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مرکزي شهر 
تا پایان سال

پزشکان قالبي 
پول پارو مي کنند

نیروگاه مفتح
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کیلووات 
ساعت برق 
تولید مي کند

ورزش ایران 
برای تحریم های 
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راه حلی دارد؟
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7 سال گذشت و کاروان زائران 
صالح آباد به کربال نرسید

یادداشت روز
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خانه خبرنگار از پاي بست ويران است
 هفته اي را كه داريم ســپري مي كنيم و رو به پايان است، به نام 

»هفته خبرنگار« است و 17 مردادماه روزي است ...

کاهش30درصدی آب در تاالب شیرین سو

از اين باند پروازي بلند نمي شود

بازگشت تعطیلي به فرودگاه همدان

جمعی از آموزشگاه ها و مدارس غیردولتی استان همدان

تقدیر و تشکر

جناب آقای

 سید هـادی آبرومنـدی
از زحمات صادقانه و خالصانه جنابعالی 

در دوران ریاست اداره مشارکت های مردمی 
آموزش و پرورش استان همدان کمال تشكر 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

آگهـي استـخدام
شرکت تولیدي واقع در همدان جهت تکمیل کادر پرسنلي خود نیازمند به تعدادي نیرو )فقط آقايان( به 

شرح ذيل مي باشد:
مدرک تحصیلي: 

فوق دیپلم- لیسانس 
رشته تحصیلي: مكانیک، برق، ماشین آالت کشاورزي، صنایع غذایي 

نداشتن هیچگونه منع استخدامي 
دارا بودن کارت پایان خدمت   - ساکن همدان و حومه 

متقاضیان واجد شرایط مي توانند مدارک خود را همراه با فتوکپي شناسنامه و کارت پایان خدمت حداکثر یک 
هفته پس از درج این آگهي به نمابر 34586335 ارسال و یا با شماره تلفن 34586573 داخلي 200 )امور 

اداري( تماس حاصل فرمایند.

 آییــن گرامیداشــت روز خبرنــگار روز گذشــته در قالــب یــک برنامــه شــاد در مجتمــع 
فرهنگــی هنــری عیــن القضــات همــدان  برگــزار شــد.

ــه همــت و حمایــت معــاون فرهنگــی شــهرداری همــدان برپاشــد و  ــن امســال ب ــن آیی ای

بــار دیگــر خاطــره ای خــوش را بــرای اهالــی رســانه رقــم زد . بــا توجــه بــه اینکــه در 
ــود مراســم قرعــه  ــرار داده شــده ب ــان کارت قرعــه کشــي ق ــي میهمان بســته هــاي پذیرای
ــي،  ــت فرهنگ ــرف معاون ــزي از ط ــدگان جوای ــه برن ــزار و ب ــه برگ ــول برنام ــي در ط کش

 پرویز محمدی  «

 يکم : نگارنده در دهه هفتاد اوائل تشکيل خانواده، 
در شــركتی مشغول به كار شــدم و در اتاقی كوچک 
باتفــاق دو همکار ديگــر انجام امور ادری پرســنل 

شركت را بر عهده داشتيم .
سن و تجربه ی آن دو همکار در كار و زندگی از من 
بيشتر بود و گاهی نکاتی  ارزشمند را از تجارب شان 
در زندگی خانوادگی  و اجتماعی بعنوان نصيحت به 

من عطا می كردند؛ مجانی!
به ياد دارم روزی كه شــب قبل اش با عيال حســابی 
جنگيده بوديم ، بی حوصله  ســركار حاضر شــدم. 
حسن از دليل ناراحتی غير قابل كتمان ام پرسيد و از 

پاسخ .. "هيچ"ِ  ... من قانع نشد !
اصرار او بر فهميدن علت پََکری و عالقه ی من برای 
درد دل كردن با يــک همراز و پيدا كردن راهی برای 
كمی آرامش موجب شــد ســر حرف را باز كنم كه 
ديشب به خاطر خانواده ام ... با عيال حسابی جنگيده 

ايم و تا صبح هم بی خوابی كشيده ام !
حسن با لهجه ی خاص آبادانی اش همراه با لبخندی 
كه موجی از ) نمی دانی ( در آن پيدا بود گفت : امروز 
نصيحتــی به تو می كنم كــه اگر گوش كردی تا آخر 

عمر راحتی اگر نه،  دائم بايد با عيال بجنگی !
و ادامه داد: اوايل ازدواجمان كه هنوز خانه ی مستقلی 
نداشــتيم و در زير زمين منزل پدری سکونت داشتيم 
يک روز همســرم از مهمانی زنانه ای كه باتفاق مادرم 
رفته بودند به خانه برگشت . از همان لحظه ی ورود 
شــروع كرد به غرولُند كردن وبيراه گفتن به مادر كه 
چنين شده و چنان گفته و مرا پيش فاميل بی ارزش و 

سکه ی يک پول كرده است ...! 
ميان كالم حسن پريدم و گفتم : اتفاقا اختالف اصلی 

من با همسرم دقيقا سر همين چيزهاست.
پرسيد:وقتی عيال ات  چنين موضعی دارد واكنش تو 
چيست؟  گفتم : به طرفداری از مادرم در مقابل خانم، 
جبهه می گيرم شــديد ! و اين می شود مقدمه ی يک 
دعــوای بزرگ و ادامه ماجرايی كه بعضی وقت ها به 

زد و خورد هم می كشد !
حسن گفت : اشــتباه تو همين جاست ! می خواهی 

برای هميشه به اين ماجرا پايان ببخشی ؟ 
 ادامه داد:  همان روز كه همســرم از مهمانی برگشت 
و مادرم را به توپ و تشــر بست من بدون اينکه وارد 
طرفــداری  از مادر شــوم  از جا بلند شــدم - الکی 
-  شروع كردم به پوشيدن پيراهن و ...در همين حال 
هم هر چه  ناســزا بود نثار مادر می كردم....! عيال كه 
از رفتار غير منتظره من متعجب شده بود پرسيد  كجا 
حاضر يراق شــدی ؟ و من هــم همانطور كه فحش 
بــاران می كردم گفتم دارم ميرم طبقه ی باال كه  پدر ِ 
مادرم را در بياورم !  كه چرا به تو بی حرمتی كرده و 

خاطرت را آزرده !؟ 
اينجا بود كه همســرم با خواهش و تمنا به دســت و 

پا افتاد كه مانع از رفتنم به ســراغ مادر بشود ... گفت 
حسن جان؛ ببخشــيد،  من نبودم ! ترا خدا بی خيال 

شو ... 
من هم چون می ديدم عيال حســابی از اينکه من  با 
عصبانيت به ســراغ مادر بروم   جا خورده و از طرفی 
هم می دانســت كه اين دعوا ممکن اســت به بيرون 
كردنمان از خانه ی پدری بيانجامد ترسيده ، بدتر رو 
بــه در هجوم می بردم و عيال هم بيشــتر التماس می 

كرد كه  نرو نرو ...
نتيجــه ای كه حســن از ذكر اين خاطــره گرفت و 
نصيحتی كه مرا كرد اين بود: هر وقت ديدی همسرت 
به خانواده ات كليد كرده تو به جای اينکه به طرفداری 
برخيزی فوراً با او همنوا شو و با صدای بلند تر او را 
در به توپ بستن كسانی كه نه شما را - در اتاق - می 
بينند و نه صدايتان را می شنوند همراهی كن ! خواهی 
ديــد كه چگونه آب به آتش ريخته ای و در آينده هم 

زندگی ات را شيرين كرده ای  ...
دوم : همه ما اين سخنان حسن روحانی را د رجريان 
تبليغات و مناظرات انتخاباتی سال ۹۲ به ياد داريم كه 
مــی گفت : دنيای غرب كدخدايی دارد) آمريکا (  كه 
ما برای حل كردن  مشکالتمان مان در روابط خارجی 
و بــه تبع داخلی  بايد  برويم با كدخدا ببنديم و وارد 
مذاكره شــويم.  اتفاقات بعــدی  و مذاكرات طوالنی 
منتهی به برجام و حمالت و انتقادهای دلواپســان به 
حســن روحانی و تحت فشار قرار دادن او و دولتش 
برای نرســيدن به توافق با ۵+1 را هــم كه فراموش 
نکرده ايم. نمايش تلويزيونی تونل های پر از موشک 
در فــردای روز امضای برجام و  شــليک نمايشــی 
موشک دور برد ممهور به مهر نابودی اسراييل با خط 
عبری و ديگر رفتارهای تحريک آميز برای بر هم زدن 
توافق برجام  به ميدان داری كيهان نشــينان را هم كه 
از يــاد نبرده ايم ! تا آنجا كه اينگونه رفتارها و موضع 
گيری ها ؛ پرچم آتش زدن ها ؛ مرگ بر .. گفتن ها - 
آنهم در زمان رياست جمهوری شخصی چون ترامپ 
- باعث شد تمام زحمات چند ساله ی دولت روحانی 
برای دستيابی به توافق برجام،  با خروج آمريکا از اين 
توافــق و تهديد اروپا مبنی بر عدم روابط اقتصادی با 
ايران از ســوی ترامپ  بر باد رفت و اوضاع اقتصادی 
كشــور ، متاثر از اين خروج و تهديد به تحريم های 
سنگين و فلج كننده اينچنين كه شاهديم متالطم گشته 

و در آستانه ی از هم پاشيدگی است. !
ســوم : اظهارات و موضع گيری های كنونی حســن 
روحانی و كوبيدن او بر طبل جنگ و تهديد به بستن 
تنگه ها را كه با مواضع پيشين او و اصرارش به تنش 
زدايی و تمايل اش به مذاكره با كدخدا مقايســه می 
كنيم پی به پارادوكســی عميــق در رفتارهای رئيس 
جمهور می بريم ! اين باور زمانی عميق تر می شــود 
كه با تالطم شديد در بازار و افزايش نجومی قيمت ها 
و از طرفی بروز نارضايتی های گسترده در ميان مردم 

با ســکوت عجيب و دور از انتظــار دولتمردان بويژه 
شخص حسن روحانی مواجه هستيم تا آنجاكه برنامه 
هفته ی پيش گفت و گوی زنده با مردم را نيز كنســل 
كرده و ترجيح داد بيشــتر ســکوت كند تا اثرات اين 
دعوا ها كه ريشــه در مخالفت های پيشين با برجام و 
پيشگيری از  مذاكره با كدخدا دارد دارد هر چه بيشتر 

خود را نشان بدهد! 
وگرنه كجا ســابقه داشــته كه ظرف كمتر از يک ماه 
قيمــت ارز و دالر و به تبع اين دو،  بهای ديگر كاالها 
از جمله آهن آالت يک باره جهشی دو تا سه برابری 

داشته باشد آنگاه آب هم از آب تکان نخورد. 
از نگاه نگارنده و بــه نظر خيلی  ديگر از تحليلگران 
مســائل سياسی، دكتر روحانی ) حســن داستان ما ( 
وقتــی ديد نمی توانــد با تکيه بر منطــق و از طريق 
گفت و گــو، مخالفان تنش زدايی بــا غرب ، برنامه 
برجام و مذاكره با كدخــدا را مجاب كند كه تنها راه 
برون رفت از مشــکالت سياســی و اقتصادی تعامل 
ســازنده با جهان،  حتی كدخداســت ، اين بار از در 
همراهی با مخالفان وارد شــد تا به آنها ثابت كند كه 
اعتقادش درست بوده ! چگونه ؟ اينکونه كه خواست 
به مخالفان داخلی نشــان بدهد اكر كدخدا اراده كند 
- تنها با خروج از برجــام و قبل از اعمال تحريم ها 
-  اوال ظرف يک ماه ارز ش پول ملی ما به يک سوم 
كاهش می يابد ، ثانيا غرب و حتی  روســيه گوش به 
فرمان كدخدا هســتند و در شــرايط حساس،  پشت 
مــا را خالی خواهند كرد و از پشــت خنجر خواهند 
زد ؛  ثالثــا عامه مردم هم ديگر توان تحمل ســختی 
های ناشــی از تحريم های جديد و البته سخت تر از 
كذشــته را ندارند ...! تا شايد تند روها و  دلواپسانی  
كه صدايشان از جای گرم بر می خيزد شرايط سخت 
مردم و نارضايتی ها را ببينند و خودشــان دســت به 
دامن حسن شوند كه ترا به خدا با كدخدا در نيفت كه 

ممکن است اوضاع مان خراب تر شود!!!
 چهارم: اكر اين تحليل درســت باشد كه روحانی با 
هدف نشان دادن واقعيت های در افتادن با كدخدا می 
تواند بــه مخالفان داخلی اش بفهماند كه بيش از اين 
بر طبل مخالفت و دشــمنی با آمريکا نکوبند كمی در 
محاسباتش اشتباه كرده است.  اينجا حسن داستان ما 
بايد بداند كه اگر با هدف  ترساندن عيال،  قصد دعوا 
با مادر را كرده و خانم  هم از بيم اينکه نکند اين دعوا 
باعث اخراجشــان از منزل پدری شود مانع از شکل 

گيری تنش خواهد شد بيراه رفته است. 
حســن روحانی بايد بداند قصد عيال از فحش دادن 
بــه مادر اتفافا ايجاد دعوا و در پی آن طالق و جدايی 

است!!!
كه سؤال ۸۰ تن از نمايندگان مجلس از رئيس جمهور 
و اتفاقات احتمالی بعدی ! هم در همين راســتا قابل 

تحليل و ارزيابی است!
همين.

روحانی با مخالفان »کدخدا« لج کرده !؟

به همت معاونت فرهنگی شهرداری رقم خورد 

جشن خبرنگاری در مجتمع عین القضات

 درآستانه روزخبرنگارکمبودکاغذ دامن مطبوعات محلی راهم گرفت

روزنامه های استان 
درآستانه تعطیلی

 مديرعامل خانه مطبوعات استان:
مشکل کاغذ همدان حل نشود، 5  استان غرب کشور هم درگیر می شوند
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اجتماعــي و گردشــگري همــدان اهــدا شــد.
ــواده هایشــان از  ــگاران و خان اســتقبال خــوب خبرن
ــم  ــزاري مراس ــا از برگ ــت آنه ــه و رضای ــن برنام ای
از رضایــت  بزرگداشــت روز خبرنــگار حاکــي 
ــي و  ــي، اجتماع ــت فرهنگ ــرد معاون ــا از عملک آنه
ــمي  ــه مراس ــود ک ــدان ب ــهرداري هم گردشــگري ش

ــرد. ــزار ک ــاوت برگ ــاد و متف ش
ــراي  ــد تلنگــري ب ــه نوعــي مــي توان ــه ب ــن برنام ای

ــده  ــالهاي آین ــه در س ــد ک ــا باش ــتگاه ه ــر دس دیگ
برگــزاري چنیــن مراســماتي را بــراي ارج نهــادن بــه 
ــد  ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ ــگار در دس ــام خبرن مق
چراکــه شــهرداري بــا اجــراي ایــن برنامــه از ارزش 
ــر داد  ــگاران در جامعــه خب ــگاه خبرن و اهمیــت جای
و بــا ایــن اقــدام بخشــي از تــاش هــاي ایــن قشــر 

را پاســخ گفــت.
گردشــگري  و  فرهنگــي  اجتماعــي،  معاونــت 

شــهرداري همــدان عــاوه بــر برپایــي ایــن برنامــه، 
ــطح  ــگار در س ــک روز خبرن ــر تبری ــب بن ــا نص ب
ــه  ــن روز داد ک ــه ای ــدان ب ــوه اي دو چن ــهر، جل ش
بــه نــوع خــود بــي نظیــر بــود. در پایــان مــي تــوان 
گفــت کــه معاونــت فرهنگــی شــهرداري همــدان در 
ــرون  ــگار ســربلند بی ــام خبرن ــون پاسداشــت مق آزم
آمــد و امیدواریــم چنیــن برنامــه هایــي در ســالهاي 

ــود. ــرار ش ــز تک ــده نی آین

حرف های ترامپ برای ایجاد 
جنگ روانی در ایران است

 حجت االسالم والمسلمين حســن روحانی درگفت 
وگــوی زنده تلويزيونی بامردم گفت: به نظر من مخاطب 
ترامپ از طرح برخی حرفها اين اســت كه در اين جنگ 
روانــی، مردم ايــران را دچار ترديد كــرده و از آن برای 

انتخابات كنگره در ماه های آينده استفاده كند.
رئيس جمهوری دوشــنبه شــب با تبريک روز خبرنگار 
افزود:حرفهــای ترامپ يا برای بهره بــرداری داخلی در 

انتخابات امريکا است يا برای جنگ روانی با مردم ايران.

وی با بيان اينکه بعد از خروج از برجام اگر چه اول گفتند 
شــروطی داريم و االن مذاكره بدون پيش شرط را مطرح 
می كنند؛ ادامه داد: مقامات آمريکايی متناقض می گويند. 
بايد از اين نکته شروع كنم كه مردم ما در طول سال های 
گذشته تجربه خوبی دارند هم از مقامات آمريکايی و هم 

از دولتمردان ايران.
روحانی افزود: كســانی كه امروز دولــت را در ايران در 
اختيار دارند كســانی هســتند كه از ابتدا شعارشان تعامل 
و مذاكره و گفت وگو بوده اســت.بر اين مبنا پيش رفتند 
و حتــی با آمريکايی ها و بقيه مذاكره كردند و در طول ۲ 

ســال مداوم و مذاكرات به نتيجه ای رسيد كه كم و بيش 
آمريکايی ها اجرا می كردند و مابقی بيشــتر متعهد بودند 
و ايران هم متعهد بود.وی افزود: كســی كه ادعا می كند 
و مــی گويد تمايل به مذاكــره دارم. مذاكره مبانی دارد و 
اولين مبنای آن صداقت است كه دو طرف بايد باور داشته 
باشند به صداقت؛ به نتيجه رسيدن مذاكره كه مذاكرات به 
نتيجه موردنظر انها برسد كســی كه امروز ادعای مذاكره 
دارد كسی اســت كه بدون مذاكره از تعهدات بين المللی 
از)معاهده( پاريس و تجاری خارج شــده و مخاطب اين 

حرفها دولت ايران نيست كه بخواهد جواب دهد.
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مديرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همدان:

معاون اول رئیس جمهور 
2بار به همدان می آيد

 معاون اول رئيس جمهور ضمن حمايت از رويدادهای »همدان 
۲۰1۸« قرار شــد در هــر دو برنامه اين رويداد گردشــگري كه در 
شــهريور و آبان ماه برگزار می شــود، حضور يابد. اسدا... ربانی مهر 
مديركل روابط عمومی و امور بين الملل اســتانداری همدان با عنوان 
اين مطلب در خصوص مصوبات جلســه مسئوالن همدان با معاون 
اول رئيس جمهور در خصــوص رويدادهای »همدان ۲۰1۸« اظهار 
كرد: در اين جلســه  معاون اول رئيس جمهور دســتور تاكيدی بر 
همکاری وزارتخانه ها با همدان برای برپايی هر چه بهتر رويدادهای 

۲۰1۸ در همدان داشت.
بــه گزارش فارس ، وی در خصوص همکاری وزارت امور خارجه 
بــرای اين رويدادهای بين المللی ادامــه داد: از وزارت امور خارجه 
درخواســت شــد نامه ای با امضای وزارتخانه از ســفرا و وزرای 
گردشگری كشورهای خارجی برای حضور در همدان دعوت شود 

صادر شود.
ــل اســتانداری همــدان  ــور بين المل ــی و ام ــط عموم ــركل رواب مدي
خاطرنشــان كــرد: معاونــت برنامه ريــزی رئيــس جمهــور نيــز قــرار 
شــد بــرای اختصــاص اعتبــار بــه موقــع ايــن رويدادهــا همــکاری 
ــاد  ــری از وزارت ارش ــد: جهانگي ــادآور ش ــند. وی ي ــته باش داش
ــورد  ــدان م ــتان هم ــاهير اس ــر و مش ــت مفاخ ــت، پاسداش خواس
ــرا بايــد ايــن مفاخــر و مشــاهير در ســطح  توجــه قــرار گيــرد زي

ــوند. ــی ش ــی معرف ــی و بين الملل مل
ــرار  ــور ق ــس جمه ــاون اول رئي ــرد: مع ــان ك ــر خاطرنش ربانی مه
ــد  ــت همــه ايــن مــوارد را مطــرح كن ــات دول شــد در جلســه هي
ــرد:  ــه ك ــد. وی اضاف ــه اخــذ كن ــن زمين ــات الزم را در اي و مصوب
معــاون اول رئيــس جمهــور ضمــن حمايــت از رويدادهــای 
ــدان در  ــتاندار هم ــوت اس ــق دع ــد طب ــرار ش ــدان ۲۰1۸« ق »هم
ــزار  ــاه برگ ــهريورماه و آبان م ــه در ش ــدان ك ــه هم ــر دو برنام ه

ــد. ــور ياب ــود، حض می ش
ــن  ــدان در اي ــگاری از هم ــور خبرن ــدم حض ــوص ع وی در خص
جلســه بيــان كــرد: بــا توجــه بــه اينکــه جلســه داخلــی بــود بنــده 
بــه عنــوان نماينــده اهالــی رســانه حضــور يافتــم و اطالع رســانی 

ــود. ــا رســانه های تهــران ب ــز ب ــن جلســه ني اي

رئیس تعاون روستايی شهرستان همدان خبر داد

نارضايتی کشاورزان 
از کوتاهی پیمانکار

 رئيــس تعــاون روســتايی شهرســتان همــدان گفــت: از 6 هــزار 
و 737 تــن محصــول كــه آهنــگ حمــل داده شــده اســت تاكنــون 
۲ هــزار و ۹۵۰ تــن حمــل شــده و مابقــی بــه علــت نبــود ماشــين، 
ــرای  ــدان، ب ــعيدی در هم ــعودعلی س ــت. مس ــده اس ــل نش حم
ــدم  ــل گن ــکار حم ــف پيمان ــل ضعي ــگ حم ــار از آهن ــن ب چندمي
ــدم از  ــن گن ــزار و 6۵7 ت ــون 11 ه ــزود: تاكن ــرد و اف ــه ك گالي
كشــاورزان خريــداری شــده اســت كــه از ايــن ميــزان 6 هــزار و 

ــن آهنــگ حمــل داده شــده اســت. 737 ت
وی ادامـــه داد: از 6 هـــزار و 737 تـــن محصـــول كـــه آهنـــگ 
حمـــل داده شـــده اســـت تاكنـــون ۲ هـــزار و ۹۵۰ تـــن حمـــل 
ـــت. ـــده اس ـــل نش ـــين، حم ـــود ماش ـــت نب ـــه عل ـــی ب ـــده و مابق ش
رئيـــس تعـــاون روســـتايی شهرســـتان همـــدان بـــا اشـــاره بـــه 
ــتند،  ــکاری الزم را نداشـ ــه همـ ــل و غلـ ــکار حمـ ــه پيمانـ اينکـ
گفـــت: كوتاهـــی پيمانـــکار باعـــث شـــده اســـت كـــه ســـهميه 
ــب  ــکار را موجـ ــی پيمانـ ــود. وی كوتاهـ ــق نشـ ــل محقـ حمـ
نارضايتـــی كشـــاورزان دانســـت و ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر 
ـــه  ـــرای تخلي ـــی ب ـــده و فضاي ـــر ش ـــدان پ ـــای هم ـــت انباره ظرفي
محصـــول خريـــداری شـــده ندارند.ســـعيدی خاطرنشـــان كـــرد: 
اگـــر اداره غلـــه در خريـــد و حمـــل گنـــدم عملکـــرد خوبـــی 
داشـــت و خودروهـــای مـــورد نيـــاز را تهيـــه می كـــرد، خريـــد 

گنـــدم در همـــدان بـــه 1۸ هـــزار تـــن می رســـيد.

1- برخي رؤســاي دانشگاهي نيز مشــمول قانون ممنوعيت به 
كارگيري بازنشستگان مي شوند. گفته مي شود 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 3۰ ســال تجربه بايد 

بازنشست شوند.
۲- ارتباط بخش مسکن با تورم باالی استان دركشور مورد شک 
كارشناسان قرارگرفته اســت.گفته می شود درحالی كه ركود در 
بخش مسکن حاكم اســت انداختن تقصيربرگردن مسکن مورد 
تاييد كارشناسان نيست .گفتنی اســت همدان پس ازتهران رتبه 

نخست تورم دركشوررابه نام خود ثبت كرده است.
3- تجليل ازخبرنگاران ،برنامه ويژه افتتاحيه مســابقات ورزشی 

دانش آموزان كشوردرهمدان خواهدبود.
گفته می شود قراراست در مراســمی ويژه آموزش وپرورش از 
خبرنگاران فعال دراين حوزه تجليل كند.اين مراســم همزمان با 

افتتاحيه مسابقات امروز در دانشگاه آزاد خواهدبود.

