همدان به عنوان یکی
از استان های مهم غرب کشور ،وجود پتانسیل های
قوی در زمینه گردشگری و سرمایه گذاری ضرورت
ایجادفرودگاه بین المللی در این استان را چند برابر
می کند.
با این تفاســیر مشخص است که شاهرگ حیات
استان همدان وابسته به وجود قلب تپندهای به نام
فرودگاه بوده و این را الزمه پیشرفت و توسعه این
منطقه دانســته و معتقدیم که این استان به واسطه
اســتعدادهای بالقوه و منحصر به فــرد تاریخی،
معدنی و اقلیمی و از طرفی به واســطه مرکزیت
در بین اســتان های غرب کشــور با جمعیت یک
میلیون و هشــتصد هزار نفر یکی از شایستهترین
مناطق اســت که باید به ایجــاد فرودگاهی واقعا
بینالمللی در آن اندیشید.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان
گفت :این اســتان آمادگی دارد صدور مجوز نشــر
کتاب برای اســتان هــای غرب کشــور را تحت
پوشــش قرار دهد  .به گزارش روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان ،علیرضا
درویش نژاد در جلسه شــورای نظارت بر چاپ و
نشــر با بیان اینکه میانگین مدت زمان صدور مجوز
در همدان یک ماه است؛ اظهار کرد :حمایت مالی و
خرید آثار مولفان و نویسندگان بومی در دستور کار
این اداره کل قرار دارد.
درویــش نژاد با تأکید بر اینکه حوزه فرهنگ مظلوم
واقع شده است؛ ریشه بســیاری از ناهنجاری های
ی را کمبود مطالعه در جامعه
اجتماعــی و بی فرهنگ 
دانست.
وی بــا بیان اینکه آســیب های پایین بودن ســطح
فرهنگ در جامعه در ســایر حوزه ها هم نمود پیدا
کرده و تاثیر خود را خواهد داشت؛ افزود :برای رشد
فرهنگی باید از ظرفیت بزرگان و مشاوران استفاده
کنیم.
درویشنژاد با تأکید بر اینکه باید به محتوای کتاب
ها توجه کنیــم ،افزود :رعایت خــط قرمزها یک
بحث اســت و توجه به محتــوا بحثی دیگر .تولید
و انتشــار کتابهای بی محتوا هم به فرهنگ ضربه
می زند و هم به حوزه انتشــار و ارزش قلم؛ تأیید
مجوز انتشــار کتاب بی محتوا توهین به جامعه و
اهالی قلم است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان همدان با
تأکید بر اینکه برگزاری دوره های آموزشی در استان
از برنامه های این اداره کل اســت ،گفت :برگزاری
دوره های آموزشــی عالوه بر نویسندگان و مولفان
برای اصحاب رسانه هم ضروری است.

با برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی صورت گرفت

تقدیر مدیرکل کتابخانههای عمومی
استان از کتابداران
عاطفــه زارعــی ضمــن
تأکیــد بــر وجــود رقابــت
ســالم و انگیــزه الزم در
جهــت ترویــج فرهنــگ
منــور رضــوی توســط
کتابــداران گفــت :کتابــداران
همــدان بــا انگیــزه بــاال و
همــت جهــادی؛ اقدامــات
گســتردهای در بخشهــای
تبلیغــی و ترویجــی جهــت
مشــارکت حداکثــری عمــوم
مــردم در ایــن جشــنواره
انجــام دادهانــد.
زارعــی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از
مهمتریــن رازهــای رســیدن بــه موفقیــت در
تمامــی مراحــل زندگــی داشــتن پشــتکار بــرای
رســیدن بــه هــدف اســت ،افــزود :همــت
مجموعــه ادارهکل کتابخانههــای عمومــی
همــدان تــاش در اجــرای برنامههــای
ترغیبــی تشــویقی در راســتای شــرکت عمــوم
مــردم در جشــنواره تــا پایــان مهلــت زمانــی
برگــزاری جشــنواره رضــوی خواهــد بــود.
مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی اســتان همــدان

بــا تأکیــد بــر اهمیــت و
حساســیت فعالیــت و پویایــی
کتابــداران ،افــزود :بــرای
توســعه خدمــات فرهنگــی بــه
مــردم بایــد برنامهریزیهــای
هدفمنــد صــورت گرفتــه و
کتابخانههــای عمومــی در
مســیر ارائــه منابــع اطالعاتــی
مــورد نیــاز بــه مــردم پیشــقدم
باشــند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
اداره کل کتابخانههــای
عمومــی اســتان همــدان ،زارعــی خاطرنشــان
کــرد :امیدواریــم بــا زحماتــی کــه کتابــداران در
مــدت برگــزاری ایــن جشــنواره متقبــل شــدهاند،
شــاهد تعمیــق باورهــای دینــی مــردم و افزایــش
ســرانه مطالعــه مفیــد در جامعــه باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر خواســتار پیشــرفت
هســتیم بایــد جامعــه را بــه ســمت کتابخوانــی
و مطالعــه مفیــد هدایــت کنیــم ،افــزود:
برگــزاری جشــنوارههای کتابخوانــی تاثیــر
بســزایی در گســترش مطالعــه و کتابخوانــی
خواهــد داشــت.
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