خانه خبرنگار از پاي بست ويران است
مهدي ناصرنژاد «

 هفته اي را كه داريم ســپري مي كنيم و رو به پايان اســت، به 
نام »هفته خبرنگار« اســت و 17 مردادماه روزي است كه تمامي 
سختي ها و تنهايي ها و رنج خبرنگار در چنين روزي عينيت يافت 
و بيشتر از هر زمان ديگر نزد افکار عمومي جهان به اثبات رسيد. 
17 مردادماه ســال 1377 بود كه محمــود صارمي، خبرنگار 3۰ 
ساله و سرپرســت دفتر ايرنا )خبرگزاري جمهوري اسالمي( در 
مزارشريِف افغانســتان به دســت طالباني ها به شهادت رسيد و 
اينگونه بود كه قلم خبرنگاري به هنگام ثبت جنايت هاي مشــتي 
آدم نماي خودباخته و فريب خورده در چنگال اســتعمار و توطئه 
ابرقدرت هاي 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 بلنِد خبرنگاري متعهد و شجاع 

در ديار غربت و تنهايي بر قاب غروبي غمبار فرود آمد.
اين حکايت بســياري از خبرنگاران عالم اســت، چه در ۸ سال 
جنگ تحميلي و در حوادث اينسوي و آنسوي جهان خبرنگاران 
بســياري هنگام انجام وظيفه خطير ثبــت لحظه هاي تاريخي به 
شــهادت رســيده اند. لذا به همين جهت در تمام سال هاي پس 
از 17 مرداد ســال 1377 از خبرنگاران جامعه اسالمي به نحوي 
تقدير شــده اســت. تقديرهايي كه بعضًا ناشيانه هم بوده و رنگ 
تملق و تظاهر و دوســتي هاي رنگ و بودار به خود گرفته است. 
چنانچه اغلب همــکاران و هم قلم هاي ما در واگويه هاي خود به 
زبان آورده اندكه »ســرمان را نشــکنيد، شاخه گل هايتان پيشکش 

خودتان باشد«. 
اينک در عصر پرتالطم و پرابهام فضاي مجازي، معناي خبرنگار 
بســيار پيچيده تر و پرحرف وحديث تر از روزگاران گذشته است. 
واقعيت اين است كه رقابت دشوار رسانه هاي نوشتاري، ديداري 
و شــنيداري بــا امکانات و ابزار كار محــدود در فضاي مجازي 
خيلي دراماتيک و مظلومانه اســت و مشکالت اقتصادي و كمبود 
و گراني كاغذ و تعديل دادن تعرفه هاي بازرگاني براي آگهي هاي 
مطبوعاتي و افزايش دســتمزدها، مزيد بر تمام  علت هاســت و 
شرايط اســفباري بخصوص در شهرســتان ها به وجود آمده كه 
حلقه هــاي انتحار را براي ارباب جرايــد و صاحبان مطبوعات و 

اهل قلم تنگ تر و تنگ تر كرده است.
اين روزها به صورت جســته و گريخته خبرنگاران بســياري كه 
عمري و فرصت هاي طاليي بســياري را در زندگي خود صرف 
و فداي شــغل پردغدغه خويش كرده اند و سياهي هاي موي سر 
و محاســن آنان به سفيدي زده اســت، كاروبار خود را از دست 
داده اند و به خيل جمعيت بيکار شــهرمان اضافه شده اند. بدتر از 
تمام اينها و مصيبت هاي گناه آلودي كه آقايان مســئول و مدير در 
بين فشــار تمام صرفه جويي ها، كاستن از هزينه هاي 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 مي رسيد، زده اند كه آقاي روابط عمومي و آقاي 
فالن بخش و دفتر، بگوييد ما مطبوعات نمي خوانيم و اشــتراك 

نمي خواهيم، آري به همين راحتي!!!
اما در دنياي دوســويه ارتباط رسانه با منابع خبري و دستگاه هاي 
اجرايي و تصميم ســاز، چه خوب بود از حال و روز و مشکالت 
ارباب جرايد بخصوص صاحبان و مديران رســانه كه سرمايه و 
وقت و عمر خود را براي همراهي و اعتنا با مديران ســازمان هاي 
اجرايــي و به معنــاي واقعي كلمــه يعني دولت گذاشــته اند و 
مي گذارنــد، بيشــتر باخبر مي شــديم و چرخ هــاي كار آنان را 
روغن كاري مي كرديم؛ چراكه براســتي جامعه و شهر بدون رسانه 
و حضور خبرنگار به مانند ســازي شکســته و صداي خفه است 
كه از دنيا و دنيا از آن بي خبر مي ماند و چنان آب راكدي بتدريج 
مي گندد و بدا كه دود آن بيشــتر به چشم صاحبان تصميم و اجرا 
مي رود. اينجا رســانه ها در واقع خانه اميد خبرنگاراني اســت كه 
جان و توان وجدان خويــش را صرف مي كنند تا چراغ آن خانه 

نيز روشن تر بماند.
البته ما جماعت رســانه اي هم ابتــدا فکر مي كرديم موضوع به 
همين راحتي و بي خبري است اما آنجا كه بسياري از همکاران 
زحمتکش ما فارغ از عذاب تمام ديروقتي ها و شب و روزهاي 
نابهنگام خود را به جايي براي تهيه گزارش خبري مي رســانند 
و پشــت در جلســه ها و نشســت هاي به ظن آقايان مســئول 
اختصاصي، مي مانند و دســت از پا درازتر ديپورت مي شوند، 
تازه ســکه مان مي افتد كــه موضوع چيز ديگري اســت. گويا 
مســأله اين اســت كه اين شــيرهاي با كبکبه و با دبدبه نيازي 
بــه يال و دم و اشــکم ندارند و گرو ه هاي رســانه  نيز مي بايد 
در زمــره يــاران از كاروان رانده قرار بگيرنــد. غافل از اينکه 
رهاســازي گروه هاي همراه و همساز اشــتباهي است كه قباًل 
نيــز و در همين حدود يک دهه پيش اتفاق افتاده و اين تکرار 
همان اشــتباه اســت كه براي تاريخ انقالب و حيات اجتماعي 
اين مردم بســيار گران تمام شد و تاكنون نشد كه زمان هاي از 

دست رفته و آب هاي ريخته احيا گردد.
اين تفســير و تلقي برخي خادمان خام اســت كــه در ظن خود 
نمي خواهند باج به شــغال دهند. غافل از آنکه بيشــه آن بيشه اي 
نيست كه شــکارچي تيزچنگي چنان باشــد كه مجالي هم براي 
دغل كاري شــغال باقي بماند. اين بيشه، بيشه فرهنگ و مباحثه و 
اختيار اســت تا سخنگويان توانمند و عياران چيره دست، فرصت 
درس و مشــق و جواب فراهم سازند و جماعت بسياري هم هنر 
رتق و فتق مشــکالت خود را بيابنــد. اينجا اما چيزي باقي نماند 
و ياران همه خســته و دل شکســته با اجاق خاموش و دفتر بسته 
به گوشــه اي پناه آورده اند. اينجا خانه ها بر خبرنگاران آوار است. 
بايد خانه اي ســاخت تا مگر چراغي هم ظلمت خانه را بيفروزد 

و بيفروغد.

جهاددانشگاهی می تواند ايده های علمی دانشجويان را 
به محصول و کسب وکار تبديل کند

 رئيس دانشــگاه پيام نور همدان با اعالم اين خبر گفت: جهاددانشگاهی با فعاليت در 
بخش های آموزش، پژوهش و فرهنگ می تواند حلقه وصل بين صنعت و دانشگاه باشد اما 
آنچه در اين بين مهم است يک آسيب شناسی و ارزيابی كلی از عملکرد اين جهاددانشگاهی 
اســت.در گفت و گو با ايسنا، دكتر صفی اهلل صفايی ، با بيان اينکه جهاددانشگاهی به دستور 
امام خمينی)ره( در راستای جهادسازندگی تشکيل شد، اظهار كرد: جهادسازندگی با هدف 
عمران و آبادانی روستا ها و مناطق محروم كشور توسط جوانان و دانشجويان به دستور امام 

خمينی)ره( فعاليت خود را آغاز كرد و در اين بين حضرت امام)ره( در راســتای توجه به 
فعاليت های علمی و پژوهشــی اساتيد دانشگاه ها، دستور تشکيل جهاددانشگاهی را صادر 
كردند.وی با بيان اينکه جهاددانشــگاهی جزء يکی از نهاد های موفق در انجام فعاليت های 
علمی كشور است، ادامه داد: اين مجموعه در بحث تحقيقات و فعاليت های علمی به ويژه 

آموزش برخی رشته های كاربردی و عملی حضور پررنگی داشته است.
وی اضافه كرد: جهاددانشگاهی با برخورداری از حجم بااليی از نيروی انسانی و همچنين 
افزايش نياز های مردم در طول زمان، بيشتر به مسائل آموزشی سوق يافته و اندكی از اهداف 

اوليه تشکيل اين نهاد انقالبی فاصله گرفته است.
صفايی خاطرنشان كرد: فعاليت های مثبت جهاددانشگاهی در برنامه های پژوهشی، علمی، 

اجرای دقيق طرح های كاربردی نظرسنجی در زمان های مختلف، فعاليت دو خبرگزاری فعال 
ايسنا و ايکنا، مناظره های دانشجويی، مسابقات كتابخوانی و ... غيرقابل چشم پوشی است.

وی يادآور شــد: اگر در كار های علمی، پژوهشــی و تحقيقاتی ايده های توليد شــده به 
كســب وكار و محصول منتهی نشــود عمال كار مفيدی انجام نشده است همانگونه كه در 
بسياری از دانشگاه  ها، پژوهش های دانشجويان به يک پايان نامه درج شده در كتابخانه منتهی 
می شــود.وی اظهار كرد: جهاددانشگاهی به عنوان يک نهاد انقالبی فعال در حوزه پژوهش 
می تواند ايده های علمی دانشجويان را به محصول و كسب وكار تبديل كند كه اين مهم نه 
تنهــا در رفع نياز های روز جامعه موثر خواهد بود بلکه به رونق اقتصاد كشــور نيز كمک 

شايانی می كند.

 مديــر منطقه يک شــهرداری همدان 
بــا بيان اينکه در نظر داريم ايجاد ســايت 
ـ موزه را تا پايان ســال به اتمام برسانيم، 
گفت: بــا تحويل پروژه از ســوی ميراث 
فرهنگی شهرداری با سرعت عمل وارد كار 

اجرايی می شود.
امير فتحيان نسب با اشــاره به آغاز به كار 
ايجاد سايت ـ موزه در پياده راه ميدان امام 
)ره(، اظهار كــرد: در حال حاضر با توجه 
به حساسيت محل به لحاظ احتمال وجود 
آثار تاريخی، كارشناســان اداره كل ميراث 
فرهنگی در ايــن منطقه در حال انجام كار 
اســت. وی با بيان اينکه پس از اتمام كار 
ميراث فرهنگی شــهرداری كار اجرايی را 
آغاز خواهد كرد، گفت: تا حد فونداسيون 
سايت ـ موزه با اداره ميراث فرهنگی است 
چراكه احتمال برخــورد با آثار تاريخی تا 

اين مرحله وجود دارد.

مدير منطقه يک شهرداری همدان بيان كرد: 
با تحويل كار از ســوی ميراث فرهنگی به 
شهرداری ادامه كار طی مدت چهار تا پنج 

ماه انجام خواهد شد.
وی با تأكيد بر اينکه در نظر داريم مراحل 
كار ايجاد سايت ـ موزه را تا پايان سال به 
اتمام رسانده و اين پروژه را به شهروندان 

تحويل دهيم، افزود: بــا تحويل پروژه از 
سوی ميراث فرهنگی شهرداری با سرعت 

عمل وارد كار اجرايی می شود.
فتحيان نســب با بيــان اينکــه پروژه های 
عمده ای در شهرداری منطقه يک در حال 
انجام است، تصريح كرد: بهسازی پياده راه 
بلوار ارم از جمله اين پروژه هاســت؛ يک 
مقطع اين پروژه حدود ۲۰ درصد پيشرفت 
داشته اســت.وی با اشاره به آغاز بهسازی 
الين مقابل در بلوار ارم طی چند روز آينده، 
ادامه داد: اميدواريم با تالش عوامل اجرايی، 

اين پروژه امسال به بهره برداری برسد.
مديــر منطقــه يــک شــهرداری همدان 
خاطرنشان كرد: پروژه خيابان آبرومند نيز 
با هدف اتصال بين طبيعت و شهر به عنوان 

پايلوت گردشگری در برنامه قرار دارد.
وی با اشــاره به تبديل شــهر بــه كارگاه 
عمرانی به عنوان يک اتفاق خوب، يادآور 

شد: اين اتفاق در منطقه يک شهرداری نيز 
رخ داده و شاهد اجرای پروژه های عمرانی 

در اين منطقه هستيم.
فتحيان نسب با بيان اينکه تمام پياده راه های 
مشــکل دار اصلی در منطقــه يک در حال 
اصالح و جدول گذاری است، اظهار كرد: 
در آسفالت ريزی سطح منطقه يک نيز رشد 
تقريباً دو برابری را نســبت به ســال های 
گذشته داشــته ايم. وی تعريض خيابان ها 
را از ديگر اقدامات شــهرداری منطقه يک 
برشــمرد و گفت: اين اقدام در خيابان های 
سعيديه باال و پايين انجام شده و در تعدادی 
از مناطق ديگر نيز انجام خواهد شد.مدير 
منطقه يک شــهرداری همدان  بيان كرد: با 
وجود تمام فشــارهای اقتصادی كارها در 
شهر به ويژه در منطقه يک انجام می شود و 
اميدواريم تا پايان سال پروژه های خوبی را 

به مردم اهدا كنيم.

تکمیل سایت موزه میدان مرکزي شهر تا پایان سال

 مديركل حفاظت محيط زيســت استان 
همــدان از كاهــش 3۰ درصــدی آب در 
تاالب  شيرين ســو خبر داد و گفت: تاالب 
شيرين ســو در فصل تابستان خشک نشده 
اما نســبت به فصــل بهار بــا كاهش 3۰ 
درصدی آب مواجه شده است.عادل عربی 
اظهار كرد: تاالب شيرين سو در حال حاضر 
آب داشــته و پرندگان نيــز در اين تاالب 

حضور دارند.
بــه گــزارش ايســنا ؛ وی با بيــان اينکه 
تاالب هــای فصلی اســتان در حال حاضر 
خشک هســتند، تصريح كرد: تاالب آق گل 
و چمشــور در تابستان خشــک هستند اما 
تاالب های انسان ســاز مانند ســد اكباتان و 
آبشينه آب داشته و پرندگان بومی و محلی 

در آنها حضور دارند.
عربی با اشــاره به اينکه داســتان تکراری 
عدم تأمين حق آبه تــاالب آق گل همچنان 
پابرجاســت، يادآور شــد: منبع تأمين آب 
تاالب در استان مركزی قرار دارد و مسئوالن 
اين اســتان هيچ عرقی نسبت به اين تاالب 
ندارند درحاليکه اگر تاالب منشــأ ريزگرد 

شود همه متأثر خواهند بود.
كاهش 3۰ درصدی آب تاالب پيرسلمان

مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان 

در ادامــه از كاهش 3۰ درصدی آب تاالب 
پيرسلمان خبر داد و افزود: تاالب پيرسلمان 
دائمــی بوده اما در اين ايــام با كاهش افت 

سطح آب مواجه شده است.
وی بــا بيان اينکه درحــال حاضر از تاالب 
پيرسلمان برای كشاورزی استفاده می شود، 
عنوان كرد: تاالب پيرســلمان الگوی بسيار 

خوبی بــرای مصــرف آب و حفظ تاالب 
اســت به طوريکه يکی از اهــداف محيط 

زيست منتفع شدن مردم است.
عربی با تأكيد براينکه تاالبی كه خيری برای 
مردم نداشته باشد از آن حفاظت نمی كنند، 
ادامه داد: معيشــت مردم منطقــه از تاالب 
پيرســلمان تأمين می شود و با خشک شدن 

اين تاالب معيشــت آنها نيز به خطر می افتد 
بنابرايــن مديريت آب ايــن تاالب به مردم 

منطقه سپرده شده است.
وی خاطرنشــان كرد: تاالب پيرســلمان ۲ 
هکتــار وســعت دارد و كوچکترين تاالب 
كشور اســت اما معيشت ده ها خانوار از آن 

تأمين می شود.

 دبير شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 
اســتان همدان دربــاره حمايت های الزم از 
بهبوديافتگان اعالم كرد: برای نخســتين بار 
مجمع خيرين صيانــت از بهبوديافتگان در 
استان همدان تشکيل می شود كه اين نهاد در 
كنار حمايت های مالی، حمايت های معنوی 

از افراد در حال بهبود و بهبوديافته می كند.
به گزارش ايسنا، رسول حسينی در نشست 
هم انديشــی بهبوديافتگان اعتياد در همدان، 
با اشــاره به تالش های ارگان ها و نهادهای 
مربوطــه در زمينه مهار و ريشــه كنی اعتياد 
اظهــار كرد: در اين 4 دهه از تشــکيل نظام 
جمهوری اســالمی با تمامــی فعاليت های 
صورت گرفتــه در ريشــه كنی اين معضل 
خانمانســوز عملکرد خوبی نداشته ايم چرا 
كه اين امر بسيار دشوار است بنابراين تمامی 
تالش ها برای مهار و پيشــگيری اين معضل 
اجتماعی بــوده و امروزه دســت نياز تمام 
ارگان های دولتی رو به سازمان های مردم نهاد 

است.
وی در رابطه با علــل گرايش به موادمخدر 
تصريح كرد: بيــکاری يکی از علل گرايش 
افراد به اعتياد است اما مهمترين علت نيست 
چــرا كه از هــر 1۰۰ نفری كــه در عرصه 
موادمخدر دســتگير می شوند، ۸7 نفر شاغل 
هســتند و تنها 13 نفر آنها با معضل بيکاری 

مواجه اند.
حســينی درباره علل ديگر گرايش افراد به 
موادمخــدر اضافه كرد: يکی از عوامل ديگر 

جذب افراد به اعتياد به مرحله بعد از درمان 
آنها مربوط می شود به طوريکه بيکاری، نبود 
كار مناســب و عدم اعتمــاد جامعه به افراد 
بهبوديافته ســه عامل بازگشت به موادمخدر 
اســت.وی در رابطه با ايجاد اشــتغال برای 
بهبوديافتگان اعالم كرد: با كمک سازمان های 
سال هاســت  كــه  افــرادی  و  مردم نهــاد 
بهبوديافته انــد، همکاری هايی بــرای ايجاد 
اشتغال، آموزش و ارائه تسهيالت ويژه برای 
افراد بهبوديافته، درحال بهبود و خانواده افراد 
بهبوديافته و درگير موادمخدر صورت گرفته 
آمادگی الزم  كرد:  است.حسينی خاطرنشان 
برای آموزش رايگان فنی وحرفه ای به حداقل 
۵ نفــر از افراد بهبوديافته يا درحال بهبود را 
كه در روســتاهای دورافتاده زندگی می كنند 
را داريم به طوريکه اين افراد با داشــتن اين 
گواهينامــه می توانند به راحتی اقدام به ادامه 

تحصيل و يا كسب تسهيالت ويژه كنند.
وی گفت: بــه ازای هــر بهبوديافته آقا 1۰ 
ميليون تومان و هــر بهبود يافته خانم 1۲.۵ 
ميليون تومــان با بهره 4 درصد به كارفرمای 
آنها ارائه می شود كه اين اقدامات با همکاری 
بانک توســعه تعاون و صندوق كارآفرينی 

صورت گرفته است.
دبير شــورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 
استان همدان درباره اقدامات صورت گرفته 
برای بهبوديافتگان بيان كرد: در سال گذشته 
به ازای هــر بهبوديافتــه 1.۵ ميليون تومان 
به حســاب آنها واريز شــد و برای اشتغال 

بهبوديافتگانی كه در روستاهايی با جمعيت 
كمتر از 1۰ هزار نفر ســاكن هســتند ۲۵۰ 
ميليون تومان تسهيالت پرداخت می شود كه 

اين اقدام به سرعت انجام می گيرد.
وی بــرای تشــويق كارفرمايان و اشــتغال 
بــه كار بهبوديافتــگان اضافه كرد: امســال 
به تمامــی كارفرمايانی كه اقــدام به جذب 
بهبوديافتگان كننــد، ۵۰ درصد از بيمه آنها 
را پرداخت می كنيم.كارشــناس اشــتغال و 
مسئول كميته آموزش سازمان های مردم نهاد 
اســتان همدان نيز درباره حوزه كارآفرينی و 
اشتغال در سطح كشــور و استان بيان كرد: 
حوزه كارآفرينی و اشــتغال در سطح كشور 
حوزه جديدی به شمار می آيد كه مهمترين 
علــت آن باال رفتن آمار بيکاری اســت، در 
صورتی كه كارآفرينی واژه ای با قدمت 3۰۰ 

ساله است.
قاســم وكيلی با تأكيد بر الزام آغاز آموزش 
كارآفرينی از دوران كودكی افزود: كارآفرينی 
يک علم اســت و اين علم بايــد از دوران 
كودكی مورد آموزش قرار گيرد تا نسل های 

بعد با اين واژه غريبه نباشند.
وی در رابطه با به كارگيری اين واژه در جامعه 
امروزی اظهار كرد: يکی از معضالت مهم و 
مورد توجه در ســطح جامعــه، به كارگيری 
واژه كارآفرينی در شرايط بحرانی اقتصادی، 
سياســی و بيکاری است چرا كه  كارآفرينی 
در سطح جامعه به طرز درستی فرهنگسازی 
نشده و مدت زمان طوالنی برای زمينه سازی 

آن طی نشده و استفاده از كارآفرينی در اين 
شرايط تنها نقش يک ُمسکن را دارد.

وكيلــی در رابطه بــا هدف اصلــی ايجاد 
كارآفرينی در ســطح جامعه بيان كرد: هدف 
اصلی كارآفرينی خلق ثروت اســت چرا كه 
بــا وجود ثروت، كار به وجود می آيد و كاال 
و خدمات توليد می شــود اما برای بهبود و 
ارتقاء شرايط كارآفرينی بايد احترام به سليقه 
مشــتری و رشد و توســعه را در نظر داشته 

باشيم.
نماينــده بهبوديافتگان نيز دربــاره اقدامات 
الزم و فرهنگســازی های مورد نياز جامعه 
در زمينه بهبوديافتگان گفت: تنها نبايد بحث 
مهار را در اولويت قــرار داد چرا كه بعد از 
مهار، اين آســيب اجتماعی به شدت نياز به 
حمايــت دارد و بايــد حمايت های مالی به 
ويژه معنوی در ســطح جامعــه و نهادهای 
مربوطه فرهنگسازی شود.نوری با بيان اينکه 
حمايت بعــد از ارائه تســهيالت، حمايت 
پس از بهبوديافتگی و حمايت بعد از توليد 
بهبوديافتگان از جملــه حمايت های مهم و 
اثرگذار اســت، اظهار كرد: بايد كارآفرينان 
خير به ويژه كارآفرينانی كه خود بهبوديافته 
هستند را شناسايی كنيم و از ظرفيت پذيرش 
بهبوديافتگان مطلع شويم؛ برای نمونه ۵۰ نفر 
از بهبوديافتگان اكنون مشغول كار در شهرك 
صنعتی بوعلی هســتند به طوريکه در استان 
۵۰ نفــر بهبوديافته كارخانه دار و خير وجود 

دارد كه شناسايی شده اند.

در نشست هم انديشی بهبوديافتگان اعتیاد در همدان اعالم شد

شناسایی 50 کارخانه دار بهبودیافته و خیر در استان

مديرکل حفاظت محیط زيست استان همدان خبرداد

کاهش30درصدی آب در تاالب شیرين سو
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مسائل و مشکالت بانون کارآفرين 
کبودراهنگي بررسي شد

 كبودراهنگ- حميدي- خبرنگار همدان پيام: مســائل و مشــکالت 
بانوان كارآفرين شهرستان كبودراهنگ با حضور فرماندار بررسي شد.

فرماندار شهرستان كبودراهنگ در اين نشست اظهار داشت: زماني كه كار 
و توليد با مطالعات امکان سنجي برنامه ريزي و طرح هاي اقتصادي انجام 
شود مشکالتي كه توليد كنندگان با آن مواجه مي شوند كاهش مي يابد و 

سبب افزايش توليدات و سودآوري براي كارآفرينان مي شود.

حجت الــه مهــدوي با اشــاره بــه مشــکالت توليــدات برخي از 
توليدكنندگان افزود: برپايي نمايشــگاه دائمي عرصه محصوالت در 
شهرســتان، شــرايط براي فروش محصوالت توليدكنندگان تسهيل 
مي شود و ســود اقتصادي براي آنها خواهد داشــت چرا كه بستري 
مناسب براي توليدكنندگان فراهم مي شود تا بتوانند با جذب مشتري 
توليد و عرصه را افزايش دهند كه منجر به ايجاد اشــتغال و كســب 

درآمد يبش از پيش خواهد شد.
وي در ادامه گفت: تبادل اطالعات، تجربيات و توانمندي توليدكنندگان 
با يکديگر باعث مي شود كه بخش عمده اي از مشکالت توسط خود آنها 

مرتفع شود و راهنمايي و كمک به يکديگر مي تواند براي سرمايه گذاري 
نوپا بســيار موثر واقع شود چرا كه وقتي سرمايه گذاران مايل به فعاليت 
در اين عرصه باشــند نياز به اطالعاتي خواهد داشــت كه مي توانند از 
تفريحات توليدكنندگان با ســابقه استفاده كنند و اين امر ابعث تسريع و 

تسهيل در كار توليد كنندگان مي شود.
در پايان ۵ نفر از بانوان كارآفرين شهرســتان كبودراهنگ كه زير نظر 
فني و حرفه اي شهرســتان بودند و مســائل و مشــکالت خود را در 
زمينه ايجاد اشــتغال بيان كردند و خواستار رفع اين مشکالت توسط 

مسئوالن شدند.

خبـر

انجام ۴۴۰۰ مورد بازرسی از واحدهای 
صنفی شهرستان رزن

 فرماندار رزن گفت: طی سالجاری 4 هزار و 444 مورد بازرسی از 
واحدهای صنفی شهرستان رزن انجام شده است.

به گزارش مهر، سيد رضا سالمتی در جلسه تنظيم بازار شهرستان رزن 
تعداد كل بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان رزن طی سال جاری 
تــا كنون را 4 هزار و 444 مورد عنــوان كرد و گفت: تعداد تخلفات 

كشف شده در اين مدت ۲۹4مورد بوده است.
وی اظهار داشت: تعداد پرونده های تشکيل شده در مورد گرانفروشی 
۸۹ مورد، عرضه خارج از شــبکه و قاچاق 6 مورد، عدم درج قيمت 
47مورد، كم فروشــی۸6 مورد و تقلب عدم صدور فاكتور نيز 7 مورد 
بوده اســت.فرماندار رزن با اشــاره به ارائه ۹۲ مورد گزارش به ستاد 
خبــری گفت: 4۲ مورد نيز گشــت مشــترك اداره صنعت، معدن و 
تجارت با ساير ادارات انجام شده است. وی عنوان كرد: طی سالجاری 
تا كنون يک هزار و ۲۸3 مورد بازرسی از نانوايی های شهرستان رزن 
صورت گرفته و 6۸ پرونده به ارزش ريالی 4۰ ميليون ريال تشــکيل 

شده است.
سالمتی از توزيع بيش از ۵۰۰ كيلو گرم گوشت قرمز گرم به مبلغ هر 
كيلو 3۲هزار و  ۲۰۰تومان در فروشگاه های شهرستان رزن خبر داد و 

افزود: روند توزيع گوشت قرمز ادامه خواهد داشت.
فرماندار رزن با بيان اينکه بيش از ۲ تن گوشــت سفيد با هدف تنظيم 
بازار در شهرستان رزن توزيع می شود، اضافه كرد: اين ميزان گوشت 

با قيمت هر كيلو 6 هزار و6۵۰ تومان به مشتری عرضه خواهد شد.
وی نظارت بر بازار را يکی از عوامل كنترل قيمت محصوالت عنوان 
كرد و گفت: بازرســان طی بازرسی بر درج قيمت و ارائه فاكتور  از 

سوی اصناف تاكيد داشته باشند.

آزادی قلم از ويژگی های خبرنگاران 
متعهد است

 امام جمعه نهاوند در جمع خبرنگاران اين شهرستان گفت: حريت؛ 
آزادی قلــم و بيــان از چکامه های قلم خبرنــگاران متعهد در حفظ 
ارزش ها اســت  و اخالق محوری توام بــا تيزبينی و ژرف نگری از 

ويژگی های اصلی خبرنگاران است.
حجت االسالم عباسعلی مغيثی تصريح كرد: زمانی رسالت خبرنگاران 
بااهميت تر می شــود كه بدانيم نظام حاكم، نظام مردم ساالری دينی 
اســت چراكه در اين نظام اســت كه دسترسی به موقع مردم به اخبار 
دقيق، مهم تلقی می شــود.امام جمعه نهاوند افزود: دشمنان امروزه با 
حمايت از گروه های تکفيری دراوج اسالم هراسی بوده و همه تالش 
دشمنان برای جلوگيری از دسترســی مردم به اخبار صحيح در نظام 
مردم ساالری دينی اســت لذا امروزه يکی از اهداف مهم رسانه های 
دنيا  نسبت به مسلمانان ، برهم زدن وحدت بين آنها و متزلزل ساختن 

اعتقادات مردم و بدبين كردن آنها نسبت به حاكمان است.
وی تاكيد كرد: با توجه بــه اهميت موضوع بايد؛ خبرنگاران و اهالی 
رسانه عالوه بر شّم سياسی برخوردار از ظرافت هنری نيز باشند و تنها 
اخباری را منتشــر كنند كه  تحريف نشده و بصورت دقيق به ارزش 

های اسالمی و اخالقی جامعه كمک می كند.

نهاوند کارگاه بزرگ عمرانی است

 شهردار نهاوند با بيان اين مطلب كه نهاوند تبديل به كارگاه بزرگ 
عمرانی شده اســت،  گفت: بهره برداری از پروژه های مختلف، انجام 
اقدامات مختلف فرهنگی و آغاز پروژه های جديد در شهر بيانگر حال 

خوب عمرانی شهر نهاوند است.
محمد حســين پور افزود: در حال حاضر پروژه های شــاخصی در 
دستور كار شــهرداری قرار دارد كه می تواند تاثير بسزايی در توسعه 

بخش های مختلف عمرانی، فرهنگی و زيرساختی شهر داشته باشد.
حســين پور گفت: از جمله اين پروژه های شاخص می توان به تپه 
تفريحی-توريستی بام نهاوند،ساماندهی ميدان مركزی،اجرای نهضت 
آســفالت،احداث چهار باغ،ســاماندهی باغ موزه،اصالح نقاط حادثه 
خيز،ساماندهی بلوارها)كربال-شهيد طالبيان(،جدولگذاری،هدايت دفع 

آبهای سطحی و پياده رو سازی و... اشاره كرد.
وی با بيان اينکه بازديد از بخش های مختلف شهرداری و نظارت 
بر روند اجــرای طرح ها و پروژه ها از جملــه برنامه های كاری 
متداول اســت كه به صورت منظم انجام می شود،خاطر نشان كرد: 
اجــرای پروژه هــای مختلف برای رفاه حال شــهروندان و ايجاد 
شــهری انســان محور باتالش شــهرداری وهمراهی شــهروندان 

عملياتی شده است.

 اجرای عمومی نمايش
 " اينهمه داشتیم و ندونستیم " در نهاوند 

 نمايش تئاتر " اينهمه داشــتيم و ندونســتيم " به نويســندگی و 
كارگردانی هنرمند خوش ذوق  شهرســتان صحبت اله روشنفکر  در 

نهاوند به روی صحنه رفت.
نمايش اينهمه داشتيم و ندونستيم داستان زندگی خانواده ای است كه 
قدر موقعيتها و فرصتهای پيش آمده را نميداند و هميشه با نا اميدی به 
موضوعات می نگرد ، در اين ميان به وجود آمدن مساله ای خاص كه 

داستان نمايش به آن می پردازد اتفاقاتی را پديد می آورد كه... 
بازيگران اين نمايش ،آرش ســيف و احمد رضا روشــنفکر ومهناز 
سياوشــی ، فاطمه آســيون و  حسينی تشــکيل می دهند و  محسن 
موميوند و محمد سياوشــی اجرای موســيقی را در آن عهده دار می 

باشند.
نمايش مذكور كاری از گروه هنری فروغ  وابســته به اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان نهاوند می باشد كه از روز چهارشنبه 1۰ مرداد 
ماه به مدت 3 روز در ۲ نوبت ، ساعت 16 و 14  در محل تاالر انديشه 
مجتمع فرهنگی و هنری امام خمينی )ره( نهاوند واقع در بلوار شهيد 

حيدری ، خيابان دانش اجرای عمومی دارد.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسالمی رزن عنوان کرد:
برگزاری ۵۰ کالس روخوانی و روان خوانی 

قرآن کريم در شهرستان رزن
 كارشناس امور قرآنی تبليغات اسالمی رزن از برگزاری ۵۰ كالس 

روخوانی و روان خوانی قرآن كريم در اين شهرستان خبر داد.
اكبرشمســی دلربا در گفتگو با مهر از برگــزاری بيش از ۵۰ كالس 
روخوانی و روانخوانی قرآن كريم طی 6 ماهه نخست سال جاری در 

شهرستان رزن خبر داد.
وی گفــت: از اين ۵۰ كالس 14 كالس ســهميه ای بوده و توســط 

موسسات و خانه های قرآنی شهرستان رزن در حال برگزاری است.
كارشــناس امور قرآنی تبليغات اســالمی رزن گفت: از 14 ســهميه 
اختصاص يافته 1۰ كالس مربوط به طرح سراسری آموزشی بشارت 

موسوم به )14۵۲( است كه حفظ جزء سی ام قرآن كريم است.
شمســی دلربا گفت: شيوه نامه اجرايی حمايت از آموزش حفظ جزء 
ســی ام قرآن كريم طی ســال ۹7 به طور كامل قبل از شروع آن برای 

برگزاری كالسها در اختيار مربيان قرارداده شده است.

دستگیری ۱۰ سارق طی در مالير

 فرمانده انتظامی شهرســتان مالير از دستگيری 1۰ سارق و كشف 
4 موتورسيکلت مسروقه با تالش پليس مالير طی 7۲ ساعت گذشته 

خبر داد.
داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مبارزه 
با ســارقان در ۹ طرح ضربتی و بر اســاس كار اطالعاتی دقيق، يک 
نفر ســارق محصوالت كشاورزی به همراه يک دستگاه وانت قبل از 
اقدام به ســرقت، 4 نفر سارق لوازم و قطعات داخل خودرو، ۲ نفر 
سارق موتور سيکلت و پمپ آب، يک نفر سارق داربست شهرداری، 
يک نفر ســارق ســيم برق و يک نفر ســارق وجه نقد شناسايی و 

دستگير شدند.
وی افزود: در همين راستا با اعزام گشت های هدفمند در نقاط جرم 
خيز، 4 دستگاه موتورســيکلت توقيف كه پس از استعالم مشخص 

شد كه هر 4دستگاه موتورسيکلت، مسروقه هستند.
رئيس پليس مالير با اشاره به اين كه هر 1۰ نفر متهم با تشکيل پرونده 
به مرجع  قضايی معرفی شــدند، گفت: برخورد جدی با بزهکاران و 
مجرمان و توسعه اقدامات پيش دستانه در دستگيری مجرمان از جمله 

اولويت های انتظامی شهرستان در سال جاری است.
علی بخشــی تاكيد كرد: پليس در مســير افزايــش ضريب امنيت 
جامعــه و ارتقاء احســاس امنيت عموم شــهروندان با تمام توان 

تالش خواهد كرد.

عظيمي مجــذوب-  كبودراهنــگ-   
خبرنــگار همدان پيام: اســتان همدان يکي 
از بزرگ ترين قطب هاي توليد برق كشــور 
اســت كه با داشــتن بيــش از ۸ نيروگاه 
خورشــيدي و حرارتــي نيمه فعال و فعال 
توانسته عالوه بر تأمين برق مصرفي استان 
بخشــي از برق مورد نياز استان هاي غرب 

كشور را نيز تأمين كند.
نيروگاه هزار مگاواتي حرارتي شهيد مفتح 
و مجموعه نيروگاه هــاي 7 مگاواتي و 3۰ 
مگاواتي سطح استان، همدان را به پايلوت 
نيروگاه هاي خورشيدي تبديل كرده است. 
 بهمن مــاه ســال گذشــته )۹6( بــود كه 
همزمان با ســالگرد ســي ونهمين پيروزي 
انقالب اســالمي، ۲ نيــروگاه 7 مگاواتي 
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 ســرمايه  گذاري بخش 
خصوصــي جهت احــداث 1۰ نيروگاه 7 
مگاواتي و در مجموع 1۰۰ مگاوات توليد 
اين نيروگاه هاي خورشيدي در سطح استان 
خبر داده شــد كه شيرين سو، قهاوند، ويان 
و... تعــدادي از اين نقاط منتخب براي اين 
ســرمايه گذاري اعالم شد و كلنگ احداث 
بخشــي از اين نيروگاه بــه زمين خورد تا 

بهمن ماه امسال با بهره برداري برسد.
و بنــا به اعــالم رســمي وزارت نيرو در 
رسانه هاي جمعي، از 1۰۰ مگاوات نيروگاه 
تجديدپذير برنامه ريزي شده براي احداث 
توسط بخش خصوصي در سال ۹۵ تاكنون 
۵۰ مگاوات آن احــداث و مابقي تا پايان 
ســال ۹6 قرار بر تکميل شدن و وارد مدار 
گرديدن بوده است كه در سال ۹6 تعداد ۵ 
نيروگاه خورشــيدي با ظرفيت توليد 13۰ 

كيلووات به بهره برداري رسيده است.
بر اســاس اعالم كارشناسان شركت توزيع 
برق اســتان پيک مصرف اســتان در سال 
گذشــته 663 مگاوات بــوده كه اين ميزان 
در سالجاري به 67۹ مگاوات رسيده است 
كــه نمايانگر افزايش ميــزان مصرف بوده 
است. با يک حســاب سرانگشتي از ميزان 

توليد برق مجموع نيروگاه هاي خورشيدي، 
حرارتــي و... كه در مدار قرار گرفته اند در 
سطح اســتان مي توان به اين نتيجه دست 
يافت كه ميــزان توليد بــرق نيروگاه هاي 
استان چندين برابر ميزان مصرف آن است 
كه اين آمار نشــان مي دهد كــه عالوه بر 
تأمين برق اســتان همدان بــرق مورد نياز 
اســتان هاي همجوار و غرب كشور نيز در 
همدان توليد مي شود و يکي از بزرگ ترين 
حرارتي  نيروگاه  كشور  برق  توليدكنندگان 
هزار مگاواتي شهيد مفتح كبودراهنگ است 
كه در دشــت كبودراهنگ در كيلومتر 4۵ 
جاده همــدان ـ تهران يکي از نيروگاه هاي 
حرارتي كشور با توان توليد هزار مگاوات 
است كه شامل 4 واحد بخار ۲۵۰ مگاواتي 
در زميني به مســاحت ۲7۰ هکتار است و 
ســوخت اصلي اين نيروگاه گاز طبيعي و 
در برخــي مواقع از مــازوت يا نفت كوره 
اســتفاده مي شــود و همچنين اين نيروگاه 
داراي 4 برج خنک كننده از نوع تر مي باشد 
كه در ســال هاي اخير به علت كمبود منابع 
آب هــاي زيرزميني به جهــت به حداقل 
رساندن مصرف آب هاي دشت كبودراهنگ 
اقدام بــه تبديل برج هــاي خنک كننده تر 
نيروگاه بــه برج هاي هيبريــدي برج هاي 

خشک كرده است كه در حال حاضر يکي 
از اين برج ها تبديل به برج خشــک شده و 

برج واحد دوم نيز در دست اقدام است.
مدير نيروگاه شــهيد مفتح در گفت وگو با 
همدان پيام با اشــاره بــه روند مصرف آب 
در توليد برق اين نيــروگاه گفت: نيروگاه 
شهيد مفتح در 4 واحد بخار فعال است كه 
بــه ازاي هر واحد يک برخ خنک كننده نيز 
وجود دارد كه تبديل برج هاي خنک كننده 
تر به برج هاي خنک كننده خکش از جمله 
اقدامات اين نيروگاه در راســتاي مديريت 
نابع آبي اين نيروگاه اســت كه يکي از اين 
برج ها در سال گذشــته با هزينه اي بالغ بر 
۸6 ميليارد تومان به بهره برداري رســيد و 
عمليات اجرايي احــداث برج خنک كننده 
واحد ۲ نيز آغاز شــده و در حال اجراست 
كه ايــن واحد نيز بزودي بــه بهره برداري 
خواهــد رســيد و پس از اتمــام عمليات 
اجــراي واحــد ۲، واحدهــاي 3 و 4 نيز 

عملياتي خواهد شد.
اميــر نريمانــي ادامه داد:  منبــع تأمين آب 
مصرفي نيروگاه پساب فاضالب شهر همدان 
و 6 حلقه چاه عميق اســت كه ميزان حجم 
آب ورودي از پساب ۸/۵ ميليون مترمکعب 
و آب چاه 1/۵ ميليون مترمکعب اســت كه 

در 3 ماه فصل تابستان از 4 حلقه چاه براي 
تأمين آب مورد نياز اســتفاده مي شود و در 

فصول ديگر فقط از يک حلقه چاه.
وي تشريح كرد كه با ورود پساب فاضالب 
برج هاي  بــه چرخه خنک كننــده  همدان 
خنک كننده هر واحد ۲/۵ ميليون مترمکعب 
در ســال، آب صرفه جويــي مي شــود كه 
در ســال ميانگين 4 واحد بــه 1۰ ميليون 

مترمکعب آب صرفه جويي شده مي شود.
امير نريماني با اشاره به ميزان توليد ساالنه 
برق اين نيروگاه گفت: اين نيروگاه ساالنه 
بيــش از 6 ميليارد كيلووات ســاعت برق 
توليد مي كنــد و ميزان مصــرف آب اين 
واحد به 1۰ ميليون مترمکعب مي رســد كه 
۸۵ تا ۹۰ درصد آب مورد نياز اين نيروگاه 
از پساب فاضالب همدان و 1۵-1۰ درصد 
آن از منابع زيرزميني تأمين مي شود. با اين 
توضيح مصرف آب نيروگاه بر حسب توليد 
در ســال هاي مختلف بيــن 1۰-۵ ميليون 
مترمکعب بوده اســت در حالي كه مصرف 
آب ساير بخش ها به 6۰۰ ميليون مترمکعب 
در ســال بوده است و اين نشان مي دهد كه 
نسبت برداشــت آب هاي زيرزميني دشت 
كبودراهنگ توسط نيروگاه نسبت به ساير 

بخش ها نسبت ناچيزي مي باشد.

نیروگاه مفتح 6 میلیارد کیلووات 
ساعت برق تولید مي کند

 دادستان عمومی و انقالب نهاوند گفت: 
اين بنياد توانســته قدم های بسيار خوبی در 
حوزه تقويت بنيان خانواده و رفع مشکالت 

آنها بردارد.
 ســيدهادی مصطفوی ظهر  در جلسه ستاد 
صيانت از حريم خانواده شهرســتان نهاوند 
افزود: مشاركت مردم برای حل اختالفات و 
دعاوی در قانون آيين دادرسی سال ۹4 مورد 
توجه بسياری قرار گرفته و اين مشاركت در 
حوزه خانواده به صورت بسيار منسجم به آن 

پرداخته شده است.
وی گفت: از ســوی ديگر در بســياری از 
حوزه ها نمی توان با رويکرد انتظامی و قضايی 
پيش رفت و از طرفی سياســت های رياست 
قوه قضائيه بحث پيشگيری از جرم را مطرح 

می كند و راهکارهای انجام اين امر را پيگيری 
می كند.

دادســتان عمومی و انقــالب نهاوند افزود: 
بنيــاد صيانت از حريم خانــواده در چندين 
شــهر استان كار خود را آغاز كرده و توانسته 
قدم های بسيار خوبی در حوزه خانواده و رفع 

مشکالت آنها بردارد.
وی افــزود: بر هميــن منوال ايــن بنياد با 
مشاركت مردم با هدف مقابله و جلوگيری از 
آسيب های اجتماعی و خانوادگی و اختالفات 
خانوادگی در بحث ازدواج و طالق و ســاير 

امور كار خود را در نهاوند آغاز می كند.
مصطفوی خاطرنشان كرد: انجام آموزش های 
قبل و حين ازدواج و در زمان بروز مشکل و 
اختالفات خانوادگی، ارائه راه حل و مشاوره 

اثربخش مورد نظر اين سمن است كه قطعا با 
مشاركت مردمی در اين قالب می توانيم شاهد 
رفع بســياری از مشکالتی باشــيم كه بنيان 

خانواده را سست و ويران می كند.
وی اســتفاده از ظرفيت مســاجد و فعاالن 
اين بخش، روحانيت، هيــأت امنا و فعاالن 
مذهبی را در اين بخش بســيار حائز اهميت 

و تاثيرگذار دانست.
امام جمعــه نهاوند نيز مشــاوره و تقويت 
بنيــان خانواده را يکی از مهمترين مباحث و 
موضوعاتی دانست كه می تواند به رفع بسيار 
از معضــالت و گرفتاری هــای اجتماعی و 

خانوادگی كمک كند.
حجت االسالم عباسعلی مغيثی افزود: اگر ما 
بتوانيم به هر طريقی حتی گرهی كوچک از 

خانواده ها باز كنيم يقينا خداوند پاداشی بزرگ 
برای ما در نظر خواهد گرفت و از سوی ديگر 

بزرگترين خدمت را به مردم انجام داده ايم.
وی در ادامــه خواهان آغار بــه كار هر چه 
سريعتر بنياد صيانت از خانواده در شهرستان 
شــد و براز اميدواری كرد بــا حضور افراد 
كارشناس و صاحب نام و معتمد در اين بنياد 
شاهد رفع بسياری از مشکالت خانواده ها و 
مخصوصا جوانان در راه ازدواج و تشــکيل 

زندگی و تداوم آن باشيم.
در ادامــه اين جلســه غالمرضــا مهرابی، 
حجت االسالم مولوی، حجت االسالم صالح، 
خانــم بحيرايی و خانم روحانــی به عنوان 
هيأت موسس بنياد صيانت از حريم خانواده 

در شهرستان نهاوند منصوب شدند.

دادستان نهاوند خبر داد

تشکیل بنیاد صیانت از حریم خـانواده

 رئيس دامپزشــکی شهرستان بهار 
از اجــرای طــرح پايــش و مراقبت 
ايــن  در  زنبورعســل  بيماری هــای 

شهرستان خبر داد.
اداره  روابــط عمومــی  گــزارش  به 
دامپزشــکی شهرســتان بهــار، بهزاد 
صادقی اظهار داشــت: طــرح پايش 
زنبورعسل در شهرستان  بيماری های 

بهار اجرا می شود.
وی گفت: مبارزه با بيماری های زنبور 
عســل و جلوگيــری از وارد آمــدن 
خسارت به زنبورداران همواره يکی از 
اهداف دامپزشکی بوده است و در اين 

راستا برنامه های دقيق پايش، مراقبت 
و نظارت در زنبورســتانهای شهرستان 

توسط كارشناسان انجام می شود.
صادقــی افــزود: طــرح پايــش بــا 
ــزان  ــايی مي ــی و شناس ــدف بررس ه
ــواع بيمــاری  ــه ان آلودگــی كندوهــا ب
هــا بــه خصــوص بيماريهــای انگلــی 
زنبــور عســل اجــرا مــی شــود و 
وضعيــت  رهگيــری  منظــور  بــه 
ــل  ــای زنبورعس ــی ه ــتی كلن بهداش
ــان  ــط كارشناس ــری توس ــه گي نمون
ــی  ــرای بررس ــام و ب ــکی انج دامپزش
به آزمايشــگاه مرجــع اداره كل اســتان 

ــود. ــی ش ــال م ارس
و  همــکاری  داشــت:  بيــان  وی 
زنبــورداران  بيــن  بيشــتر  تعامــل 
مهمــی  نقــش  دامپزشــکی  اداره  و 
در شناســايی و مبــارزه بــا آفــات 
و  زنبورعســل  هــای  بيمــاری  و 
همچنيــن حفــظ جايــگاه مناســب 
توليــد كننــدگان ايــن حــوزه دارد.

توصيــه  زنبــورداران  بــه  صادقــی 
ــالم  ــول س ــد محص ــرای تولي ــرد: ب ك
ــدار زنبورســتان هــا از مصــرف  و پاي
بــا  و  داروهــای مجــاز  و  ســموم 
ــد. ــتفاده كنن ــک اس ــز دامپزش تجوي

اجرای طرح پايش و مراقبت بیماری های 
زنبورعسل در شهرستان بهار

ر اطالعيـه
ــوار  ــد دارد بل ــامن قص ــهرداري س ش
ــرایط  ــا ش ــامن را ب ــهر س ــهداي ش ش
ــي  ــذا مقتض ــد، ل ــفالت نمای ــل آس ذی
اســت آخریــن قیمــت پیشــنهادي 
از  روز  ســه  مــدت  ظــرف  را  خــود 
تاریــخ 97/3/16 لغایــت 97/3/19 بــه 
ــه شــهرداري تحویــل و رســید  دبیرخان

ــد.  ــت نمائی دریاف
ضمنــاً شــهرداري در  رد یــا قبــول 
کلیــه  و  بــوده  مختــار  پیشــنهادات 
کســورات قانونــي بــه عهــده پیمانــکار 

. شــد مي با
با  سانت   5 قطر  در  آسفالت  کندن   *

دستگاه ویرتکن 
* پخش آسفالت به قطر 7 سانت 

)کوبیده شده(
* 900 متر طول بلوار در عرض 15 متر 

تلفن تماس:
08132422590-32422223 

مزایــده عمــومی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

ــر  ــای غی ــردارد دامه ــدان در نظ ــگاه هم ــروری پ ــت و دامپ ــت و صنع ــرکت کش ش
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.
شرايط مزايده:

شرکت در مزایده برای عموم آزاد است.
ــه    ــک هفت ــدت ی ــه م ــی ب ــخ درج آگه ــت از تاری ــوب قیم ــنهاد مكت ــل پیش ــت تحوی مهل

می باشــد.
محل دریافت فرم پیشنهاد قیمت ، به آدرس درج شده یا آدرس اینترنتی

  www.proteinhamedan.pegah.ir  می باشد.
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خبـر

رسانه
 gozaresh@hamedanpayam.com

خبرخبر

ایران و جهان

اعتماد به مطبوعات به پیشبرد اهداف جامعه کمک می کند
 كارگردان و مدرس تئاتر، نقش مطبوعات و رســانه ها را در آگاهی بخشــی به مردم انکار ناپذير خواند و گفت: اعتماد به 

مطبوعات بزرگترين كمک ها را به پيشبرد اهداف جامعه می كند كه بايد قدر اين خدمت را بدانيم.
اردشير صالح پور در گفت و گو با ايرنا با بيان اينکه خبرنگاران منتقدان، اطالع رسانان و وجدان بيدار جامعه هستند تصريح كرد: 
اين قشر با اطالع رسانی خود برای پيشبرد امور در موضوعات مختلف مهمترين نقش و عملکرد را دارند و با شناخت كمبود ها به 
پيشرفت جامعه كمک می كنند.صالح پور افزود: وقتی در جامعه ای مطبوعات از آزادی عمل برخوردار باشند می تونند به پيشرفت 
آن كمک كند و حاكميت ها هم بايد از اطالع رسانی ها و نقد ها استقبال كنند زيرا خبرنگاران با درج گزارش ها و مطالب مختلف 
مشکالت را شناسايی كرده و به گوش مسئوالن می رسانند. وی افزود: خبرنگاران همانند وجدان يک جامعه و با حضور مستمر در 
ميان آحاد مردم كمبودها و نارسايی ها را شناسايی كرده و با پيگيری های مداوم می توانند با جريان سازی خبری، در رفع معضالت 
گامی بردارند.صالح پور با بيان اينکه خبرنگاران می توانند با روشنگری خود جامعه را در جريان تغييرات قرار دهند تاكيد كرد: همه 
مسئوالن و مردم بايد همکاری الزم را با اين قشر داشته باشند.اين مدرس تئاتر ادامه داد: وجود و فعاليت خبرنگاران نشان از مدنيت 

يک جامعه دارد پس بايد به اين مدنيت احترام گذاشت و جريان آزاد اطالع رسانی كمک كرد.

هنرمند همدانی رتبه دوم جشنواره نقاشي خط آيات شد
 رئيس حوزه هنری همدان گفت: هنرمند همدانی توانست در جشنواره نقاشی خط آيات رتبه دوم را از آن خود كند. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ سيدباقر حسينی، رئيس حوزه هنری همدان بيان كرد: هادی هنردوست، يکی از فعاالن 
حوزه هنری اين استان در جشنواره ملی نقاشی خط آيات كه توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان يزد برگزار شده 

بود، رتبه دوم را كسب كرد.
وی گفت: اين هنرمند نقاشــی خط توانســته عالوه بر تسلط به خوشنويسی، با ذوق سرشار خود و بازی با حروف در اشکال 
مختلف و رنگ های چشــم نواز، هدف خود را به مخاطب ارائه كند.رئيس حوزه هنری همدان گفت: موضوع آثار ارسالی به 
اين جشنواره، سيره ائمه اطهار)ع(، صلح جهانی، برادری و مساوات، وحدت، خانواده، مهجوريت قرآن، امر به معروف و نهی 

از منکر، نماز، عفاف و حجاب، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، قصه های قرآنی و اسماء الحسنی تعيين شده بود.
حسينی افزود: نمايشگاه منتخب آثار جشنواره ملی نقاشی خط آيات يزد هفته گذشته آغاز و تا پايان هفته در گنجينه فرهنگ و 
هنر يزد ميزبان عالقه مندان است. وی افزود:حدود 3۰۰ اثر به دبيرخانه جشنواره ملی نقاشی خط آيات يزد ارسال شده بود كه 

پس از داوری 6۵ اثر به بخش پايانی و نمايشگاه نقاشی خط آيات يزد راه يافت.

مریم مقدم  «

 بحــران كاعذ بيش از 1۰ ماه اســت كه 
گريبان مطبوعات و نشــريات خصوصی را 
گرفته اســت و با وجــود وعده هايی كه در 
راســتای حل اين مشکل داده و گاهی هم به 
آن عمل شده اســت، اما اين مساله همچنان 
ادامه دارد. در جريان گرانی كاغذ، مطبوعات 
خصوصی نخستين قربانی هستند؛ رسانه هايی 
كه با وجود ســختی های بســيار در ساليان 
گذشته سرپا ماندند و كار كردند اما حاال گويا 
نفس هايشان به شماره افتاده است. حاال كار 
به جايی رسيده است كه در روزهای پر تب و 
تاب رسانه ای ها و هفته گراميداشت خبرنگار 
به جای آنکه جلســات اصحاب رسانه برای 
بهتر شدن حال خبر و مطبوعات باشد دورهم 
جمع شــدن ها بهانه ای جز بودن يا نبودن 
در اين عرصه نــدارد . حاال برخی معتقدند 
بايد كار رســانه را برای ممانعت از بيشــتر 
غرق شــدن رها كرد و برخی نيز درگيرو دار 
روزهای ماندن يا نماندنشان سردرگم هستند .
بحران كمبود كاغذ از اواســط پاييز ســال 
۹6، باعث ايجاد نگرانی در ميان نشــريات 
خصوصــی و طرح اعتراض هايی از ســوی 
مديران رســانه ها شد كه البته با مرور زمان و 
عملی شدن وعده معاون سابق امور مطبوعاتی 
درباره ترخيص يک محموله كاغذ از گمرك 
است، تا اندازه ای كنترل شد؛ اما نوسانات بازار 
ارز باعث شد تا بار ديگر بازار كاغذ با بحران 

مواجه شود. 
خبر افزايش تعرفــه واردات كاغذ و تحرير 
روزنامه ها به دنبال افزايش قيمت ارز، واكنش 
برخی از روزنامه های خصوصی را كه پيشتر 
نيز از عرض و طول و تعداد صفحاتشان كم 
كرده يا كال از كاغذ به وب كوچ كرده بودند، 

به دنبال داشت.
 وزیر به حل مشکل کاغذ مطبوعات 

امید دارد
البته سيدعباس صالحی وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمی معتقد است   با اصالح قوانين مربوط 
به كارت هــای بازرگانــی می توانيم اميدوار 
باشــيم كه ديگر شاهد اختالالت در واردات 
كاغذ و همچنين حوزه توزيع آن به مطبوعات 

نخواهيم بود.
وی اخيرا در گفت وگو با رسانه ها  در ارتباط 
با آخرين اخبار مربوط به قيمت كاغذی كه در 
اختيار رسانه های مکتوب قرار می گيرد، اظهار 
كرد: در هفته گذشته جلساتی داشتيم تا بتوانيم 
مشخص كنيم چطور می شود قيمت كاغذ و 
همچنين مشکالتی كه در حوزه توزيع كاغذ 

مطرح است را برطرف كنيم.
صالحی  ادامه داد: مقداری نواقص در مورد 
كارت های بازرگانی وجود داشت كه امروز 
در هيات دولت مصوبه خوبی تصويب شد 
كه بر اساس آن اصالح كارت های بازرگانی 
می توانــد كمک كنــد تا ديگــر اختالالت 
اين چنينی را از جمله در حوزه كاغذ نداشته 

باشيم.
 مسئوالن کاري نکنند، روزنامه هاي 

همدان تعطیل مي شوند
در اين زمينــه مديرعامل خانــه مطبوعات 
اســتان همدان گفت: كمبود و گرانی شديد 
كاغذ باعث شــده روزنامه های استان همدان 
در آستانه تعطيلی قرار بگيرند. مهرداد حمزه 
با اشــاره به كمبود كاغذ و گرانی شديد آن 
اظهار كرد: با اين وضعيت روزنامه های استان 
همدان در آســتانه تعطيلی قرار دارند كه اين 
وضعيت به هيچ عنوان زيبنده همدان با سابقه 

فرهنگی باال نبوده و نيست.
وی با بيان اينکه اگر چاره ای برای اين مشکل 
انديشيده نشود، روزنامه های استان در آينده ای 
نه چندان دور تعطيل خواهند شــد؛ رفع اين 
مشکل را با مديريت استان و پيگيری آن در 

سطح كالن امکان پذير دانست.
مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان با 
اشاره به اينکه معتقدم به منظور استمرار كار 
فرهنگی و البته پويايی آن در ســطح استان 
بايد راهکاری برای حل اين مشکل انديشيده 
شود، تأكيد كرد: اگر اين مشکل طی چند روز 
آينده حل نشود روزنامه های استان يا مجبور 
خواهند شــد اخبار خود را در چهار صفحه 
منتشــر كنند و يا چاپ برخی روز های هفته 

را تعطيل كنند.
  مشــکل کاغذ همدان حل نشود، 
5 اســتان غرب کشــور هــم درگیر 

می شوند
وی اين وضعيت را در شأن همدان به عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين ندانســت 
و افزود: همــدان پايلوت چاپ حداقل 1۲۰ 
نشريه غرب كشــور در كردستان، كرمانشاه، 
لرستان، مركزی و ايالم است كه در صورت 
عدم حل مشــکل كاغذ، اين نشريات نيز با 

مشکل مواجه خواهند شد.

حمزه گفت: اعضای خانه مطبوعات به همراه 
مديران مسئول ســه روزنامه مطرح استان و 
مديركل ارشــاد، پيگيری هايی به منظور حل 
اين مشکل را در برنامه دارند كه البته تا كمک 
ساير دســتگاه ها نباشد اميدی به رفع مشکل 
نيســت. وی با اشــاره به اينکه حل مشکل 
كمبود كاغــذ و گرانی آن تنهــا با پيگيری 
مديركل ارشاد استان برطرف نمی شود، اظهار 
كرد: ديگر مجموعه ها و دستگاه های اجرايی 
اســتان بايد پای كار باشند. مديرعامل خانه 
مطبوعات استان همدان با بيان اينکه كاهش 
چاپ نشريات در ســطح استان و يا كاهش 
تعداد صفحات چاپــی آن به معنای تعديل 
نيروی انسانی و كاهش اشــتغالزايی است، 
خاطرنشان كرد: بايد دست در دست يکديگر 

مانع از اين اتفاق شويم.
وی يکی ديگر از مشکالت را عدم پرداخت 
مطالبات رسانه ها و مطبوعات از سوی ادارات 
دولتی دانســت و گفت: عدم پرداخت اين 
مطالبات و يا پرداخــت ديرهنگام آن، توان 
اقتصــادی روزنامه ها را كاهش داده اســت. 
حمزه حمايت از روزنامه ها و نشــريات را 
مصداق حمايت از توســعه و پيشرفت شهر 
دانست و خواستار توجه مسئوالن امر به اين 

مهم به عنوان يکی از وزنه های اثرگذار شد.

 درآستانه روزخبرنگارکمبودکاغذ دامن مطبوعات محلی راهم گرفت

روزنامه های استان درآستانه تعطیلی
 مديرعامل خانه مطبوعات استان:

مشکل کاغذ همدان حل نشود، 5  استان غرب کشور هم درگیر می شوند

 استاد ارتباطات گفت: رسانه های ما تشکیات 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 1377، محمود 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 
اطاع 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 دیده بان جامعه

برای بحث در مورد خبرنگار ابتدا بايد او را توصيف كرد، 
خبرنگاران حقيقتا، چشم و گوش و زبان، ديده بان و ناظر 
جامعه هســتند و می توانند مثل خورشيد بر ابعاد پنهان 
زندگــی مردم تابيده و با اطالع رســانی دقيق و به موقع، 
روشــنگری و آگاهی بخشی و به مردم كمک كنند تا در 
زمينه های مختلف زندگی شــخصی و اجتماعی درست 

تصميم بگيرند.

خبرنگاران با نظارت خود بر عملکرد اركان مختلف جامعه 
از جمله قوا، نهادها و سازمان های مختلف و بخش های 
خصوصی و دولتــی می توانند از انحــراف دولتمردان، 
كارگزاران و مديران از اهداف و چشــم اندازهای كالن 

كشور جلوگيری كنند.
خبرنــگاران می توانند به موازات مراكز و دســتگاه های 
رســمی كشور مثل دانشــگاهها و آموزش و پرورش به 
آموزش و فرهنگ ســازی پرداخته و به سرعت رشد و 
توسعه كشور كمک و با مهارت افزايی كار مردم را تسريع 
و تســهيل كنند. خبرنگاران همچنين می توانند با اطالع 
رسانی صحيح و اتخاذ راهبرد واقع نمايی، امنيت مردم را 

تامين و تضمين كنند.
 بستر آماده سیاسی پیش نیاز ایفای مناسب 

نقش خبرنگاری
اما تمام نقش های مثبت و توصيف های بيان شــده در 
شرايط آزاد و بســتر آماده اجتماعی، سياسی و اقتصادی 
كشــور 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 كارشان امکانپذير می شود.
اگر عشــق و عالقه نباشــد و خبرنگاران بر اصول حرفه 
ای آگاه نباشــند و بر رسالت حرفه ای خود باور و ايمان 
نداشته باشند و شــرايط و بسترهای سياسی و اجتماعی 
جامعه نيز مهيا نباشــد خبرنگاران نمی توانند نقش های 

مثبت خود را ايفا كنند
 رسانه باید در صدر باشد

اگر رســانه كشــوری اصالح شــود جامعه اش اصالح 
می شــود، رســانه ها بر همه بخش ها، سازمان و اركان 
جامعه سرتر هستند و می توانند نقش راهنمايی و رهبری 
و حساسيت زايی و حساســيت افزايی در همه اقشار و 
سازمان ها و دســتگاه ها داشته باشند و اگر بپذيريم آنها 

نقش باال و مثبتی در مبارزه با فســاد دارند، بايد قدرشان 
را بدانيم و تالش كنيم خبرنگار و رسانه در صدر باشند.

خبرگزاری ها به ويژه روزنامه ها در شرايط كنونی حالت 
رو به احتضاری دارند، متاســفانه خبرنگاران ما به داليل 
مختلف سياســی و اقتصادی و پايين آمدن آستانه تحمل 
برخی مسئوالن با مشکالت زيادی مواجه اند و شايد يکی 
از داليل عدم ايفای مناســب نقش خبرنگاران در جامعه 

كنونی همين شرايط باشد.
اين شرايط در بستر مناسب سياسی و اقتصادی امکانپذير 
است اما بعضی وقت ها هم ممکن است شرايط مهيا باشد، 
اما خود خبرنگاران تسلط و باور بر كار حرفه ای نداشته 

باشند، اگر آگاه نباشند نمی توانند آگاه كنند.
اگر برای تامين معيشت به اين شغل رو آورده باشند نمی 
توانند خبرنگار خوبی شــوند، همه مشکالت مربوط به 
شرايط اجتماعی، سياسی و اقتصادی نيست، اگر منصفانه 
فکر كنيــم 6۰ تا 7۰ درصد مربوط بــه خود خبرنگاران 

ومديريت كهنه و غير تخصصی رسانه هاست.
 مهم ترین آسیب های حرفه روزنامه نگاری 

نداشتن صداقت، فراموش كردن اخالق حرفه ای، ناديده 
گرفتن منافع و امنيت ملی، ترجيح منافع فردی و جناحی 
بر منافع ملی مهمترين آســيب هايی است كه اكنون در 
ميان خبرنگاران و رســانه ها وجــود دارد و اين گناهی 

نابخشودنی است.
كافی اســت خبرنگاران در كار خود صداقت نداشته و يا 
اخالق حرفه ای و يا منافع و امنيت ملی را فراموش كنند 
و منافع فردی و جناحی و صنفی خود را بر منافع و امنيت 
ملی ترجيح دهند و اين گناه نابخشودنی می تواند كشور 

را دچار بحران كند.
همانگونه كه دانستن، حق مردم است و خبرنگاران تالش 
می كنند مردم را آگاه كنند، به همين اندازه و شــايد بيش 

از آن، حق دارنــد امنيت روحی و روانی آنها با خبرهای 
دروغ بعضی از خبرنگاران در معرض چالش قرار نگيرد. 
در واقع مردم غير از حق دانستن، حقوق ديگری هم دارند 

از جمله حق امنيت.
وقتی خبرنگاران خبرنگاران خبرهــای مهم و مورد نياز 
مردم را اطالع رســانی نکنند يا دير اطالع رسانی كنند و 
يا اينکه وقايع مهم را نادرست و ناقص منتشر كنند امنيت 
روحــی و روانی مردم در معرض چالش قرار می گيرد و 
آنها را به سوی رســانه های خارجی و غيررسمی سوق 

می دهد.
رسانه ها و خبرنگاران در توليد و انتشار اخبار می توانند 
يکی از راهبردهای زير را مدنظر قرار دهند: راهبرد انکار، 
ســکوت، كوچک نمايی، بزرگ نمايی و يا واقع نمايی. 
مردم انتظار دارند خبرنگاران وقايع را همانگونه كه اتفاق 
می افتد واقع نمايی كنند نه همان گونه كه دوست دارند و 

يا منافعشان ايجاب می كند.
اگــر به هر دليلی خبرنــگاران رويدادهای مثبت و منفی 
جامعــه را واقع نمايی نمی كنند، مردم انتظار دارند وقايع 
منفی را در اين شرايط بحرانی و افزايش تحريم و گرانی 
ها بزرگ نمايی نکنند. البته مردم انتظار هم ندارند رسانه ها 
در قبال اين اخبار، راهبرد انکار و يا سکوت را اتخاذ كنند.

 پمپاژ ناامیدی مشکل رسانه های امروز
اكنون يکی از مشــکالتی كه در جامعه رسانه ای وجود 
دارد پمپاژ اخبار منفی است، خبرنگاران ما استاد توليد و 
انتشار اخبار منفی هستند، متاسفانه وضعيت كشور خوب 
نيست و نســبت اخبار منفی به مثبت زياد است. در اين 
شــرايطی كه اخبار خوب كم اتفاق می افتد، خبرنگاران 
بايــد اين مهارت را در خود ايجــاد و تقويت كنند كه با 
يافتن اخبار مثبت و كورسوی اميد و پرداختن هنرمندانه 
و هوشــمندانه آن در جهت تامين امنيت روحی و روانی 

مردم تالش كنند.
اين به مفهوم آن نيست كه خبرنگاران اطالعات درستی به 
مردم ندهند بلکه اگر قرار است جهت گيری داشته باشند 
و واقايع را بزرگنمايی كننــد، اولويت و جهت گيری به 

سمت مردم و برجسته سازی اخبار مثبت باشد.

عدم واقع گرايی و ارائه اطالعات درســت و به موقع به 
مردم باعث می شود كه مردم نتوانند تصميم درستی بگيرند 
و اين زيان غيرقابل جبرانی بر منافع مردم و كشور خواهد 

داشت. 
 فرصت نشناســی و واگذاری میدان به رقیب 

آسیب دیگر رسانه هاستت
مشکل ديگری كه خبرنگاران و رسانه های ما با آن مواجه 
هستند اين اســت كه خبرنگاران و رسانه ها كار خود را 
خوب و به موقع انجام نمی دهند و از كنار ســوژه های 
مورد نياز مردم به راحتی می گذرند و اين باعث می شود 

ميدان به رقيب و دشمن واگذار شود.
واگذاری ميدان به رقبای خارجی و دشــمنان در شرايط 
حســاس كنونی، خيانت و فرصت سوزی است و باعث 
مخاطب گريزی و اعتمادزدايی از رســانه های خودی و 
اعتبار افزايی و مخاطب افزايی برای رسانه های رقيب و 

دشمن می شود.
رســانه ها بايد با نقد منصفانه و بــا انعکاس و پيگيری 
مطالبات مردم و وعده های مسئوالن و پوشش صحيح و 
جامع و درست حرف های مردم، مخاطبان را از مراجعه به 

رسانه های بيگانه و بی نياز كنند.
رسانه های بيگانه عاشق چشم و ابروی مردم ايران نيستند 
و واقعيتها را آنگونه كه هست منتشر نمی كنند، خبرنگاران 
حواسشان باشد كه در درجه اول نياز و مشکالت و آرمان 
های مــردم را به موقع متوجه و آگاه شــوند و در قالب 
درست و دلسوزانه منعکس كنند، نه اينکه مشکالت مردم 
را كشف و به گونه ای منعکس كنند كه موجب نااميدی 

آنها شوند.
 رســانه های ما تشکیالت فساد را زیر سوال 

نمی برند
خبرنگاران و رسانه ها ناظر بر كار اركان مختلف جامعه 
هســتند و به موقع جلوی فســاد را می گيرند، به موقع 
هشــدار می دهند و به موقع بخش های مختلف نظام را 
برای مقابله با فساد حساس می كنند و كاری می كنند كه 

هزينه فساد در كشور باال رود.
اما متاسفانه در كشور ما فساد يا اصال هزينه ای ندارد و يا 

هزينه آن بسيار كم است، سازمان ها، ستادها و تشکل های 
رســمی مبارزه با فساد در كشور كم نيستند، اما همچنان 
فســاد در كشــور ادامه می يابد و مردم از فقر و فساد و 
تبعيض ناراحت هستند؛ بخشــی از علت های ادامه اين 

وضع رسانه ها و خبرنگاران هستند.
اگر رســانه ها نقش های نظارتی، اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی، حساســيت افزايی در زمينه مبارزه با فساد را به 
موقع و كامل ايفا كنند و به همراه طرح روندی موضوع، 
راهکار ارائه دهند، فســاد يا ريشــه كن و يا ميزان آن كم 

خواهد شد و هزينه آن باال خواهد رفت.
 در هیچ کجای دنیا رســانه ها با یک اتوبان 

آزاد مواجه نیستند
در هيچ كجای دنيا رســانه ها با يــک اتوبان آزاد مواجه 
نيســتند كه هر كجا خواستند بروند، خبرنگاران و رسانه 
های ما اگرچه با موانعی مواجه اند اما بسياری مواقع خود 

دچار خود سانسوری می شوند.
اگر خبرنگار كار خود را بلد باشــد می تواند بســياری 
از مســائل مربوط به فســاد اقتصادی و اخالقی و موانع 
اجتماعــی را كه در كشــور وجود دارد هوشــمندانه و 
هنرمندانه به همراه راهکارهــای رفع آن ارائه و انعکاس 

دهد.
اما وقتی به اصول و تکنيک های كار اِشراف نداشته باشد 
به گونه ای انتشار دهد كه باعث اميدزدايی شده و امنيت 
ملی در مخاطره قرار دهد، با واكنش های مسئوالن مواجه 

می شود.
اما واقعيت اين اســت كه می توان دلسوزانه و مسئوالنه 
مشکالت كشور را به همراه راهکارهای مسئوالن مطرح 
كرد، اگر طرح مشکل و بيان نظر كارشناسان در مورد علت 
های ايجاب و راهکارهای رفع بيان شــود، مشکلی پيش 

نمی آيد.
برخی چون اطالع صحيحــی از اصول حرفه ای ندارند، 
ضعــف خود را متوجه جای ديگری می كنند و كار خود 
را به خوبی انجام نمی دهند، خبرنگاران قرار نيست منتظر 
اجازه جايی باشند، خبرنگاری كار پرمخاطره ای است و 

خبرنگاران بايد تالش كنند مسير و راه خود را پيدا كنند.

وزارت ارشاد:
 سايت ها هم مشمول يارانه شدند

 مديــركل مطبوعــات و 
داخلی  هــای  خبرگــزاری 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
بــه  اشــاره  بــا  اســالمی 
ساماندهی شــيوه نامه يارانه 
ها،از تصميم گيری  رســانه 
بــرای اختصــاص يارانه به 

برخی سايت ها خبر داد.
به گزارش ايرنا، سيد محمد 
رضــا دربندی در نشســت 

خبری با اصحاب رســانه با تشــريح روند فعاليت های انجام شده 
از ســوی اين معاونت در 6 ماه گذشــته، گفــت: در اين مدت در 
مجموع ۲1ميليارد تومان يارانه به يک هزار و ۸۰۰ رســانه پرداخت 

شده است.
دربندی افزود: براســاس شيوه نامه جديد،ســايت ها و پايگاه های 
اطالع رســانی كه در طرح های رتبه بندی ســايت ها و پايگاههای 
تخصصی شركت كرده و حائز رتبه شده باشند نيز مشمول دريافت 

اين يارانه خواهند شد.
وی ادامه داد: براساس اين رتبه بندی هم اكنون حدود ۲6۰ خبرگزاری، 
ســايت و پايگاه تخصصی شركت كرده در طرح رتبه بندی، همراه با 
پايگاه های خبری و سايت های مناطق محروم و شهرهای دور افتاده 

مشمول دريافت يارانه خواهند شد.
مديركل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد، تاكيد كرد: 
تمامی روزنامه ها، سايت ها، پايگاهای خبری و... وابسته به دولت و 
حکومت ازفهرست يارانه بگيران خارج شده و مشمول دريافت يارانه 
نمی شوند.  دربندی در ادامه سخنان خود با ارائه آمار و ارقام آخرين 
وضعيت مطبوعات و رسانه های كشور، افزود: تاكنون ۹هزار و 3۰۰ 
رسانه از هيات نظارت بر مطبوعات مجوز فعاليت گرفته اند كه از اين 
تعــداد دو هزار3۰۰ خبرگزاری و پايگاه اطالع رســانی و هفت هزار 

رسانه مکتوب را شامل می شود. 
مديركل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی ادامه داد: ازمجموع دو هزار و 3۰۰ سايت خبری حدود يک 

هزار سايت غيرفعال هستند.
به گفته دربندی از ميان ســايت های فعال كشــور 31 خبرگزاری و 

يکهزار و ۲6۹ پايگاه اطالع رسانی ثبت و مجوز گرفته اند. 
وی تاكيد كرد: هم اكنون از هفت هزار رســانه مکتوب، حدود ســه 
هزار و۸۰۰ رسانه فعال و سه هزار و۲۰۰ رسانه نيز غير فعال هستند. 

بــه گفته وی از مجموع نشــريات مکتوب،3۵۰ نشــريه ورزشــی، 
7۵ نشــريه مربوط به حوزه كودك و نوجــوان، 1۰مورد مخصوص 
معلوالن، 1۰۰ سايت هنری ســينمايی ادبی، ۹۰ نشريه ويژه خانواده 
و سرگرمی،1۲نشــريه ويژه اقليت های مذهبی همراه با يک روزنامه 

خاص اقليت مذهبی در كشور فعال هستند. 
مديركل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تعداد مطبوعات و رســانه های ايران را با برخی از كشورها 
مقايسه كرد و گفت: در آلمان 1۲۰ روزنامه، كانادا 1۰۰ روزنامه،چين 
دوهزار روزنامه و هند هشــت هزار روزنامه فعال هستند اين درحالی 
است كه بيشترين حجم روزنامه و نشريات با عناوين مختلف در ايران 

منتشر می شود.

کتاب زندگی نامه مسعود جعفری جوزانی 
در مالير رونمايی می شود 

 معاون سياســی و اجتماعی فرمانداری ويژه مالير گفت: آيين 
رونمايــی از كتاب زندگی نامه مســعود جعفری جوزانی يکی از 
كارگردانان و فيلمنامه نويســان بنام كشور است بزودی در مالير 
انجام می شود.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعيد كتابی، 
معــاون سياســی و اجتماعی فرمانداری ويژه مالير در نشســت 
هماهنگی رونمايی از كتاب مســعود جعفری جوزانی و تجليل از 
وی اظهار داشت: مســعود جعفری جوزانی يکی از مفاخر مالير 

است كه بزودی آيين تجليل از وی برگزار می شود.
وی بر لزوم توجه به مفاخر و مشاهير شهرستان تاكيد كرد و افزود: 
يکی از ظرفيت ها و اســتعدادهای ويژه مالير وجود هنرمندان و 
مشاهير بزرگ ماليری در اقصی نقاط ايران است كه در سال های 

اخير تجليل از اين بزرگان در دستور كار قرار گرفته است.
كتابــی با تاكيد بر اينکه در زمان حيــات بايد از بزرگان و مفاخر 
تجليل به عمل آيد بيان كرد: اين الگوها و نخبگان علمی، فرهنگی 
و هنری بايد به نســل های بعد معرفی شــوند. معاون سياسی و 
اجتماعــی فرمانداری ويژه مالير برگــزاری آيين تجليل و چاپ 
كتاب زندگی نامه را يکی از راه های معرفی مفاخر به نســل های 
بعدی بيان كرد و افزود: مسعود جعفری جوزانی از مفاخر بزرگ 
ماليری اســت كه نام و آوازه وی از مرزهای كشــور فراتر رفته 

است.
كتابی با بيان اينکه جعفری جوزانــی همواره به زادگاهش مالير 
توجه ويژه دارد و هميشــه خود را يک ماليــری می داند اظهار 
داشــت: وی از ابتدای پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی فعاليت 
های مستمری داشته اســت و به عنوان يک كارگردان و فيلمساز 

انقالبی مطرح است.
وی ســاخت فيلم ها و ســريال های متعدد را نشان از تجربه و 
توانايی خارق العاده وی دانســت و گفــت: همه ما وظيفه داريم 
آيينی شايسته برای اين هنرمند بزرگ كشورمان برگزار كنيم و در 

اين زمينه مشتاقانه پای كار هستيم.
ــز  ــای مســئوالن مرك ــالش ه ــن از زحمــات و ت ــی همچني كتاب
ــاب  ــرد آوری كت ــور در گ ــرب كش ــی غ ــه مل ــناد و كتابخان اس
زندگــی نامــه و فعاليت هــای هنــری مســعود جعفــری جوزانــی 

تقديــر كــرد.
مدير اســناد و كتابخانه ملی غرب كشــور نيز بيان كرد: در حال 
حاضر ۲77 مورد مصاحبه با نخبــگان، هنرمندان و مفاخر انجام 
گرفته است كه يکی از اين مصاحبه ها مربوط به هنرمند كشورمان 

"مسعود جعفری جوزانی" است.
عليرضا تکلو افزود: بيش از بيســت جلســه مصاحبه با مســعود 
جعفری جوزانی انجام شده كه در قالب يک كتاب به رشته تحرير 
درآمــده اســت. وی ادامه داد: اين كتاب بــزودی رونمايی و در 

اختيار عالقه مندان قرار می گيرد.
مدير اســناد و كتابخانه ملی غرب كشور اظهار داشت: برخی از 
مصاحبه هايی كه با افراد مختلف گرفته می شود، تبديل به كتاب و 
در مركز نگهداری می شود و به عنوان سند در كارهای پژوهشی 

قابل استفاده است.
تکلو به سابقه درخشان استان همدان در آثار مکتوب اشاره كرد و 
گفت: 1۰ اثر در يونسکو به عنوان ميراث مکتوب جهانی از ايران 

به ثبت رسيده است كه ۲ اثر آن از استان همدان است.

استاد ارتباطات :

رسانه ها تشکیالت فساد را زیر سوال ببرند
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تاثیر مصرف خیار بر حفظ سالمت استخوان ها
 خيار تنها باعث خنکی بدن نمی شــود، بلکه برای حفظ شــادابی پوســت 
و ســالمت اســتخوان ها هم مفيد است و به رشد پوســت، مو و ناخن ها هم 

می كند. كمک 
به گزارش مهر، خيار منبع غنی از ويتامين های  C  و K اســت كه مصرف آن موجب 

تقويت استخوان ها می شود.
ويتامين C نقش مهمی در تشکيل كالژن، مولفه اصلی رشد ماتريکس استخوان )بخش 
محکم و سفت بيرونی استخوان(، دارد. اين كالژن همچنين به رشد پوست، مو و ناخن ها 

هم كمک می كند.
ويتامين K نقش اصلی در پيشــگيری از شکستگی اســتخوان و همچنين بهبود جذب 
كلســيم در استخوان ها دارد. تحقيقات نشان می دهد مصرف كم ويتامين K با افزايش 

ريسک شکستگی استخوان مرتبط است.
محققان مصرف زياد خيار را به همه افراد توصيه می كنند.

 انتخاب رشته کنکور ۹7  آغاز شد
 انتخاب رشــته داوطلبان مجاز در كنکور ۹7 از بعدازظهر ديروز 1۵ مرداد ماه آغاز 
شده است. ثبت نام غايبان و متقاضيان رشته های تحصيلی بدون آزمون نيز از روز گذشته 
انجام می گيرد.به گزارش مهر، دفترچه انتخاب رشــته آزمون سراسری سال ۹7 بر روی 
سايت سازمان سنجش و همچنين به صورت چاپی منتشر شده است و داوطلبان مجاز 
به انتخاب رشــته می توانند در روزهای 1۵ تا ۲۰ مردادماه ۹7 نســبت به انتخاب رشته 
اقدام كنند.همچنين دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹7 در رشته هايی بدون 
آزمون (پذيرش صرفا با سوابق تحصيلی و با معدل ديپلم( نيز از 1۵ مرداد بر روی سايت 
ســازمان سنجش منتشر شده اســت و داوطلبان غايب كنکور و همچنين عالقمندان به 
پذيرش در رشته های بدون آزمون می توانند از روزهای 1۵ تا ۲4 مرداد نسبت به ثبت نام 

و انتخاب رشته اقدام كنند.
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند حداقل 1۵۰ كدرشته محل را از ميان كدرشته 
محل های تحصيلی مورد عالقه خود از گروه يا گروه های آزمايشی مجاز انتخاب كنند.

بهداشت
چرا پزشکان از به کارگیری دستگاه کارتخوان 

فرار می کنند؟
 استفاده از دستگاه كارتخوان در مطب ها عاملی درجهت عدم اجحاف در حق پزشکان 
در نحوه اخذ ماليات است.عضو هيات رئيسه كميسيون بهداشت مجلس گفت: استفاده از 
دستگاه كارتخوان درمطب پزشکان نياز به تصويب قانون ندارد، چرا كه اين امری بديهی 
است كه هر واحد فعال در حوزه درآمد و تجارت يا بازار كه انتقال مالی دارند، بايد برای 
شفافيت درآمدها از دستگاه كارتخوان استفاده كنند و اين يک قانون است.به گزارش فارس، 
محمدحســين قربانی ادامه داد: اگر مسئوالن برای اجرای اين قانون دارای ضعف هستند 
نبايد توپ را در بيان علل عدم اســتفاده از دستگاه كارتخوان در مطب ها به زمين ديگری 
بيندازند.وی يادآورشد: هم اكنون پزشــکان ما هم برای شفاف سازی در زمينه درآمدها از 
قانون مستثنی نيستند، ضمن اينکه جامعه پزشکی هم از اين موضوع استقبال می كند، چرا 
كه اگر اين فضا روشن باشد، اخذ ماليات هم بر اساس درآمدها صورت می گيرد و هم شايد 

استفاده از دستگاه كارتخوان باعث شود كه كمتر به پزشکان اجحاف شود.

احداث خانه های کوچک برای معلوالن ذهنی
 خانه های كوچک برای معلوالن ذهنی در 16 استان كشور با هدف حرفه آموزی، 

سواد آموزی و ايجاد اشتغال  حمايت شده احداث می شود.
مديركل دفتر مراكز توانبخشــی و مراقبتی ســازمان بهزيستی با تاكيد بر توسعه خانه  
به جای مراكز آسايشــگاهی گفت: در  سراسر كشور بيش از 7۰۰ مركز شبانه روزی 
داريم كه بالغ بر ۵۰ هزار معلول، ســالمند، افــراد دچار اختالالت روانی نگهداری و 

توانبخشی می شوند.
به گزارش مهر، مصطفی ســراج از احداث خانه های كوچک در 16 اســتان كشــور  
با هدف رشــد و شکوفايی اســتعدادهای معلوالن خبر داد و افزود:  خانه ها همانند 

خانه های عادی بوده و بحث عادی سازی و برابر سازی فرصت هاست.

"نظام آموزشی" با"نظام اشتغال" هیچ پیوندی ندارد 
 در كشور آموزش و پرورش و آموزش عالی منفک از هم هستند.معاون پرورشی و 
فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در خصوص عدم پيوستگی در آموزش و پرورش 
گفت: نظام آموزشی ما پيوسته نيست، بلکه آموزش و پرورش و آموزش عالی منفک از 
هم هستند. ضمن اينکه نظام آموزشی با نظام اشتغال جامعه ما هيچ پيوندی ندارد، يعنی 
هيچ تناسبی بين رشته های دانشگاهی و نياز جامعه نمی بينيم، لذا دانش آموزان در اين 
مسير دچار يک سری تغييرات و تحول می شوند. عليرضا كاظمی اضافه كرد: زمانی كه 
دانش آموز ديپلم خود را گرفت، حتما ادامه تحصيل اش را بر اساس نيازهای جامعه 
و فضای اشتغال دنبال می كند، حتی ممکن است؛ تغيير رشته بدهد چون فضای اشتغال 

را نمی توانيم يک متغير بی تاثير در آينده كاری افراد در نظر بگيريم.

»سربازی دختران« شوخی است
 طرح ســربازی دختران شبيه يک شوخی است و ســتاد كل هيچ برنامه ای برای 

سربازی دختران ندارد. 
 رئيس اداره ســرمايه انسانی ســتاد كل نيروهای مسلح گفت: در حال حاضر به هيچ 
وجه چنين طرحی وجود ندارد و مطرح كردن ســربازی دختران چيزی شبيه به يک 
شوخی است. به گزارش تسنيم، موسی كمالی اظهار كرد: در طرحی كه آقای ابوترابی 
به منظور اصالح مقررات سربازی ارائه كرده نيز موضوع سربازی دختران مطرح نشده 

است و چنين طرحی وجود ندارد.
وی گفت: ســتاد كل نيروهای مســلح نيز هيچ گونه برنامه ای برای سربازی دختران 

نداشته و اين اظهارات هيچ پايه و اساسی ندارد.

فارس: كشف "سياره سركش" در خارج از منظومه شمسی
 سرکش بوده که تا حاال کشف نشده
تسنيم: سربازی دختران شبيه شوخی است

 اونم چه شوخی بزرگی!!
آفتاب: اين برجام نيمه جان هنوز نفع دارد
 نفعی که هیچ وقت برای ایران نبود

ايران: روحانی: حقايق را می گويم
 ببینیم و بشنویم

جام جم: خيلی ها به جای كنسرت شو اجرا می كنند
 دیگه کنسرت های ما دست کمی از خارج ندارند

فارس: دكتری در آرايشگاه ها
 ماشاا... این روزا همه دکترند

جوان: نان دزدی به جای افزايش قيمت
 آره واال نان ها شده اندازه کف دست

كيهان: دم خروس پمپئو از مجلس بيرون زد!
 بدون شرح

وطن امروز: زمان سوال مناسب نبود
 چه وقتی مناسبه؟؟

ابرار: مشکل بيکاری با گفتار درمانی حل نمی شود
 بیمــاری لکنت زبانه که با گفتار درمانی حل می شــه نه 

بیکاری! 
رسالت: سياست اعالمی روحانی با سياست اعمالی او متفاوت است

 این روزا حرف و عمل کی شبیه به هم هست
اعتماد: تا اصالحات زنده است جايی برای نگرانی نيست

 بدون شرح
سياست روز: بسته هست حالش هم خوب است

 خوب پس خدا روشکر
دنيای اقتصاد: بسته ارزی سرانجام باز شد

 خوب چی بود توش؟؟!!
فارس: شناخت عوامل جذاب برای پشه ها

 معلومه دیگه تمام بدن انسانها.

مرد خشمگین همسرش را به قتل رساند
 يک مرد ميانســال به علت اختالفات خانوادگــی اقدام به قتل و 

بريدن سر همسر خود در منزل مسکونی واقع در نهاوند كرد.
رئيــس پليس آگاهی اســتان همدان گفت: بــروز اختالف بين زوج 
ميانســال موجب متاركه منزل توســطه زوجه و عزيمت او به استان 

همسايه شد.
بــه گــزارش ايرنــا، رضــا زارعــی اضافــه كــرد: مــرد ميانســال بــرای 
ــا همســرش، از  ــه ايــن وضعيــت در تمــاس تلفنــی ب ــان دادن ب پاي
وی خواســت بــه خانــه برگشــته و بــا پذيــرش طــالق موضــوع را 

خاتمــه دهنــد.
وی بيــان كــرد: زن ميانســال نداشــتن پــول و كرايــه خــودرو بــرای 
ــع  ــرای رف ــا شــوهرش ب ــرار داد ام ــه ق ــه را بهان ــه خان بازگشــت ب
ايــن بهانــه يــک ميليــون ريــال بــه حســاب بانکــی او واريــز كــرد.
ــراه  ــه هم ــت: زن ب ــدان گف ــتان هم ــی اس ــس آگاه ــس پلي رئي
۲ دختــر خــود بــه منــزل عزيمــت كــرد و مــرد خانــواده 
ــه  ــرده و ب ــت ك ــود هداي ــر خ ــه خواه ــه خان ــش را ب دخترهاي
ــه  ــی ب ــه زندگ ــداوم و ادام ــرای ت ــری ب ــت و هفک ــه صحب بهان

همــراه زن بــه خانــه برمی گــردد.
زارعــی ادامــه داد: مذاكــره ايــن زوج نتيجــه نــداده و مرد خشــمگين 
بــا اســتفاده از چاقــو و بريــدن ســر، ايــن زن را بــه قتــل مــی رســاند 

و ســپس موضــوع را بــه بــرادر خــود اطــالع مــی دهــد.
ــس از  ــه و پ ــل حضــور يافت ــل در محــل قت ــرادر قات ــت: ب وی گف
ديــدن صحنــه، بــرادر خــود را بــا اســتفاده از موتــور ســيکلت بــه 

ــد. ــوران می ده ــل مام ــانده و او را تحوي ــری رس كالنت

واژگونی تیبا يک کشته و ۵ مجروح 
بر جا گذاشت

 بر اثر واژگونی يک دستگاه سواری تيبا يک نوزاد هفت ماهه فوت 
و پنج تن مجروح شدند.

جانشــين پليــس راه اســتان همــدان گفــت: يــک دســتگاه خــودروی 
ســواری در حــال تــردد در جــاده حســين آبــاد در مجاورت پاســگاه 

پليــس راه همــدان- تهــران بــود كــه دچــار ســانحه شــد.
ــم  ــده خان ــح داد: رانن ــا، ســعيد اســماعيلی توضي ــزارش ايرن ــه گ ب
ــو وارد مســير  ــه جل ــی توجهــی ب ــت ب ــه عل ــه ب ــن وســيله نقلي اي
مقابــل شــده و پــس از آن بــه يــک بــاره فرمــان را بــه مســير اصلــی 

هدايــت كــرد.
وی اضافــه كــرد: ســرعت بــاالی وســيله نقليــه و ورود بــا شــتاب 
خــودرو بــه مســير اصلــی موجــب خــروج تيبــا از جــاده اصلــی و 

مســير راســت جــاده شــد.
جانشــين پليــس راه اســتان همــدان گفــت: اختــالف ســطح حاشــيه 
ــود  ــر ب ــدود ۲ مت ــواره رو ح ــطح س ــی و س ــانه خاك ــا ش ــاده ب ج
بنابرايــن خــودرو پــس از خــروج از مســير اصلــی واژگــون شــد.

ــی  ــد ايمن ــه از كمربن ــه ك ــت ماه ــودك هف ــزود: ك ــماعيلی اف اس
ــودرو  ــرون از خ ــه بي ــود ب ــادر ب ــوش م ــرده و در آغ ــتفاده نک اس

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــده و ج ــاب ش پرت
ــی  ــودكان در صندل ــردن ك وی از شــهروندان خواســت از ســوار ك
جلــو پرهيــز كــرده همچنيــن بــرای جابجايــی افــراد خردســال بــا 

خــودرو از صندلــی كــودك اســتفاده كننــد.

از آرایشگران همدانی  برخی  امروزه   
که  دارند  میلیونی   20 روزانه  درآمدهای 
بخشی از این درآمدها به خاطر دخالت 
نابجاي آنها در کار پزشــکان متخصص 

است.
اواخر سال گذشته بود که رئیس انجمن 
مصرف کنندگان  حقــوق  از  حمایــت 
همــدان از درآمد 20 میلیــون تومانی 
چند آرایشــگاه زنانه در همدان آن هم 
در روز خبر داد و عنــوان کرد »برخی 
آرایشــگاه های زنانه درآمد یک پزشک 
فوق تخصــص را دارند« و بعد هم گفت 
»طی چند ماه گذشته برخی از آرایشگران 
زنانه که اسم و رسمی در بین مردم پیدا 
کرده اند، به دلیل استفاده از اجناس تقلبی 
و تاریــخ مصرف گذشــته در تعزیرات 

حکومتی جریمه شده اند.«
ایــن مبلغ درآمد موضوعی نیســت که 
دور از ذهن باشــد، چــون به وضوح 
برخی از آرایشــگاه های مطرح که برای 
خود هم برندی در شــهر شده اند شاید 
مبلغی بیــش از اینها نیز کســب کنند، 
ناگفته نماند برخی از این آرایشــگاه ها 
دســت به کارهایی می زنند که در حیطه 
کاری پزشکان اســت، اما شاید اینها به 
ضرب المثل »همه فن حریف« بیشتر اعتقاد 
دارند تــا اینکه"هرکــس را بهر کاری 

ساخته اند".
ناگفته پیداســت که این کارها در حوزه 
اقدامات  این  نیست،  آرایشگاه ها  فعالیت 
تغییراتــی در ناحیه صورت و بدن ایجاد 
می کند که نه تنها ممکن اســت موجب 
آسیب زدن به زیبایی فرد  شود بلکه خطر 
بروز عفونت های سطحی و عمقی و نیز 
انتقال بیماری های 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 آرایشــگاه ها بــرای انجام اعمال 
زیبایی کمتر است، افراد به جای مراجعه 
آرایشگاه ها  به  تخصصی  کلینیک های  به 
مراجعه می کنند، آرایشگاه ها نیز به دنبال 
جذب درآمد هستند و از این نوع رویکرد 

استقبال می کنند.
پزشکی  حوزه  در  آرایشــگران  دخالت 
جرم محسوب می شود 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 
انجام می شود،  افراد غیرمتخصص  سوی 
اطاعی نداشــته باشــند؛ به سراغ یکی 
از متخصصان پوســت و مــو رفتیم تا 

توضیحات او را در این زمینه بشنویم.
 عفونت هــای پوســتی و قارچی 
عوارض ناشی از اســتفاده نابجا از 

لیزر
محمدرضا ســبحان با بيان اينکه چرا بايد 
اعمال جراحی در مکان هايی توســط افراد 
ناوارد و غيرمتخصص انجام شود؟، گفت: 
امــروزه در مکان هــای غيرتخصصــی و 
آرايشــگاه ها اعمالی نظير ليزر، ليفت و ... 

انجام می شود كه واقعًا خطرناك است.
وی با اشــاره بــه اينکه چنيــن مراكزی 
ليزرهايــی را برای جوان ســازی و از بين 
بردن موهای زائد انجــام می دهند، افزود:  

مراجعــات مکرری را نســبت به عوارض 
ناشی از انجام اين اعمال زيبايی داريم.

اين متخصص پوســت و مو با بيان اينکه 
برخی از افراد غيرمتخصص به دليل ســود 
باالی اين اقدامات وسوسه می شوند، گفت: 
ليزر موهای زائد به نظر عمل ساده ای است 
در حالــی كه به موارد متعددی از عوارض 
ناشــی از انتخاب نادرست و كيفيت بد آن 

برخورد كرده ايم.
ســبحان به عفونت های پوستی و قارچی 
عوارض ناشــی از اســتفاده نابجا از ليزر 
اشــاره كرد و گفــت: بوتاكــس از اعمال 
جوان سازی است كه به صورت غيراصولی 
در مراكزی مانند آرايشگاه ها انجام می شود.

وی با بيان اينکه تزريق بوتاكس بايد حتمًا 
زير نظر متخصص انجام شود، خاطرنشان 
كرد: اگر در مکان غيرتخصصی انجام شود 

فقط با عوارض همراه خواهد بود.
ســبحان تصريح كرد: بســياری از افراد با 
مراجعه به آرايشــگاه ها و انجام بوتاكس با 
عوارض ناشــی از آن مانند التهاب شديد 

تورم  كه می تواند شامل 
زياد در اطراف چشم ها، 
حتی  و  پيشــانی  ناحيه 
باشد  افزايش داشته  اگر 
با حالت های تنگی نفس 
كه حيات فرد را به خطر 

بياندازد، مواجه شوند.
علمی  هيــأت  عضــو 
دانشــگاه علوم پزشکی 
همــدان بــا اشــاره به 
عفونت هــای  اينکــه 
شــديد پوستی در محل 
ترزيق بوتاكس به روش 
ايجاد می شود،  نادرست 
خاطرنشان كرد: افتادگی 
ريزش  دوبينــی،  پلک، 
تقارن  عــدم  و  اشــک 

ابروهــا عوارض ناشــی از تزريق نابجای 
بوتاكس توسط فرد متخصص و نيز استفاده 

از مواد تقلبی است.
وی با بيــان اينکه يکی ديگر از اعمالی كه 
توسط افراد غيرمتخصص نظير آرايشگران 
انجام می گيرد ليفت صورت يا پاكســازی 
صورت اســت، افزود: افرادی با استفاده از 
دستگاه های نامناسب كه تخصصی نبوده و  
ممکن است به قيمت ارزان تری تهيه شود، 

كار جوان سازی پوست را انجام می دهند.
بوتاكس به درســتی انجام نشود عوارض 

دائمی برجای می گذارد
ســبحان با اشــاره به اينکه ايجاد لکه های 

پوســتی دائم، عفونت های پوستی شديد و 
از بيــن رفتن بافت های پوســت از عاليم 
انجام ليفت به صورت غيرتخصصی است، 
گفت: كاشــت ناخن به صــورت نابجا از 
ديگر مواردی است كه با آنها درگير هستيم.

وی با بيان اينکه در كاشت ناخن استفاده از 
موادی نامناســب آسيب  شديد به ريشه آن 
وارد می كند، تصريح كرد: اســتفاده از مواد 
غير بهداشتی و غير استريل شده در كاشت 
ناخن باعث به جاماندن بسياری از آسيب ها 
به صورت دائمی، از بين رفتن بافت ناخن 

يا عفونت هايی در اطراف آن می شود.
اين متخصص پوســت و مــو در همدان 
بايد توســط  افزود: اقدامات زيبايی حتما 
متخصص پوســت انجام شــود، كسی كه 
چهار سال پزشکی عمومی خوانده و چهار 

سال دوره تخصصی را طی كرده باشد.
وی با اشاره به اينکه بسياری از افراد به ما 
مراجعه كرده و اصرار بــه انجام بوتاكس، 
ليــزر و... دارند در حالی كه  نيازی به آنها 
نيســت، گفت: افرادی كه تخصص ندارند 
آنها  درخواســت های  به 
در  و  می دهنــد  پاســخ 
نتيجه عواقــب بدی هم 

در پی دارد.
اينکه  به  اشاره  با  سبحان 
بوتاكس اگر به درســتی 
انجام نشــود يا عوارض 
دائمــی می گــذارد يــا 
اينکــه فــرد را چند ماه 
درگيــر می كنــد، افزود: 
دوبينی  نظيــر  عوارضی 
و اشک چشــم چند ماه 
فرد را درگيــر می كند تا 
بدن  از  بوتاكــس  اثرات 
حذف شــود امــا برخی 
از عــوارض بــا مراجعه 
به پزشــک متخصص به 

موقع درمان می شود.
يکی از ســازمان هايی كه نظــارت بر كار 
آرايشگران را در برنامه دارد تا از تخلفات 
جلوگيری شود، مركز بهداشت است كه به 

سراغ مسئول اين واحد رفتيم.
 برخورد با متخلفانی که اقدام به 

تاتو غیرقانونی می کردند
حســين خالقی مجد با بيــان اينکه حوزه 
نظارت آرايشــگران زنان برعهده بهداشت 
محيط مركز بهداشــت و  بازرســی اتاق 
اصناف اســت اظهــار كرد: كارشناســان 
معاونت غذا و دارو در ســطح پايين تری و 
آن هم بر اقالم و مواد آرايشــی ـ بهداشتی 

آرايشگاه ها نظارت دارند.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه معاونــت غــذا و 
ــودن  ــاق نب ــودن و قاچ ــاز ب ــر مج دارو ب
آرايشــگاه ها  در  اســتفاده  مــورد  مــواد 
ــت  ــی بهداش ــت: بازرس ــد دارد، گف تاكي
ــزار و  ــط كار، اب ــت محي ــر نظاف ــط ب محي
بهداشــت فــردی و ارائــه خدمــات مجــاز 

می شــود. آرايشــگاه ها خالصــه  در 
مســئول بهداشــت محيــط مركــز بهداشــت 
شهرســتان همــدان بــا بيــان اينکــه واحدی 
كــه بــدون مجــوز و شــرايط الزم تاتــو و 
ــف  ــب تخل ــد مرتک ــام ده ــرو انج ميک
بهداشــتی شــده اســت، خاطرنشــان كــرد: 
اگــر آرايشــگاهی بخواهــد در حــوزه 
ــا  ــات او ب ــد خدم ــد باي ــان ورود كن درم
مشــورت و زيــر نظــر متخصــص پوســت 

و مــو انجــام شــود.
ــارت  ــر نظ ــه اگ ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
از  مانــع  نباشــد  كار  در  متخصصــان 
شــد،  خواهيــم  آرايشــگران  اقدامــات 
ــاق  ــت و ات ــان بهداش ــا بازرس ــزود: م اف
ــا  ــر ب ــترك اگ ــد مش ــی بازدي ــاف ط اصن
تخلفــی مواجــه شــويم، مــوارد را بــه 
ــم داد  ــی ارجــاع خواهي ــرات حکومت تعزي
ــرد. ــع رســيدگی صــورت گي ــه موق ــا ب ت
ــا  ــراً ب ــه اخي ــان اينک ــا بي ــد ب خالقی مج
متخلفانــی برخــورد كرديــم كــه اقــدام بــه 
ــد،  ــی می كردن ــه صــورت غيرقانون ــو ب تات
ــدون  ــتگاه هايی ب ــراد دس ــن اف ــت: اي گف
ــرده و  ــه ك ــت تهي ــوز وزارت بهداش مج
ــد  ــه باي ــی ك ــد درحال ــت می كردن فعالي
مجــوز  دارای  دســتگاه ها  نــوع  ايــن 

ــند. ــت باش وزارت بهداش
مركــز  محيــط  بهداشــت  مســئول 
ــان  ــا بي ــدان ب ــتان هم ــت شهرس بهداش
ــت،  ــی روی پوس ــات درمان ــه اقدام اينک
ــاس  ــر اس ــًا ب ــد حتم ــورت باي ــو و ص م
مشــاوره و زيــر نظــر متخصــص پوســت 
از  شــهروندان  گفــت:  شــود،  انجــام 
دريافــت خدماتــی كــه بــرای آرايشــگران 
ــازل  ــر ن ــه خاط ــا ب ــت و تنه ــاز نيس مج
ــد،  ــمت آن می رون ــه س ــت ب ــودن قيم ب

خــودداری كننــد.
وی تاكيــد كرد: منظــور از انجام كار زير 
نظر متخصصان اين اســت كه آرايشگران 
افــراد را به افراد متخصــص ارجاع دهند 
و گواهی بالمانــع بودن خدمت در واحد 
صنفی توســط متخصص پوســت صادر 
شــود نه اينکه فردی بگويد كه ما زير نظر 
متخصــص كار را انجام می دهيم و در اين 

صورت به او اعتماد شود. 

7 سال گذشت و کاروان زائران صالح آباد 
به کربال نرسید

مهدي ناصرنژاد «

 معراج عباســي، يکــي از حدود 6۰ تن اعضــاي كاروان زائران 
كربالي معالست كه حدود 7 سال 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 
صالح آباد از توابع همدان نيز بهتر از اين نيســت، آنچنان كه يکي از 
اين كاروانيان به نام شــمس ا... رحمانــي كه خود رئيس هيأت امناي 
مســجد فاطميه صالح آباد مي باشد، از فشار غصه و حسرت پابوسي 
آســتان مقدس حضرت سيدالشهدا)ع(، دچار سکته مغزي شده و از 

سال 13۹3 معلول و ناتوان به كنج خانه افتاده است. 
ديگر كربالييان ناكام نيز چنانچه تاكنون زنده مانده باشــند، آنقدر 
پير و خسته دل شــده اند كه توان سفر به عتبات عاليات را نداشته 

باشند.
داســتان اين كاروان دزد زده چنين اســت كه يــک دفتر زيارتي 
كه خود را منتســب به اســتان قم مي داند، حدود 7 ســال پيش 
با تبليغات فراوان از مردم شــهر صالح آباد براي تشــکيل كاروان 
و ســفر به عتبات عاليــات، براي زيارت ثبت نــام به عمل آورد. 
حدود 6۰ نفر از مشــتاقان صالح آبادي براي ســفر به كربال، كليه 
هزينه هاي ســفر خود را به اين دفتر زيارتي پرداخت كرده و حتي 
گذرنامه هــاي 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 مکان مسجد فاطميه اين شهر اجتماع كردند و به انتظار 
رسيدن 3 دســتگاه اتوبوس كاروان كه قرار بود از ترمينال شرقي 
تهران اعزام شود، نشســتند وليکن ســاعت ها انتظار نتيجه بخش 
نبود و آفتاب آن روز موعودِ ســفر نيز به غروب گراييد و سياهي 

شــب همه جا را فرا گرفت و اتوبوس ها هرگز نرسيدند. 
ســرانجام خبر رســيد كه »بيهوده نشســته ايد و انتظار مي كشيد، به 
سرتان كاله رفته است و مديران آن كاروان كذايي كالهبردار و شيّاد 
بوده انــد!« پس از آن، مردم دل شکســته و در ره مانــده صالح آباد با 
مراجعه به مراجع قضايي از كاروان دزد و راهزن شــکايت به عمل 
آوردند و يکــي از همين كاروانيان به نام معراج عباســي از جانب 
همراهان و همســفران بر جاي مانده خويش، نماينده شــد تا پيگير 
مجّدانه شــکايت و احقاق حقوق اين مردم دل شکســته و دوستدار 

اهل بيت)ع( باشد.
بيــش از 6 ســال طــول كشــيد تــا ســرانجام و پــس از فرازونشــيب 
و كارشــکني هاي بســيار، شــکايت بــه مراجــع قضايــي ثمربخــش 
شــد و حکــم جلــب و توقيــف امــوال طــراح اصلــي و سردســته 
ــه  ــوم ك ــن محک ــن اي ــد. وليک ــادر ش ــام »م.ق« ص ــه ن ــان ب راهزن
گويــا زيروبــم فــراز از مجــاري قانونــي را خــوب آموختــه و بلــد 
اســت، بــه اصطــالح دم بــه تلــه نمي دهــد و هــر بــار كــه دورادور 
ــنود،  ــون را مي ش ــداي قان ــب و ن ــور حکــم جل ــاي مأم صــداي پ

ــد. ــي نمي مان ــاكن در جاي ــزد و س ــي مي گري ــه طريق ب
معــراج عباســي چنــد روز پيــش بــا حالــي نــزار و جســمي بيمــار 
بــه دفتــر روزنامــه همدان پيــام مراجعــه كــرده و اشــک ريزان 
از مســئوالن و مراجــع قضايــي تقاضــاي كمــک و همراهــي 
ــات  ــئوالن و قض ــه مس ــاب ب ــه خط ــت! او عاجزان ــتر مي داش بيش
ــما را  ــد، ش ــا مي گوي ــرم گريزپ ــب آن مج ــم جل ــده حک صادركنن
ــاك سيدالشــهدا ســوگند حــاال كــه حکــم جلــب آن  ــه خــون پ ب
ــتر از  ــم بيش ــتگيري او ه ــراي دس ــد، ب ــادر كرده اي ــي را ص ياغ
قواعــد مقــرر همــکاري كنيــد و دســتگيري و نگهــداري مجــرم را 

ــان محــّول نســازيد. ــه خودم ــا ب تنه
ــر دوندگي هــاي بســيار و  ــر اث ــد معــراج عباســي ب ــه نظــر مي آي ب
ــه شــدت از لحــاظ  ــي، ب صــرف وقــت 7 ســاله در محاكــم قضاي
روحــي و روانــي مســتأصل گشــته و قصــد ناخوشــايندي در ســر 
دارد. او وصيتنامــه اي از خــود كــه مهــر و امضــا و تأييــد عــرف و 
شــرع را هــم داراســت، بــه خبرنــگار مــا نشــان داده و مي گويــد؛ 
از زندگــي و تلخي هــاي روزگار خســته اســت و مي خواهــد 
ــن  ــا دام ــاه آن نه تنه ــه گن ــد ك ــارف بزن ــي نامتع ــه عمل ــت ب دس

ــود. خــودِ وي، بلکــه دامــن بســياري را خواهــد آل
ــا صالبــت كامــل قانــون و عــدل اســالمي  امــا اي كاش مي شــد ب
مجــرم اصلــي و شــناخته شــده و محکــوم شــده را تحويــل عباســي 
مي دادنــد و از او يــک انســان اميــدوار و مطمئــن بــه عــدل الهــي و 
عدالــت قوانيــن اســالمي مي ســاختند تــا هــر انديشــه ناصوابــي را 

از ذهــن خــود بزدايــد. بــه اميــد چنيــن  روز روشــن.

سالمت جامعه سیبل شیادان

پزشکان قالبي پول پارو مي کنند

دریافت  از  شــهروندان 
بــرای  خدماتــی کــه 
نیست  مجاز  آرایشگران 
و تنهــا به خاطــر نازل 
بودن قیمت به سمت آن 

می روند، خودداری کنند
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رئیس تعاون روستايی شهرستان همدان خبر داد
حمل تنها 2 هزار تن گندم خريداری شده از همدان

 رئيس تعاون روســتايی شهرستان همدان گفت: از 6 هزار و 737 تن محصول كه آهنگ 
حمل داده شــده اســت تاكنون ۲ هزار و ۹۵۰ تن حمل شــده و مابقی به علت نبود ماشين، 

حمل نشده است.
مســعودعلی سعيدی برای چندمين بار از آهنگ حمل ضعيف پيمانکار حمل گندم گاليه 
كرد و افزود: تاكنون 11 هزار و 6۵7 تن گندم از كشــاورزان خريداری شــده است كه 

از اين ميزان 6 هزار و 737 تن آهنگ حمل داده شــده است.
وی ادامه داد: از 6 هزار و 737 تن محصول كه آهنگ حمل داده شده است تاكنون ۲ هزار و 

۹۵۰ تن حمل شده و مابقی به علت نبود ماشين، حمل نشده است.
رئيس تعاون روســتايی شهرستان همدان با اشاره به اينکه پيمانکار حمل و غله همکاری 
الزم را نداشــتند، به فارس گفت: كوتاهی پيمانکار باعث شــده اســت كه سهميه حمل 

محقق نشود.
وی كوتاهــی پيمانکار را موجب نارضايتی كشــاورزان دانســت و ادامه داد: در حال 
حاضــر ظرفيت انبارهای همدان پر شــده و فضايی برای تخليــه محصول خريداری 

ندارند. شده 
ســعيدی خاطرنشــان كرد: اگر اداره غله در خريد و حمل گندم عملکرد خوبی داشــت و 

خودروهای مورد نياز را تهيه می كرد، خريد گندم در همدان به 1۸ هزار تن می رسيد.

خودرو

احتمال فسخ قراردادهای پیش فروش 
خودروهای وارداتی

 رئيس انجمن واردكنندگان خودرو گفت: در صورتی كه مسئوالن 
ذيربط اجازه واردات حدود ۲۰ هزار دســتگاه خودروی پيش فروش 
شــده را ندهند، شــركت های واردكننــده خودرو مجبور به فســخ 

قراردادهای خود با مشتريان خواهند بود.
كوروش مرشدسلوك در پاسخ به اينکه برخی از مشتريان خودروهای 
وارداتــی عنوان می كنند كه علی رغم امضای قرارداد و پرداخت وجه، 
خودروی فروخته شده به آنها تحويل داده نشده است و به همين دليل 
مشتريان ناراضی و دچار سردرگمی هستند و شركت های فروشنده نيز 
پاسخ درستی به آنها نمی دهند! اظهار كرد: مشکل اين است كه واردات 
خودرو به يکباره ممنوع شــد و به همين دليل شركت ها نتوانستند به 
تعهــدات خود عمل كنند.وی با بيان اينکه در زمان آزاد بودن واردات 
خودرو، حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو به مشتريان پيش فروش شده 
است، به ايسنا گفت: تقريبا معادل همين تعداد نيز ثبت سفارش برای 
واردات خودرو صورت گرفته بود تا واردات انجام و تعهدات تحويل 

شود اما به يکباره با ممنوعيت واردات خودرو مواجه شديم.
رئيس انجمــن واردكنندگان خودرو ادامــه داد: اين انجمن در حال 
مذاكره با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع اين مشکل است. 
در حال حاضر حدود ۲۰ هزار دســتگاه تعهد عقب افتاده و همچنين 
حدود ۲۰ هزار دستگاه ثبت سفارش واردات خودرو داريم كه موفق 

به واردات و تحويل آن نشده ايم.
وی افزود: البته تعدادی از مشــتريان قرارداد خود را فســخ كرده اند 
اما بســياری از مشتريان راضی به فســخ قرارداد نيستند و خودروی 
خود را می خواهند بنابراين اميدواريم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هر چه زودتر در اين زمينه تصميم بگيرد تا تکليف مشــتريان روشن 
شــود. در اين شرايط اگر با واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودروی 
ثبت سفارش شده موافقت نشود، مجبور به فسخ قراردادهای فروش 

خودرو خواهيم بود.
مرشدســلوك در پاســخ به اينکه آيا در صورت موافقت با واردات 
خودروهای ثبت سفارش شده، واردات اين خودروها با نرخ ارز آزاد 
اقتصادی خواهد بود؟ اظهار كرد: اين خودروها با ارز آزاد نيز مشتری 
خــود را دارند ضمن اينکه اگر ما هم اكنون با ارز 1۰ هزار تومانی نيز 
خــودرو را وارد كنيم، نرخ آن در بــازار پايين تر از قيمت های فعلی 

خواهد بود زيرا قيمت های فعلی در بازار خودرو حباب دارد.

نايب رئیس اتحاديه امالک مطرح کرد
رکود در انتظار بازار مسکن

 نايب رئيس اول اتحاديه مشــاوران امالك گفت: خروجی رشــد 
بازارهای مســکن، طال و ارز پــس از جهش مقطعی قيمت، به ركود 

بخش مسکن منجر می شود.
حسام عقبايی با اشــاره به اختالف حدود 1۰۰ درصدی رشد قيمت 
مسکن نسبت به سکه و ارز گفت: به اعتقاد من اين اختالف با همين 
تناسب تا پنج شش ماه آينده پيش می رود. رشد بازارهای موازی وقتی 
زياد می شــود قيمت مســکن هم باال می رود. البته رشد اخير قيمت 
مسکن از بازارهای رقيب كمتر است اما به طور مثال اگر سکه به رشد 
۲۰۰ درصد برسد بايد توقع داشته باشيم كه رشد مسکن هم حدود ۸۰ 

درصد شود ولی خروجی آن ركود مسکن خواهد بود.
وی افزود: پيش بينی من اين اســت كه معامالت مسکن در مرداد ماه 
يا نزديک بــه تيرماه يا كمتر خواهد بود. تا نيمــه مردادماه معامالت 
نســبت به تيرماه فرق چندانی نکرده و اگر پايين نيامده باشد، بيشتر 

هم نشده است.
نايب رئيس اتحاديه صنف مشاوران امالك درباره طرح قيمت گذاری 
مســکن گفت: صــدور بخشــنامه و آيين نامه حركــت تعزيراتی يا 
راهکارهايی مثل قرارداد اجاره دو ســاله و تعيين اجاره بها به نظر من 
هيــچ تاثيری ندارد و نمی تواند در افزايش قيمت ها بازدارنده باشــد. 
مشــکل اصلی بخش مســکن نبود توازن بين عرضه و تقاضا است. 
وقتی توازن وجود ندارد بقيه طرح ها ممکن اســت در كوتاه مدت اثر 
بسيار محدود و كوتاهی داشته باشد ولی در ميان مدت و درازمد اثری 

نخواهد داشت.
عقبايــی به ايســنا گفت: دولــت و مجلس بايد نگاهشــان طوالنی 
مدت باشــد و نيازهای كشــور را با افزايش توليد تامين كنند. وقتی 
در بعضــی مناطق به ازای هر يک خانــه چندين متقاضی وجود دارد 
دولت می خواهد چه طرحی بدهد كه جلوی افزايش قيمت را بگيرد؟ 
بنابراين طرح هايی مثل قيمت گذاری بيشتر جنبه روانی دارد و راهکار 
اصلی نيست. ما بايد از گفتاردرمانی خارج شويم و به سمت اقدامات 
عملی در حوزه مسکن برويم. اين كه موج خبری ايجاد كنيم و آخرش 

هم هيچ خروجی نداشته باشد مشکل مسکن حل نمی شود.
وی با بيان اين كه شــش سال است شعار مسکن اجتماعی می دهيم 
و بعــد افزايش قيمت را به گــردن ايــن و آن می اندازيم، گفت: 
طی شــش هفت ســال گذشته توليد ســاختمان حدود ۵۰ درصد 
كاهش يافته اســت. راهکار اصلی اين است كه دولت قيمت زمين 
را مديريت كند و به اصالح سياســت های پولی و بانکی كه دارای 
نقــص و ايرادات خطرناك و مهلک اســت بپــردازد. در كنار اين 
موضوعــات به جدا كردن اقتصــاد از دولت در ابعاد مختلف و در 
حوزه مســکن بپردازد و توجه ويژه به انبوه ســازان و ســازندگان 
داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماينده اصلی دولت 
در حوزه مسکن، بايد كارهايش را عملياتی كند و البته از طرح های 

شتابزده پرهيز داشته باشد.
نايب رئيس اتحاديه مشــاوران امالك تاكيد كرد: هر اقتصادی نياز به 
برنامــه كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت دارد. ما بايد در عين حال 
كه به بحران های فعلی توجه می كنيم، نيم نگاهی هم به آينده بيندازيم 

كه متاسفانه در مسکن اين نگاه وجود ندارد.

 مشاور رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
اســتان همدان بر ممنوعيت خريد بيش از 
4۸6 نــوع اقالم كاالهــای خارجی دارای 

توليد مشابه داخلی تأكيد كرد.
جميله دينی زاده در خصوص مصوبه چهل 
و نهمين جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی پيرامون برنامه های اقتصاد مقاومتی 
امســال و ۲7 پروژه جديد ملی اولويت دار 
»بســته رونق توليد و اشتغال« ابالغی سال 
گذشــته اظهار كــرد: اجــرای پروژه های 
جديــد اولويــت دار اقتصــاد مقاومتی در 
ســال جاری با رعايت اهداف پروژه هايی 
كه طول اجرای آنها در ســال 13۹6 بوده 
و هنوز محقق نشــده است با جديت بايد 
از وزارتخانه و ســازمان مربوطه پيگيری و 

نسبت به تکميل پروژه اقدام شود.
وی افــزود: با هماهنگی دســتگاه اجرايی 
ملی اهداف كمی و برنامه زمانبندی جديد 
كه  اولويت دار ســال گذشــته  پروژه های 
قابليت استمرار در سال جاری  را داشته اند، 
مشخص و به منظور تحقق اهداف استانی 

با جديت مورد پيگيری قرار گيرد.
مشــاور رئيــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــه فــارس گفــت: بــرش  اســتان همــدان ب
ــت دار  ــد اولوي ــای جدي ــتانی پروژه ه اس
از   13۹7 ســال  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
دســتگاه اجرايــی ملــی أخــذ و نســبت بــه 
اجــرای آنهــا در اســتان  برنامــه ريــزی و 

ــرد. ــورت پذي ــدام الزم ص اق
اينکــه ممنوعيــت  وی بــا اشــاره بــه 
خريــد بيــش از 4۸6 نــوع اقــالم كاالهــای 
ــی و  ــابه داخل ــد مش ــی دارای تولي خارج
ــان  ــت، خاطرنش ــی اس ــت آن الزام رعاي
كــرد:  تنظيــم فاكتــور خريدهــا و قبــوض 
شــده،  خريــداری  كاالهــای  رســيد 
ــی،  ــکار عموم ــر اف ــازی و تنوي فرهنگس
ــری از  ــرای جلوگي ــتمی ب ــراری سيس برق
توجيــه ارجحيــت خريــد كاالی خارجــی 
ــب و  ــت مناس ــت و قيم ــه كيفي ــه بهان ب
ــرای  ــی ب ــزوم تشــکيل جلســات توجيه ل
ــت  ــر رعاي ــی ب ــوع مبن اركان ســازمان متب

ــت. ــات الزم اس ــاد مصوب مف
دينــی زاده در خصــوص مصوبــات پنجــاه 

اقتصــاد  فرماندهــی  پنجميــن ســتاد  و 
مقاومتــی در مردادمــاه امســال نيــز اضافــه 
دستورجلســه  بــا  جلســه  ايــن  كــرد: 
بررســی برنامــه »مديريــت مخاطــرات 
ــش  ــا در بخ ــی از تحريم  ه ــادی ناش اقتص
ــکيل و  ــارت « تش ــدن و تج ــت، مع صنع
ــرر  ــه و بحــث و بررســی مق ــس از ارائ پ
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــد وزارت صنع ش
توليــد كاالهــای صنعتــی و  وضعيــت 
ــور را  ــی كش ــی داخل ــی و بازرگان معدن

ــد. ــد كن رص
پنج گانــه  بســته های  زمينــه  در  وی 
ــادآور  ــی ي مصــوب ســتاد اقتصــاد مقاومت
ــن  ــب اي ــدان در تصوي ــتان هم ــد: اس ش
 ۲4 رقــم  بــه  پنج گانــه  بســته های 
هــزار رســيده كــه ايــن بســته شــامل 
ــی  ــن مال ــی، تامي ــد مل ــوان تولي ارتقــای ت
و  توســعه  جــذب،  ســرمايه گذاری،  و 
ــوژی، تجــارت خارجــی و  ــق تکنول تعمي
ــروی كار  ــازی ني ــد س ــتغال و توانمن اش

ــت. اس
مشــاور رئيس ســازمان برنامــه و بودجه 
همدان با اشاره به گزارش عملکرد اقتصاد 
مقاومتی اســتان همدان گفت: خوشبختانه 
همــدان در ظرفيت ســنجی ۲۰۰ مگاوات 

انرژی خورشــيدی و بهره بــرداری از 6۰ 
مگاوات انرژی خورشــيدی، توسعه كشت 
محصوالت گلخانه ای استان به ميزان 1۰۲ 
هکتار و توسعه سامانه های نوين آبياری به 
ميزان 14۵ هزار هکتار در اراضی كشاورزی 
و زيرپوشش قرار دادن ۸۵ درصد از اراضی 
مستعد آبی كشاورزی نسبت به استان های 

ديگر كشور پيشتاز بوده است.
وی افــزود:  همــدان در ايجاد ظرفيت 

نگهــداری و ذخيره محصــوالت باغی 
و ســيب زمينی به ميــزان 1۵۵ هزار تن 
توسط ســردخانه های مکانيزه، اصالح 
درختان گردو از طريق سرشاخه كاری در 
برنامه سه ســاله )در سطح 4۵۰ هکتار( 
و در سال گذشــته به ميزان 1۵۰ هکتار 
و افزايــش كيفيت و كميــت محصول 
درخت گردو توانســته عملکرد مطلوبی 

داشته باشد.

 آنطور كه معاون ترويج ســازمان جهاد كشاورزی 
اســتان همدان مي گفــت: به خاطر شــخم بی رويه و 
استفاده ناصحيح از ماشين آالت، اراضی و خاك استان 
تهديد می شود. كه يکي از اقدامات شاخص مديريت 
ترويج، كشــاورزی حفاظتی و خاك برداری حفاظتی 

است تا با اين اقدام خاك حفظ  شود.
احمــد قديمی در جمع خبرنگاران بــا تأكيد بر اينکه 
ارتقای بهــره وری از اقدامات مهــم و مورد پيگيری 
اســت، تصريح كرد: با توجه به اينکه منابع ما محدود 
اســت و خطراتی نيز منابع آب، خاك، محيط زيست و 
غيره را تهديد می كنند در مقابله با تهديدات، بهره وری 

درست مهم ترين راهکار است.
وي با اشــاره به اينکه امســال در ۹ شهرستان استان 
ارتقای بهره وري پيگيری می شــود، بيــان كرد: با اين 
اقدام ضمن حفظ منابع، توليد با وقفه مواجه نمی شود.
قديمــي افــزود: حوزه ترويج ســال گذشــته در 
چند بخش و ريز بخش زنان روســتايی، آموزش 
آمــوزش  و  بهره بــرداران  آمــوزش  روســتايان، 

ســربازان ســازندگی فعال بود و اين برنامه ها به 
ـــصورت نگاه بــه توليدكننــدگان و بهره برداران 

است. بوده 
وي بيان كرد: آموزش های بخش ترويج در حوزه های 
زراعــت، حفــظ نباتــات، آب و خــاك، باغبانــی، 
مکانيزاســيون، امور دام، امور اراضی و صنايع تبديلی 
و به تفکيک بهره بــرداران در بخش های توليدی بوده 

است.
معاون ترويج سازمان جهاد كشاورزی استان همدان با 
تأكيد بر اينکه در ســال های گذشته ترويج كشاورزی 
به روش های قديمی بود، تصريح كرد: از سال گذشته 
نظام نوين ترويج با ســه هدف دســتيابی به آمار قابل 
اســتناد از تعداد بهره برداران، ســاماندهی كارشناسان 
استخدام شــده در پهنه های توليدی و مديريت دانش 

انجام شد.
قديمی با اشــاره به اينکه در استان همدان 33 مركز 
جهاد كشــاورزی و 1۰7 پهنه توليدی وجود دارد، 
ابــراز كرد: 1۲۹ كارشــناس در پهنه هــای توليدی 

دارند. فعاليت  استان 
وی با بيان اينکه 33 محقق در مراكز جهاد كشــاورزی 
شهرستان ها حضور دارند، عنوان كرد: رابطه تنگاتنگ 
و تعامل خوبی بين محققان و مديريت ترويج در استان 

وجود دارد.
معاون ترويج ســازمان جهاد كشاورزی استان همدان 
با تأكيد بر اينکه 11۵ هزار بهره بردار در اســتان فعال 
هســتند، گفــت:1۰7 مروج پهنه و 7۸ ســايت جامع 

الگويی در استان همدان وجود دارد.
قديمی با اشاره اينکه يکی از شيوه های جديد آموزش 
كانون های يادگيری اســت، تأكيد كرد: در كانون های 
يادگيری كشاورزان باسابقه و باتجربه ساماندهی شده 
و از ايــن طريق انتقال دانش و تجربه به كشــاورزان 

انجام می شود.
معاون ترويج ســازمان جهاد كشاورزی استان همدان 
اظهار داشــت: ســال گذشته 7۸ كشــاورز استان در 
بخش های مختلف به عنوان كشــاورز نمونه انتخاب 
شدند. قديمی با بيان اينکه 37 صندوق توانمندسازی 
زنان روستايی در استان تشکيل شده است، ابراز كرد: 
۲ هــزار و ۸۰۰ نفــر روز از زنان اســتان با اعتبارات 

استانی آموزش ديده اند.
وی بــا تأكيد بــر اينکه ۲ هــزار و ۸31 نفر خانم در 
اســتان نيز با اعتبارات ملی آموزش ديده اند، بيان كرد: 
در مجموع ۵ هزار و ۸۹1 خانم در دوره های آموزشی 

معاونت ترويج آموزش ديده اند.
معاون ترويج ســازمان جهاد كشاورزی استان همدان 
با اشــاره به اينکه كارگاه های آموزشی ترويجی برای 
۲6 هزار نفر از بهره برداران اســتان برگزار شده است، 
افزود: دوره های آموزش برای 3۰۰ نفر تســهيل گران 
زنان و آموزش پيشــگيری از تب مالت برای ۵۰۰ نفر 

برگزار شده است.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان تاکید کرد

ممنوعیت خريد 486 قلم کاالی خارجی 
دارای تولید مشابه داخلی

شخم بی رویـه 
تهدیدی بـرای خـاک است
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آگهي حصر وراثت
خانم افســر زندي دارای شــماره شناسنامه  427 به شــرح دادخواست کالسه 
114/970255ح از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خسرو پیرمحمدي زندیه به شــماره شناسنامه  457 در تاریخ 
97/3/6 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر اســت به: 1-رامین پیرمحمدي زندیه فرزند خســرو به شــماره 
شناســنامه 44 پســر متوفي 2-راهیل پیرمحمدي زندیه فرزند خسرو به شماره 
شناســنامه 126 دختر متوفي 3-رویاپیرمحمدي زندیه فرزند خســرو به شماره 
شناســنامه 15566 دختر متوفي 4-اختر زندي فرزند عیسي  به شماره شناسنامه 
427 همســر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 341(
رئیس شعبه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان
23 تا 27 مردادماه صورت می گیرد

میزبانی همدان در مسابقات ورزشی 
پرستاران کشور

 مدير دفتر پرســتاری همدان از ميزبانی همدان در مسابقات ورزشی 
پرســتاران كشور خبر داد و گفت: اين مســابقات از ۲3 تا ۲7 مردادماه 

برگزار مي شود.
فاطمه شــيرانی از ميزبانی همدان در مسابقات ورزشی پرستاران كشور 
خبر داد و اظهار كرد:  ۲3 تا ۲7 مردادماه امســال جشــنواره ورزشــی 

پرستاران كشور در همدان برگزار می شود.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه در نهميــن دوره المپيــاد ورزشــی پرســتاران 
كشــور تقريبــًا 6۰۰ پرســتار بــه رقابــت بــا هــم می پردازنــد، 
ــوان پايتخــت  ــه عن ــه اينکــه همــدان امســال ب ــا توجــه ب ــت: ب گف
گردشــگری كشــورهای آســيايی انتخــاب شــده در معرفــی هرچــه 
بيشــتر ايــن شــهر تــالش كــرده و درخواســت ميزبانــی ايــن 

ــم. ــابقات را دادي مس
مدير دفتر پرســتاری همدان با بيان اينکه از طريق نظام پرستاری استان 
درخواست برگزاری اين مسابقات در همدان داده شد، افزود: هماهنگی 

الزم برای اسکان پرستاران و برگزاری هر چه بهتر مسابقات در سالن های 
ورزشی استان انجام شده است.

وی با بيان اينکه 4 هزار كادر پرستاری استان ميزبان ورزشکاران سراسر 
كشور در  همدان خواهند بود، بيان كرد: ورزشکاران پرستار در رشته های 
دارت، واليبال، شــنا، فوتسال، بســکتبال، آمادگی جسمانی و ... رقابت 

خواهند كرد.
شيرانی با اشــاره به اينکه در برگزاری اين مسابقات ميزبان رئيس نظام 
پرســتاری كشــور هســتيم، به حضور دكتر حضرتی؛ معاون پرستاری 

وزارت بهداشت و تيم همراهش نيز اشاره كرد.

خداحافظی بازنشستگان از ورزش
شعبانی بهار از تیروکمان می رود؟ 

 با قانون ممنوعيت به كارگيری بازنشســته ها در دستگاه های دولتی، 
۲۰ رئيس فدراســيون بازنشسته هســتند كه در ميان آنها نام غالمرضا 
شــعبانی بهار، رئيس همدانی فدراسيون تيراندازی با كمان نيز به چشم 

می خورد.
به گزارش فارس ، مجلس شــورای اسالمی روز سه شنبه هفته گذشته 
قانون ممنوعيت به كارگيری بازنشسته ها را اعالم كرد كه بر اساس تبصره 
يک ماده واحده اين طرح به كارگيری بازنشستگان در سمت های روسای 
ســه قوه، معاون اول رئيس جمهور، نــواب رئيس مجلس، نمايندگان 
مجلس، وزرا، اعضای شــورای نگهبــان و معاونان رئيس جمهور ذكر 
شــده در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوری مصوب ۸ مهر ۸6 
و همچنين به كارگيری بازنشستگان نيروهای مسلح با تدابير فرماندهی 

معظم كل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
اما در اين ميان با اجرايی شــدن اين قانون وزارت ورزش و روســای 

فدراسيون ها نيز شامل تغييراتی خواهند شد.
 ۲۰ رئيس فدراسيون بازنشسته هستند كه البته شعبانی بهار رئيس همدانی 
فدراسيون تيراندازی با كمان عضو هيات علمی دانشگاه است و بايد ديد 

آنها به فدراسيون مأمور شده اند يا خير؟
البته در اين ميان غالمرضا جعفری ديگر مرد همدانی رئيس فدراسيون 
بازی های بومی محلی و روستايی عشايری چند سالی از خدمت خودش 

باقی است و در اين ليست ۲۰ نفره جای ندارد.
ديگر نکته جالب برای همدانی ها در اين ليســت، خداحافظی مديركل 
اسبق ورزش همدان با رياست فدراسيون اسکی خواهد بود، جايی كه 
ســيدعبدی افتخاری مديركل محبوب ورزش مادستان تنها چند سالی 

است كه تکيه بر رياست ورزش الكچری اسکی زده است.
برخی از روسای فدراسيون ها هم مدرك باالتر از كارشناسی ارشد دارند 
كه بايد با قانون 3۵ ســال بازنشسته شوند. البته نکته حائز اهميت اين 
اســت كه برخی از آنها در زمان سازمان تربيت بدنی در مركز آموزش 
مدرك گرفته و آن را معادل سازی كرده اند. بنابراين ممکن است مشکل 

بازنشستگی اين روسا نيز حل شود.
در زیر اسامی روسای بازنشسته را می  خوانید:

1.اتومبيلرانی....................................................................  محمود صيدانلو
۲.اسکواش .....................................................................  مسعود سليمانی
3.اسکی ............................................................................. عبدی افتخاری
4.انجمن های ورزشی.....................................................  غالمعلی عليپور
۵.پرورش اندام............................................................... ناصر پورعلی فرد
6.تکواندو..................................................................... سيدمحمد پوالدگر
...........................................................  غالمرضا شعبانی بهار 7.تيروكمان 
............................................................................. محمد درخشان ۸.جودو
..................................................................  حجت ا... دهخدايی ۹.چوگان
................................................................... محمدعلی صبور 1۰.سه گانه 
............................................................  فضل ا... باقرزاده 11.شمشيربازی 
1۲ قايقرانی ......................................................................  غالمرضا امينی
13.كاراته .................................................................... محمدصادق فرجی
14.گلف .............................................................................. بهروز منتقمی
..................................................................  مصطفی كريمی 1۵.ناشنوايان 
................................................................................  بهرام شفيع 16.هاكی 
...........................................................................  علی مجدآرا 17.همگانی
1۸.واليبال ............................................................................  احمد ضيايی
1۹.وزنه برداری...................................................................... علی مرادی
........................................................................  عليرضا رحيمی ۲۰.هندبال

به بهانه روز خبرنگار
اشاعه نرم خبر در میدان فراخ ورزش

 گســترش شبکه های مجازی و كمرنگ شــدن نقش خبرنگار در 
انتشار خبر در حالی است كه برخی مدعی اند اگر اطالع رسانی و آگاهی 
بخشــی از يک اتفاق يا رويداد را با عنوان خبر تعريف كنيم، اطالعات 
مسابقات ورزشی كه از سوی »شهروند خبرنگار« تهيه می شود جذاب 

تر از مطالب خبرنگاران رسمی است.
به گزارش ايرنا، در پاســخ به اين افــراد بايد گفت تعميم دادن خبر و 
محدود كردن آن به انتشار يک اتفاق، تعريفی ناقص است كه هم جفا به 
خبر و اطالع رسانی تلقی می شود و هم سبب انتشار ناقص اطالعات 
در سطح جامعه است. لذا چنانچه بخواهيم واقع بينانه به مساله خبر و 
اطالع رسانی يک رويداد به ويژه در حوزه ورزش نگاه كنيم، بايد گفت 
مساله خبر و خبرنگاری فراتر از شکل كالسيک آن يعنی انتشار اطالعات 

آن رويداد تعريف می شود. 
در شکل نوين انتشار خبر، خبرنگاری حرفه ای به شمار می رود كه در 
آن خبرنگار با اســتفاده از تجربيات و پيشينه كاری، ضمن واكاوی يک 
اتفاق، سعی در شکاف پوسته ظاهری و سفر به اعماق آن رويداد دارد؛ به 
عبارتی در دنيای كنونی كار خبرنگار، ظاهر بينی و سطحی نگری نيست 
بلکه اين فرد با تکيه بر ســواد رسانه ای و دسترسی به آرشيو می تواند 
فارغ از نگاه عوامانه هســته موضوع را بشکافد و واقعيت های نهان در 

يک مساله را به مخاطبان عرضه كند.
كارشناســان حوزه رسانه ای اقدام يک خبرنگار در زمينه واكاوی خبر، 
پيشــينه خبر و ارائه اطالعاتی در زمينه های مختلف آن، با عنوان »نرم 
خبــر« ياد می كنند؛ نرم خبر ضمن آنکــه تاريخ مصرف خبر را ناديده 
می گيرد می تواند با رهگيری سوابق، مرور شرايط شکل گيری خبر و 
بازخوانی واكنش ها نسبت به يک مساله، اطالع رسانی دقيق تری از آن 

مساله را به مخاطبان ارائه كند. 
با تعميم چنين شــيوه ای از خبرنگاری در حوزه ورزش می شود مسير 
هيجان آميز اطالع رســانی كه از آغاز يک مسابقه شروع شده و تا چند 
روز پيگيری می شود، ذهن مخاطبان را در جريان گزارش های متعدد آن 
قرار داد. اما در سوی مقابل اگر نرم خبر به عنوان عنصر آگاهی بخش و 
در برگيرنده واقعيت در حوزه ورزش به فراموشی سپرده شود، شهروند 
خبرنگاران با انتشــار اطالعات سطحی و زوايه ديد خود نسبت به يک 
موضوع، سطحی نگری را در جامعه رواج خواهند داد و اين امر نه تنها 
در ميزان اطالعات شهروندان نسبت به يک رويداد ورزشی آگاهی ايجاد 
نخواهد كرد بلکه موجب می شــود بسياری از واقعيت های جامعه در 

سايه شايعه پراكنی های فضای مجازی به فراموشی سپرده شوند.
فراموشی واقعيت ها و درهم آميختگی آن با شايعه، سبب شکل گيری 
هرج و مرج »آنارشــی« در اطالع رسانی اين بخش می شود. با شکل 
گيری اين شــيوه از خبر رســانی، پندار مردم از واقعيت های ورزشی 
متفاوت تر از گذشته خواهد شد و اين امر زمينه را برای سياه نمايی و 

انکار واقعيت ها هموارتر می كند. 
اما چرا نرم خبر در ورزش بيش از ديگر زمينه های خبری اهميت دارد؟؛ 
خبرنگار حوزه ورزش به عنوان يکی از پرمخاطب ترين حوزه ها نمی 
تواند كار حرفه ای خود را تنها به انتشار نتيجه يک مسابقه يا اطالعات 
سطحی آن محدود كند بلکه وی بايد برای دوری از تکرار اخبار ورزشی 
با بيان های متفاوت به عمق يک پديده ســفر كرده و با برجسته سازی 
محركه های الزم در نتيجه گيری ورزشــکار يا تيم، پيش فرض های 
ذهنی مخاطبان را به واقعيت نزديک كند. همچنين جذابيت های ورزش 
به خبرنگار اين حوزه اجازه خواهد داد تا با استفاده از نرم خبر، گزارش 
خود را محدود به تعداد كلمات يا پاراگراف ها نکند بلکه با استفاده از 
سبک گزارش نويســی »پايان باز« زمينه را برای نگارش گزارش های 

بيشتر و قضاوت ذهنی مخاطب فراهم كند.

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

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

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

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اسدآباد

ارزش )ریال(شرحردیفارزش )ریال(شرحردیف
1/000/000آرام پز ساني 7/000/00020راحتي 7 نفره 1
500/000آبمیوه گیري5/000/00021غذاخوري 6 نفره 2
7/000/000یخچال فریزر پروالیف1/000/00022بوفه چوبي 3
1/500/000اجاق گاز سینجر4/000/00023یک دست مبل چوبي 4
3/000/000لباسشویي آبسال7/000/00024ال سي دي  ال جي5
2/000/000ماکروفر سامسونگ416/000/00025 تخته فرش 6 متري 6
500/000میز چوبي ال سي دي 1/000/00026اتوپرس ساني 7
2/000/000بخاري گازي پالر31/000/00027 تخته فرش کناره 8
3/000/000ماشین ظرفشویي اوسان 12200/00028 متر موکت9

1/000/000ظروف بلور 5300/00029 عدد رختخواب پیچ10
1/000/000ظروف چیني 4/000/00030سرویس خواب 2 نفره 11
500/000سرویس قابلمه چدن212/000/00031 تخته فرش 12 متري 12
200/000چرخ خیاطي2500/00032 تخته فرش گرد 13
500/000جعبه ابزار و دریل500/00033پنکه توشیبا14
4200/000 عدد سیني 500/00034اتوبخار ناشینال15
200/000قوري و کتري استیل1/000/00035جاروبرقي ساني 16
300/000قاشق و چنگال و کفگیر500/00036هم زن آ اگ17
100/000زیرانداز مسافرتي1/000/00037چرخ گوشت18
2/500/000سایر وسایل 500/00038قهوه جوش همیلتون 19

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

 محدوديت های بانکی باعث شــده اين 
روزها مربيان و بازيکنــان خارجی به مرور 
با تصور اينکه نمی توانند حق و حقوق شــان 
را به شکل رســمی و قانونی دريافت كنند، 
قيد حضــور در ايران را بزننــد. به نظر اين 
محدوديت ها بر ورزش كشور تاثير مستقيم 
خواهد داشــت و بايد تا دير نشده برای حل 

آن راهکاری اساسی انديشيد.
بــه گــزارش ايســنا، تحريم هــا و اعمال 
محدوديت های بانکی ايران از چند ماه اخير 
و با خــروج آمريکا از برجــام افزايش پيدا 
كرده، بخش های مختلف كشور تحت تاثير 
اين فرآيند ناصواب قــرار گرفته اند، ورزش 
هم يکی از بخش هايی است كه قطعا از اين 

موضوع مستثنی نيست.
يکی از اين مشــکالت ملموس ورزش در 
مواجهــه با تحريم بانکــی موانع پيش روی 
فدراسيون ها و باشگاه هايی است كه با مربی 
يا بازيکــن خارجی همکاری می كنند و بايد 
حــق الزحمه اين افراد را بــه دالر پرداخت 
كنند. برگزاری اردوی بــرون  مرزی و اعزام 
به رقابت های مختلــف خارجی نيز متاثر از 
اين اتفاق است و در اكثر مواقع فدراسيون ها، 
تيم ها و ورزشکاران برای تامين مخارج ارزی 

سفر با مشکل روبرو هستند.
نمونه ی بارز ايــن اتفاق به گفته مهدی تاج،  
عدم وجود مســيری قانونی برای پرداخت 
تيم ملی  حقوق كارلوس كی روش، سرمربی 
فوتبال اســت. طبق اعالم رئيس فدراسيون 
فوتبال، اين فدراســيون در سال ۹7 نتوانسته  
حقوق كی روش را به حســاب او واريز كند. 
نکته عجيــب بدهی فدراســيون فوتبال به 
ســرمربی تيم ملی كه 7۰۰ هزار دالر برآورد 
شده، اين اســت كه اين پول از دو ماه پيش 
آماده است اما به خاطر محدوديت های بانکی، 
فدراسيون فوتبال در واريز اين پول به حساب 

كی روش ناتوان مانده است.
شايد فکر كنيد كه فدراسيون فوتبال می تواند 
به راحتی و از طريق صرافی ها اين پول را به 
كی روش بدهد اما صرافی های ايران از تاريخ 
۲1 فروردين سال جاری اجازه حواله پول به 
خارج از كشــور را ندارند و به همين دليل 
فدراسيون نمی تواند از مسير قانونی صرافی ها 
برای پرداخت دســتمزد كی روش اقدام كند، 
مگر اينکه تاج هم بخواهد مانند گذشــتگان 
از طرق غيرقانونی و به شــيوه چمدانی اين 
كار را انجام دهد كــه قطعا اين موضوع نيز 
دردســرهای داخلی برای فدراسيون و قطعا 

خارجی برای كی روش خواهد داشت.
همين واريز ســاده پول اكنــون به يکی از 
موانع ادامــه همکاری ايــران و كی روش 
تبديل شده اســت. موضوعی كه می تواند 
مثال های زيادی را در ســاير رشــته های 

ورزشی نيز داشته باشد.
چند روز آينده بازی های آســيايی شــروع 
می شــود و در ادامــه نيز تيم هــای مختلف 
رقابت های قهرمانی جهان و آسيا را در پيش 
دارند. جام ملت های فوتبــال ۲۰1۹ يکی از 
اين رويدادهاست كه از هم اكنون تبعات اين 

موضوع دامن تيم ملی ايران را گرفته است. 
بــه نظر می رســد با تمامی ايــن اوصاف و 
واقعيات اين روزهای كشور، وزارت ورزش 
و جوانان بايد فکری به حال اين مشکل كند. 
قطعا اگر نهادهای باالدســتی در اين ماجرا 
به داد فدراسيون ها نرســند، ورزش ايران با 
مشــکل روبرو خواهد شد. فوتبال و واليبال 

هم ندارد.
اميد اســت كه ايــن موضوع بــا درايت و 
برنامه ريزی مسووالن ارشد ورزش بررسی و 
راهی جايگزين پيش روی ورزش قرار گيرد 
تا كمترين آسيب به ساختار قهرمانی ورزش 

كشور وارد شود.

وقتی نمی توانید پول مربیان خارجی را بدهید

ورزش ايران برای تحريم های بانکی 
راه حلی دارد؟

 داوران، مربيان و ورزشکاران همدانی 
حاضر در بازی های آســيايی جاكارتا تا به 

امروز قريب به 17 نفر قطعی دارد.
ــه  ــه روز ب ــارس ، روز ب ــه گــزارش ف ب
شــروع مســابقات آســيايی جاكارتــا 
ــورهای  ــويم و كش ــک می ش ۲۰1۸ نزدي
مختلــف آســيايی در حــال آماده ســازی 
بــرای  خــود  مختلــف  تيم هــای 
ــتند.قطعًا  ــداد هس ــن روي ــور در اي حض
كاروان كشــورمان بــه عنــوان يکــی 
كهــن  قــاره  ورزش  قدرت هــای  از 
ــت و  ــتثنی نيس ــده مس ــن قاع ــز از اي ني
آقايــان  بانــوان و  تيم هــای مختلــف 
يکــی پــس از ديگــری در حــال اعــزام 

ــتند. ــزی هس ــور اندون ــه كش ب
در اين ميان همــدان نيز به عنوان يکی از 
استان های صاحب مدال در اين مسابقات، 
در حال اعزام ورزشکاران، داوران و مربيان 

از اين استان به تيم های مختلف ملی است.
از ۲1 نفر ليســت ورزشــکاران، مربيان و 
داوران همدانی تاكنون 17 نفر قطعی شده 
و تنها پنج نفر در ليســت انتظار هستند تا 

بليت آنها اوكی شود.
در زيــر اســامی ورزشــکاران اعزامی به 

بازی های آسيايی را خواهيد خواند:
1. مريم كرمی در قايقرانی

۲. ارزو حکيمی در قايقرانی
3. مريم اميدی پارسا در قايقرانی

4. آذر كوليوند در كوراش
۵. حميد ميرزايی نادر در كبدی

6. فرود نظری در ووشو
7. مه لقا جام بزرگ در تيراندازی

۸. مينا عزيزی در جودو
اسامی داوران حاضر در بازی های آسیایی:

1. بيژن حيدری در فوتبال
۲. هادی سالم در بسکتبال

3. بهاره سيفی در فوتبال
اسامی مربيان حاضر در بازی های آسيايی:

1. وحيد خراقانی در كبدی
اسامی ورزشــکاران حاضر در بازی های 

پارآسيا
1. حميد اسالمی در دووميدانی نابينايان
۲. وحيد نجمی در دووميدانی نابينايان

3. حســين صالحی منش در دو و ميدانی 
نابينايان )دونده همراه(

4. مهدی موسوی در دو و ميدانی نابينايان 
)دونده همراه(

اسامی ورزشــکارانی احتمالی حاضر در 
بازی های پارآسيايی

1. زهرا نجاتی عارف در واليبال نشسته
۲. عليرضا جليلی در شنا

3.محمدكرم كوليوند در گلبال
4. مصطفی نصيری در گلبال

۵. ايمان طالبيان در دو و ميدانی

ملی پوش
کبدی همدان 
بازی های آسیایی را 
از دست داد

 معاون توســعه ورزش قهرمانی همدان 
گفت: ســعيد غفاری يکی از ملی پوشان با 
ســابقه و نخبه ورزش كبدی استان به دليل 
مصدوميت، بازی های آسيايی جاكارتا را از 
دســت داد.به گزارش ايرنا، عباس قهرمانی 
اظهار داشــت: اين ورزشکار جزو بازيکنان 
اصلی تيم ملی كبدی مردان ايران است كه به 
دليل مصدوميت از ناحيه پا از ليست نفرات 

اعزامی خط خورد.
وی بيان كرد: اين ملی پوش كبدی كشورمان 
همواره جزو ستاره های تيم ملی در ميادين 
بين المللی بود كه متاسفانه دچار اين اتفاق 

تلخ شــد. قهرمانی افزود: با اين حال غيبت 
اين ملی پوش چيزی از ارزش های وی كم 
نمی كند و به اندازه ساير ملی پوشان اعزامی 

برای ما دارای جايگاه ارزشمند است.
وی اظهار داشــت: غفاری برای كشورمان 
در رقابت های مهم بين المللی رشته كبدی 
بارها افتخارآفرينی كرده است و اميدواريم 

هرچه سريعتر به ميادين ورزشی بازگردد.
ســعيد غفاری در سال های گذشته همواره 
جزو بازيکنان ثابــت تيم ملی كبدی مردان 

ايران بوده است.
اين كبدی كار اهل شهرســتان كبودرآهنگ 
همدان است و بيش از پنح سال در ورزش 

كبدی فعاليت دارد.

همدان میزبان جشنواره 
شطرنج مردان کشور شد

 رئيس هيات شطرنج همدان گفت: 
فدراسيون شــطرنج ميزبانی هفدهمين 
دوره جشــنواره مــردان كشــور را به 

همدان واگذار كرد.
به گزارش ايرنا، احمد علی بابايی اظهار 
داشــت: اين رقابت ها هجدهم تا ۲۵ 
مرداد امســال به ميزبانی سالن 6 هزار 
نفری انقالب همدان پيگيری می شود.

وی اضافــه كرد: تاكنون ۵6 شــطرنج 
باز از اســتان های مختلف كشور برای 
حضور در اين رقابت ها ثبت نام كرده 
اند و مسابقات به صورت ريتد برگزار 
شده و قوانين فدراسيون جهانی شطرنج 

)فيده( حاكم خواهد بود.
علی بابايــی بيان كرد: مســابقات در 
11 دور و به روش سوئيســی برگزار 
می شود و اســتان ها مجازند هر تعداد 
بازيکنــی را كه صالح بدانند با معرفی 
نامه كتبی هيات شــطرنج بــه همراه 
يــک قطعه عکس جهت صدور كارت 
شناســايی برای شــركت در مسابقات 

اعزام كنند.
به ســه نفر برتر اين مسابقات مدال و 

حکم قهرمانی اعطا می شود.
همچنين شــركت در اين مسابقه برای 
كليه عالقه مندان آزاد اســت و ۲۵ نفر 
اول اين مسابقه برای مرحله دوم )نيمه 

نهايی( انتخاب می شوند.

همدان مهد پرورش 
داوران نخبه ورزش 

کشور است

 مديــركل ورزش و جوانان همدان 
گفت: اين اســتان مهد پرورش داوران 
نخبه ورزش كشــور به شمار می رود 
و در اغلب رشــته های ورزشی دارای 

داوران بين المللی هستيم.
 رســول منعم در آييــن بدرقه داوران 
همدانی اعزامی به بازی های آســيايی 
۲۰1۸ جاكارتا اندونزی اظهار داشــت: 
همدان با داشتن ســه داور بين المللی 
در اين دوره از بــازی ها حايز افتخار 

ارزنده ای است.
وی بيــان كرد: بيژن حيــدری و بهاره 
سيفی رقابت های فوتبال و هادی سالم 
مسابقات بسکتبال اين دوره از مسابقات 
را قضاوت می كنند كه هر ســه جزو 
داوران برجســته بين المللی و صاحب 

جايگاه در كشور هستند.
منعــم افــزود: داوران همدانی همواره 
در ميادين بيــن المللی حضور يافته و 
عملکرد درخشــان آنها باعث شده تا 
در قضاوت های مهم جهانی و آسيايی 

حضور مستمر داشته باشند.
وی خاطرنشان كرد: حمايت از جامعه 
داوری نيــز يکــی از سياســت های 
جاری در دســتگاه ورزش استان است 
و داورانی كه در ســطح بيــن المللی 
درخشش داشته باشــند، همانند ساير 

قهرمانان تقدير می شوند.
وی ابــراز اميدواری كرد كــه داوران 
اعزامی به بازی های آســيايی بتوانند 
با عملکرد درخشــان خود تــا فينال 

مسابقات قضاوت كنند.
گفتنی اســت بيژن حيدری در رشــته 
فوتبال و هادی سالم در رشته بسکتبال 
در بازی های آسيايی قضاوت می كنند.

اســتان همدان دارای بيــش از ۲ هزار 
و ۵۰۰ داور در رشــته هــای مختلف 

ورزشی است.

چه خبر از مسافران همدانی جاکارتا؟!

معرفی برترين های المپیاد ورزشی 
دختران کشور در همدان 

 بيست و نهمين دوره مسابقات ورزشی مدارس كشور در مقطع 
متوسطه اول دختران امروز به پايان رسيد 

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 كرمانشاه ، اصفهان و فارس اول تا سوم شدند 
و تهران جام اخالق گرفت.واليباليست های استان های تهران ، البرز 
و اصفهان هم به ترتيب در جايگاه اول تا سوم ايستادند و كرمانشاه 

جام اخالق را گرفت.
۹7 تيم در چهار رشته ی توپی اين مسابقات شركت داشتند .

در اين مراســم بهترين بازيکن های هر رشته و خانم های گل هم 
معرفی شــدند.جعفری ، معاون تربيت بدنی و سالمت آموزش و 
پرورش اســتان با بيان اينکه در مدت 7 روز هــزارو 7۵۰ نفر در 
اين مســابقات حضور داشــتند گفت : در اين مســابقات استعداد 
يابی هم انجام شــد و در صورت هماهنگی و فراهم شــدن امکان 
حضور دختران دانش آموز در مسابقات بين المللی قهرمان های اين 

مسابقات توانايی الزم برای شركت را دارند.
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هتل گران می شود؟

 رئيس جامعه هتلداران ايران گفت: دو نرخی و يا ارزی شدن هتل ها، 
ميان بری برای گران تر كردن كرايه اتاق ها نيست.

جمشيد حمزه زاده كه چندی پيش از تعيين نرخ ارزی برای كرايه هتل ها 
خبر داده بود، به ايسنا گفت: اين اقدام صرفا برای شفاف سازی در نرخ 
اقامت هتل های ايران انجام می شــود، چرا كه نوسانات ارزی بالتکليفی 
را برای مســافران خارجی بوجود آورده و آن ها را ناراضی كرده است. 
از طرفــی به خاطر تعطيلی صرافی ها تبديــل ارز به ريال محدوديت و 
ممنوعيت هايی را برای خارجی ها به وجود آورده. در اين شرايط متاسفانه 
بعضی از كاركنان هتل ها شخصا به تبديل ارز مسافران اقدام می كنند كه 

ابهاماتی را پيش آورده است.
بــه گفته او، هتل ها معموال ارز مســافر را براســاس نرخ اعالمی بانک 
مركزی به ريال تبديل می كنند، اما گردشگر وقتی در جريان مابه تفاوت 
نرخ آن با بازار آزاد قرار می گيرد دچار سوءتفاهم و بی اعتمادی می شود 
كه ما برای جلوگيری از ابهامات بيشــتر، تعيين نــرخ ارزی را در كنار 
قيمت ريالی برای كرايه اتاق هتل ها پيشــنهاد كرديم كه البته اين طرح 
هنوز درحال مطالعه است و بايد پس از مشخص شدن زوايا و جزئيات 
بيشــتر، با سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری به توافق 

رسيد.
او دربــاره احتمال افزايش قيمت كرايه اتــاق در هتل های ايران پس از 
دونرخی شــدن، اظهار كرد: اين اتفاق رخ نمی دهد، ضمن اين كه قيمت 
ريالی اتاق ها قرار نيست تغيير كند. ما فقط نرخ ريالی موجود را با توجه 
به قيمــت ارز دولتی )در بانک مركزی( به دالر يا يورو تبديل می كنيم، 

مشابه تابلوی قيمتی كه در هتل های ساير كشورها وجود دارد.
حمــزه زاده تاكيد كرد: نرخ های ارزی با توجه به اقتضاء كشــور تعيين 
خواهد شد، طبيعتا ما نمی توانيم هتل هايمان را با لندن، پاريس و يا حتی 
تركيه مقايسه كنيم، اما برای شفاف سازی و جلب نظر مهمانان خارجی 
بهتر اســت اين تغييرات را اعمال كنيم تا مسافر خارجی از سردرگمی 

نجات يابد.
وی درباره ی اقدام برخی هتل ها كه اتاق هايشان را همين حاال هم دالری 
كرايه می دهند و هنگام تبديل ارز به ريال، قيمت آن را دو تا ســه برابر 
بيشتر از نرخ معمول افزايش می دهند، گفت: اين اقدام تخلف است. اگر 
ما كرايه های اتاق هتل ها را ارزی كنيم، همان قيمت ريالی را با توجه به 
نرخ بانک مركزی به ارز تبديل می كنيم. كرايه اتاق نبايد بيشــتر از نرخ 

ريالی آن باشد.
حمزه زاده درباره تکليف آژانس های ايرانی واردكننده توريست به كشور 
كه هتل ها، كرايه های آن ها را نيز ارزی حســاب می كنند، بيان كرد: قطعا 
در زمان تعيين راه حل و ضوابط، شرايط آژانس های ايرانی كه گردشگر 
خارجی وارد می كنند را در نظر می گيريم، اين طرح فعال در حد پيشنهاد 
است كه بايد جلسات كارشناسی برای آن برگزار شود تا به نتيجه برسد.

کشف و ضبط اشیای تاريخی
 در استان همدان

 با تالش نيروهای يگان حفاظت اســتان همدان اشــيای تاريخی با 
قدمت دوران هخامنشی، اسالمی، زنديه و ايلخانی كشف و ضبط شد.

به گزارش روابط عمومی يگان حفاظت ميراث فرهنگی، ســردار سرتيپ 
دوم پاســدار امير رحمت اللهی فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگی، 
يکشنبه 14 مرداد با بيان اين مطلب گفت: »مأموران يگان حفاظت ميراث 
فرهنگی استان همدان در ادامه روند دستگيری قاچاقچيان اموال تاريخی 
و به محض كسب اخبار واصله از دوستدارن ميراث فرهنگی مبنی وقوع 
حفاری غيرمجاز و خريدو فروش مقاديری اشــيای عتيقه در شهرستان 
اســدآباد، ضمن تشکيل تيم ويژه عمليات نسبت به بررسی و شناسايی 

هويت افراد دخيل در امر قاچاق اشيای تاريخی اقدام كردند.«
او افزود: »آن ها با بهره گيری از ظرفيت حمايتی مراجع قضايی و انتظامی 
ضمن مراجعه به منزل متهمان در دوعمليات مجزا ابتدا ۲۰ قطعه ســکه 
تاريخی، تعدادی انگشــتر و ســنگ های قيمتی، يک دستگاه فلزياب، 
تعدادی نارنجک جنگی و دستبند و در عمليات ديگر 1۸ قطعه ظروف 
سفالی مطالعاتی، مواد منفجره و مقاديری ابزار و ادوات حفاری غيرمجاز 

كشف و ضبط  كردند.«
او افزود: »در پی كارشناسی های فنی انجام پذيرفته از سوی كارشناسان 
اداره كل ميراث فرهنگی استان همدان، اصالت بخشی از اشيای مکشوفه 
تأييد و قدمت آنها دوران هخامنشی، اسالمی، زنديه و ايلخانی تخمين 

زده شد.«
سردار رحمت الهی خاطرنشان كرد: »افراد دستگير شده به همراه پرونده 
تشکيل شده برای ســير مراحل قانونی به مرجع قضايی استان تحويل 

شدند.«

درويش نژاد تأکید کرد
 آمادگی همدان برای صدور 

مجوز نشر کتاب در غرب کشور

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان 
گفت: اين اســتان آمادگی دارد صدور مجوز نشــر 
كتاب برای اســتان هــای غرب كشــور را تحت 
پوشــش قرار دهد . به گزارش روابط عمومی اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، عليرضا 
درويش نژاد در جلسه شــورای نظارت بر چاپ و 
نشــر با بيان اينکه ميانگين مدت زمان صدور مجوز 
در همدان يک ماه است؛ اظهار كرد: حمايت مالی و 
خريد آثار مولفان و نويسندگان بومی در دستور كار 

اين اداره كل قرار دارد.
درويــش نژاد با تأكيد بر اينکه حوزه فرهنگ مظلوم 
واقع شده است؛ ريشه بســياری از ناهنجاری های 
اجتماعــی و بی فرهنگی  را كمبود مطالعه در جامعه 

دانست.
وی بــا بيان اينکه آســيب های پايين بودن ســطح 
فرهنگ در جامعه در ســاير حوزه ها هم نمود پيدا 
كرده و تاثير خود را خواهد داشت؛ افزود: برای رشد 
فرهنگی بايد از ظرفيت بزرگان و مشاوران استفاده 

كنيم.
درويش نژاد با تأكيد بر اينکه بايد به محتوای كتاب 
ها توجه كنيــم، افزود: رعايت خــط قرمزها يک 
بحث اســت و توجه به محتــوا بحثی ديگر. توليد 
و انتشــار كتاب های بی محتوا هم به فرهنگ ضربه 
می زند و هم به حوزه انتشــار و ارزش قلم؛ تأييد 
مجوز انتشــار كتاب بی محتوا توهين به جامعه و 

اهالی قلم است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان همدان با 
تأكيد بر اينکه برگزاری دوره های آموزشی در استان 
از برنامه های اين اداره كل اســت، گفت: برگزاری 
دوره های آموزشــی عالوه بر نويسندگان و مولفان 

برای اصحاب رسانه هم ضروری است.

ارسال 2۳۶۵ اثر به دبیرخانه جشنواره 
منطقه ای »آگِر« مالير

 ۲ هزار و 3۵6 اثر از 1۰ اســتان كشور برای حضور در شصتمين 
جشنواره منطقه ای سينمای جوان مالير »آِگر« به دبيرخانه اين جشنواره 

ارسال شده است.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان، با 
پايان مهلت ارســال آثار به جشنواره منطقه ای »آِگر« مالير،  در بخش 
فيلم؛ ۲۵۸ فيلم داستانی، 1۰۲ اثر مستند، 31 اثر پويانمايی و ۵۰ فيلم 
تجربی به دبيرخانه جشــنواره ارسال شــده  است.همچنين در بخش 
عکس يک هزار و 7 تک عکس و 47۵ مجموعه عکس در سامانه اين 
جشنواره ثبت شده و دربخش فيلمنامه نيز 3۹۵ اثر در بخش آزاد و 3۸ 

اثر در بخش اقتباسی به دبيرخانه جشنواره رسيده اند.

اشتباه نرم افزاری بانک آمريکايی ۴۰۰ نفر 
را بی خانمان کرد

 اشتباهات نرم افزاری معموال مشکالت مختصری ايجاد كرده و برای 
كاربران چندان گران تمام نمی شــوند. اما اين بار يک بانک امريکايی به 
همين علت مشتريان خود را دچار مشکالت اساسی كرده است.به گزارش 
انگجت، 4۰۰ نفر از مشتريان بانک ولزفارگو در امريکا كه چهارمين بانک 
بزرگ اين كشور محسوب می شود، به علت اشتباه يک نرم افزار در زمينه 
محاسبه تغييرات وام مسکنشان مجبور به ترك خانه هايشان شده اند.اين نرم 
افزار تغييرات مذكور در وام 6۲۵ مشتری بانک ولز فارگو را ناديده گرفت يا 
اطالعات مربوط به آنها را دريافت نکرد و همين مساله در نهايت باعث شد 
تا 4۰۰ مشتری بانک يادشده مقروض و بدحساب تلقی شوند و در نهايت 

مجبور به تخليه منازل خود به علت سلب حق اقامه دعوی شوند.

باکتری ها در برابر ضدعفونی کننده های 
بیمارستانی مقاوم شدند

 در دهه های گذشــته اســتفاده فزاينده از شــوينده ها و ضدعفونی 
كننده های الکلی در بيمارستان ها ميزان عفونت ها و آلودگی های باكتريايی 
را به ميزان چشــمگيری افزايش داده است.به گزارش نيواطلس، اما نتايج 
يک بررســی تازه نشــان می دهد برخی از باكتری هــا در برابر اين نوع 
ضدعفونی كننده های الکلی مقاوم شــده اند و با اســتفاده از آنها از بين 
نمی روند.يافته های پرفسور پل جانسون از دانشگاه يورك نشان می دهد 
آلودگی های بيمارستانی به علت استفاده از ضدعفونی كننده های الکلی 
در سال های گذشته كاهش يافته بود، اما همزمان با افزايش مقاومت برخی 
باكتری ها در برابر آنتی بيوتيک ها، همين روند در زمينه مقاوم تر شــدن 
برخی از آنها در برابر ضدعفونی كننده های مذكور هم مشاهده می شود.

سبد خريد رباتیک به جای مشتری خريد می کند
 يکی از فروشــگاه های زنجيره ای خرده فروشــی، ســبد خريد 
رباتيکی ســاخته كه می تواند سفارش های آنالين مشتريان را از انبار 

انتخاب و بسته بندی كند.
به گزارش ديلی ميل، به زودی يک ربات خريدهای مشتريان فروشگاه 
های والمارت را برای آنها آماده می كند. اين فروشــگاه  زنجيره ای 
اعالم كرده به زودی ســبدهای خريد رباتيکی به نام Alphabot را 
در يکی از فروشگاه های خود در نيوهمپشاير ارائه می كند.  آلفابات 
می تواند ســفارش های آنالين مشتريان را انتخاب و بسته بندی كند. 
همچنين قابليت انجام كارهايی روتين را دارد.   فرايند اين دســتگاه 
بسيار جالب است. آلفابت اجناس مورد نظر مشتريان را از انبار خارج 

می كند تا كارگران بخش خدمات آنها را تاييد كنند.

با پرفروشترين گوشی های هوشمند تاريخ 
آشنا شويد

 در 1۵ســال اخير استقبال از گوشی های هوشمند روز به روز در حال 
افزايش بوده و البته برخی از انواع اين گوشی ها بيش از مدل های ديگر مورد 
توجه قرار گرفته اند. به گزارش مهر ، در مجموع و در بيش از يک دهه اخير 
پنج مدل گوشی هوشمند بيش از ديگر مدل ها در بازارهای جهانی به فروش 
رفته اند كه آشنايی با آنها و به خاطر سپردن اسامی شان خالی از لطف نيست.
در انتهای فهرست پرفروش ترين گوشی های هوشمند كل تاريخ دو گوشی 
گالکسی اس 3 سامسونگ و آيفون ۵ قرار دارند كه 7۰ ميليون واحد از هر 
يک از اين گوشی ها به فروش رفته اند. نکته جالب در مورد هر دوی اين 
گوشی ها آن است كه دنباله هايی بر دو مدل پرطرفدار ديگر از گوشی های 

مختلف بوده اند كه به ترتيب گالکسی اس ۲ و آيفون 4 اس نام داشته اند.
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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 14 مرداد  انجام شــود، با 7 ساعت 
تاخیر در فرودگاه همدان  انجام شــد. در حال 
حاضر موســم حج موجب شده است تا پرواز 
حجاج اســتان کردســتان نیز از همدان انجام 
توانست موجب شود  اتفاق می  این  می شــود 
ظرفیت پروازی  فرودگاه همدان به استان های 
مجاور معرفی شود اما نه تنها  این اتفاق نیوفتاد 
بلکه درست در این زمان فرودگاه همدان عما 
تعطیل شد .حاال  از 14 تا 21 مردادماه عملیات 
رفت حجاج و از 14 شــهریورماه نیز عملیات 
برگشــت صورت می گیرد 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 
مدير روابط عمومی فــرودگاه همدان علت لغو 
دو پرواز كيش و مشــهد از فــرودگاه همدان را 
تغيير شــركت چارتركننده دانســت و گفت:  با 
انجام رايزنی هــای فراوان و آغــاز انجام پرواز 
تهــران ـ همدان اميد اين می رفــت كه فرودگاه 
همــدان پر جنب و جوش تر از ســابق شــود و 
شــاهد انجام پروازهای زيــادی از اين فرودگاه 
باشــيم، اما همچنان می بينيم كه با راه اندازی يک 
پرواز، پرواز ديگر لغو می شــود.فرودگاه همدان 
كه با انجام پرواز حج تمتع بين المللی شــده و به 
دنبال برقراری پرواز نجف و تركيه نيز هســت، 
لغو پروازهای داخلی بــرای همدان كه پايتخت 
گردشــگری كشــورهای آسيايی اســت، چندان 

نيست. خوشايند 
مدير روابط عمومی فــرودگاه همدان علت لغو 
دو پرواز كيش و مشــهد از فــرودگاه همدان را 
تغيير شــركت چارتركننده دانست و اظهار كرد: 
در حال حاضر رايزنی برای شــركت چارتركننده 
در حال انجام اســت و تا مشخص شدن چارتر 
كننده وقفه خواهيم داشــت. مهدی افتخاری بيان 
كرد: اكنون دو پرواز همدان ـ مشــهد و همدان 
ـ كيش لغو شــده و تنها پرواز داخلی از فرودگاه 

همدان به مقصد تهران است.
  فرودگاه 80 ساله به جای رونق از نفس 

افتاده است
فرودگاه همدان با بيش از هشــت دهه قدمت هنوز 
نتوانسته در ميان پايانه های حمل و نقل هوايی كشور 
حرفی برای گفتن داشته باشد و هيچ هواپيمايی در 
آن پرواز نمی كند، گرچه مسئوالن وعده داده بودند 
پروازهای همدان - تهران مردادماه امســال از طريق 
باند اين فرودگاه انجام شــود اما بدليل عدم استقبال 

مسافران خبری از آن نيست. 
 فــرودگاه از زير ســاخت های مهــم اقتصادی و 
مواصالتــی رونق و گســترش تجــارت و صنعت 
گردشــگری هر استان اســت به نحوی كه توسعه 

فــرودگاه همدان می تواند نقش مهمی در توســعه 
زيرساخت ها برای جذب سرمايه گذاری های كالن 
داخلی و خارجی، توسعه آموزش عالی، گردشگری، 
دسترســی مناســب تر به خدمات درمانی و غيره 
داشــته باشــد. در قرن حاضر صنعت هوايی نقش 
بســيار مهمی در روابط كشور های مختلف جهان، 
تبادل فرهنگ ها، نمايش قــدرت های اقتصادی و 
غيره به عهده دارد و ارزش و اهميت فرودگاه ها در 
دنيای امروز به حدی است كه برخی فرودگاه ها را 
لوكوموتيو اقتصادی هر كشــور توصيف می كنند و 
وجود فرودگاه های پررونق و كارآمد را عامل رشد 

اقتصادی و توسعه پايدار می دانند.
 اســتان همدان در چند ســال اخير از فعاليت يک 
فرودگاه بيــن المللی بی بهره بوده اما با تالش های 
صورت گرفته هم اكنون فــرودگاه همدان آمادگی 
پــرواز هواپيماهای پهن پيکر از باند اين فرودگاه را 
دارد چراكه توســعه فرودگاه همدان می تواند نقش 
برجسته ای در پويايی اقتصادی منطقه غرب كشور 
داشته باشــد و به صنعت گردشــگری و صادرات 
محصوالت كشــاورزی رونق می بخشــد. همدان 
پايتخــت تاريخ و تمــدن ايران و از اســتان های 
تاريخی با مناطق توريســتی و گردشگری فراوانی 
است  كه چشــم  اندازهای طبيعی، آب و هوای بی 
نظير، كوهستان  های سرسبز با اين ديار ديرپا پيوندی 

جاودانه دارد. 
  دوباره به جــای رونق پرواز از تعطیلی 

می گوییم
در هميــن زمينه نماينده مردم همــدان و فامنين 
در مجلس شورای اســالمی در گفتگو با همدان 
پيام  با بيان اينکه بانــد فرودگاه همدان به طول 
ســه هزار و ۹۵۰ متر هم اكنــون يک باند كامال 
بين المللی اســت، اظهار داشــت: باند فرودگاه 
همــدان يک باند كامال بين المللی اســت و همه 
هواپيماهــای بين المللی از جملــه بوئينگ 74۵ 
پهــن پيکر يا بوئينــگ 777 می تواننــد از باند 

فرودگاه همدان پرواز داشته باشند.
 امير خجســته  با بيان اينکه در شان استان نيست 
كه همه پروازهاتعطيل شــود بيان كرد: توقف گاه 
و بيگاه پروازها از فرودگاه همدان نشــان دهنده 

نبود مديريت درست در اين زمينه است 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشــت: نکته قابل تامل اين است 
كه تا  مســافران پرواز فرودگاهی از همدان می 
خواهند بــه روال پروازها خــو بگيرند و برنامه 
پروازی را درك كنند اين ارتباطها تعطيل ميشود 
به واقع چرا بايد همين معدود پروازها از  همدان 

به كيش و مشــهد و تهران هميشه لنگ بزند .
امير خجســته با بيان اينکه برنامه ريزی ها بر روی 
پرواز های پايدار متمركز شــده اســت، افزود: بايد 
تالش ميشــود پرواز همــدان تهران كــه از لحاظ 
تجارت و گردشگری  برای همدان مهم است حفظ 

شود اما نشد 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــورای 
اســالمی نيز در اين خصوص گفت: تعيين تکليف 
زيربناهای ارتباطی استان شالوده هر توسعه ديگری 
است و توســعه پايدار اســتان در گرو فعال شدن 

پروازهای ملی و بين المللی است.
 امير خجســته با بيان اينکه در اين راه به دنبال آن 
هستيم فرودگاه همدان را به پايلوت فرودگاه های 
غــرب كشــور تبديل كنيــم، گفت: امــروز بايد 
فــرودگاه آمــاده پروازهای ملــی و بين المللی با 
هواپيماهای پهن پيکر باشــد نــه اينکه دوباره از 

تطيلی آن حرف بزنيم.  
  فرودگاه ســمبل یک کشور و یا شهر 

است
يک كارشناس اقتصادی نيز با بيان اينکه در سفرهای 
هوايی، فرودگاهها به عنوان مبدأ و يا مقصد ســفر 
در نظر گرفته می شوند، ادامه داد: فرودگاهها نقش 
بسزايی در پيشــرفت و توسعه اقتصادی هر استانی 

ايفا می كنند. 
جــالل رضايی با بيان اينکه در دهه های اخير برای 
دستيابی به توسعه اقتصادی اقدامات بنيادينی حاصل 
شــده اســت كه از جمله اين اقدامات می توان به 
توسعه شهرهای فرودگاهی اشاره كرد، افزود: عمران 
فرودگاه به عنوان مركز ورودی هر اســتانی بی شک 
نقش به ســزايی در تحقق اهداف آن استان خواهد 

داشت.
 وی با بيان اينکه فرودگاه سمبل يک كشور و يا شهر 
است، بيان كرد: زيبايی، شکوه، تسهيالت، معماری و 
چشم گيری يک فرودگاه بيانگر وضعيت اجتماعی و 
سياسی آن كشور و يا شهر است و هر قدر فرودگاه 
مجهزتر و بهتر باشد می تواند در توسعه هرچه بيشتر 

استان تاثيرگذارتر باشد. 
كارشناس امور اقتصادی با بيان اينکه فرودگاه جزو 
جدايی ناپذير زير ساخت های يک شهر محسوب 
می شــود كه به افزايش توان تجاری شــهر كمک 
مــی كند، عنوان كرد: فرودگاه يکی از اركان رشــد 
و توســعه در استان است كه كه باعث توسعه حمل 
و نقــل هوايی با مناطق مختلف كشــور و يا خارج 

می شود.
 رضايی بــا بيان اينکه ترمينال فــرودگاه ها از نظر 
كاربری مکان های مناسبی برای تبادالت اقتصادی، 

فرهنگی، گردشگری و غيره هستند، اظهار داشت: با 
توجه به موقعيت خاص استان همدان به عنوان يکی 
از استان های مهم غرب كشور، وجود پتانسيل های 
قوی در زمينه گردشگری و سرمايه گذاری ضرورت 
ايجادفرودگاه بين المللی در اين استان را چند برابر 

می كند.
 با اين تفاســير مشخص است كه شاهرگ حيات 
استان همدان وابسته به وجود قلب تپنده ای به نام 
فرودگاه بوده و اين را الزمه پيشرفت و توسعه اين 
منطقه دانســته و معتقديم كه اين استان به واسطه 
اســتعدادهای بالقوه و منحصر به فــرد تاريخی، 
معدنی و اقليمی و از طرفی به واســطه مركزيت 
در بين اســتان های غرب كشــور با جمعيت يک 
ميليون و هشــتصد هزار نفر يکی از شايسته ترين 
مناطق اســت كه بايد به ايجــاد فرودگاهی واقعا 

بين المللی در آن انديشيد.

از اين باند پروازي بلند نمي شود

بازگشت تعطیلي به فرودگاه همدان

ــن  ــی ضم ــه زارع  عاطف
ــت  ــود رقاب ــر وج ــد ب تأكي
در  الزم  انگيــزه  و  ســالم 
فرهنــگ  ترويــج  جهــت 
توســط  رضــوی  منــور 
كتابــداران گفــت: كتابــداران 
ــاال و  ــزه ب ــا انگي ــدان ب هم
ــات  ــادی؛ اقدام ــت جه هم
گســترده ای در بخش هــای 
ــت  ــی جه ــی و ترويج تبليغ
مشــاركت حداكثــری عمــوم 
ايــن جشــنواره  مــردم در 

ــد. ــام داده ان انج
از  يکــی  اينکــه  بــه  اشــاره  بــا  زارعــی 
ــت در  ــه موفقي ــيدن ب ــای رس ــن رازه مهم تري
تمامــی مراحــل زندگــی داشــتن پشــتکار بــرای 
رســيدن بــه هــدف اســت، افــزود: همــت 
عمومــی  كتابخانه هــای  اداره كل  مجموعــه 
برنامه هــای  اجــرای  در  تــالش  همــدان 
ــی تشــويقی در راســتای شــركت عمــوم  ترغيب
ــی  ــت زمان ــان مهل ــا پاي ــنواره ت ــردم در جش م
ــود. ــد ب ــوی خواه ــنواره رض ــزاری جش برگ

ــدان  ــتان هم ــی اس ــای عموم ــركل كتابخانه ه مدي

و  اهميــت  بــر  تأكيــد  بــا 
ــی  ــت و پوياي ــيت فعالي حساس
بــرای  افــزود:  كتابــداران، 
توســعه خدمــات فرهنگــی بــه 
مــردم بايــد برنامه ريزی هــای 
هدفمنــد صــورت گرفتــه و 
در  عمومــی  كتابخانه هــای 
ــی  ــع اطالعات ــه مناب ــير ارائ مس
مــورد نيــاز بــه مــردم پيشــقدم 

باشــند.
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
كتابخانه هــای  كل  اداره  
عمومــی اســتان همــدان، زارعــی خاطرنشــان 
ــداران در  ــه كتاب ــی ك ــا زحمات ــم ب ــرد: اميدواري ك
مــدت برگــزاری ايــن جشــنواره متقبــل شــده اند، 
شــاهد تعميــق باورهــای دينــی مــردم و افزايــش 

ــيم. ــه باش ــد در جامع ــه مفي ــرانه مطالع س
ــرفت  ــتار پيش ــر خواس ــه اگ ــان اينک ــا بي وی ب
ــی  ــه ســمت كتابخوان ــه را ب ــد جامع هســتيم باي
افــزود:  كنيــم،  هدايــت  مفيــد  مطالعــه  و 
تاثيــر  كتابخوانــی  جشــنواره های  برگــزاری 
بســزايی در گســترش مطالعــه و كتابخوانــی 

خواهــد داشــت.

با برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی صورت گرفت

تقدیر مدیرکل کتابخانه های عمومی
 استان از کتابداران


	HP 3259 ALL PAGE (8P)

