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خبر
بازار آشفته رسانه در کردستان

همدلی| رئیس خانه مطبوعات و رســانههای کردســتان
از نابســامانی کمیت سرپرســتی روزنامههای سراســری
در کردســتان ابراز تاسف کرد و گفت:متاســفانه واگذاری
سرپرستی روزنامههای سراسری در استان صرفا منبعی برای
درآمد و البیگری جذب رپرتاژ و آگهی شده است .شیروان
یاری با اشاره به زدوبندهای اقتصاد آگهی وعده داد:برای دفاع
از منزلت خبرنگاران واقعی و حرفهای کردســتان نسبت به
بازرسی دفاتر سرپرستی روزنامههای سراسری در استان اقدام
و سرپرست هر روزنامهای فاقد دفاتر فعالیت باشد ،نسبت به
اقدام میشود .به گفته وی
حذف نام آنان از خانه مطبوعات 
محرز است که شماری از سرپرستان روزنامههای سراسری با
اصول مقدماتی رسانهنگاری خبر ،گزارش خبری ،غیرخبری و
مصاحبه مطبوعاتی آشنا نیستند و فقط درصدد جذب آگهی
و رپرتاژ در اســتان محروم و غیرصنعتی کردستان هستند.
او برای حل این مشــکل و اثبات ایــن ادعا گفت:تعدادی از
سرپرســتی روزنامههای سراسری که عدم فعالیت حرفهای
رســانهای آنان برهمگان عیان اســت ،برای فرایند ورود به
گرفته میشود .یاری از مافیای آگهی
خانه مطبوعات آزمون 
و رپرتاژگیری در استان خبرداد و به صراحت گفت:شماری
ازدوستان باداشــتن سرپرستی چند رسانه سراسری به نام
خود ،همســر ،دوســتان نزدیک ،حیات اقتصــاد نیم جان
روزنامهنگاری دراستان را به شماره انداختهاند .به گفته یاری
شــماری از این روزنامههای سراســری نه تنها بر دکههای
توزیع نمیشوند ،بلکه سرپرست این رسانه تنها
مطبوعاتی 
چند نسخه را از طریق پست برای مدیر روابط عمومی اداره
آگهی دهنده با پیوســت فاکتور میفرستدکه این یک درد
جانکاه هست .او گزارش داد که در حال حاضر  ۶۳سرپرستی
روزنامههای سراسری در استان کردستان مجوز نمایندگی
دارند که ۹۰درصد تنها کاربرد آگهی و رپرتاژگیری دارند و
در فرایند بازتاب رویدادهای خبری کردستان نقشی ندارند.
یاری گفت:پاالیش اولیه اعضای خانه مطبوعات و رسانههای
کردســتان به اســتناد فصل پنجم ماده 42اساسنامه خانه
مطبوعات انجام شد .او ضمن باقدردانی از کسانی که نسبت
به تکمیل فرم خانه مطبوعات کردستان در مدت زمان تعیین
شــده اقدام کردهاند؛ با تاکید براینکه جلسه هیات مدیره با
نظارت بازرســان تنها به بررسی اولیه پروندههای همکاران
براساس فرم تکمیلی عضویت درخانه مطبوعات پرداختهاند
و گمانهزنیها درخصوص تصمیم عدم تایید پرونده شماری
از دوستان تا این لحظه صحت ندارد .یاریافزود :هفته آینده
لیست افراد تایید شده ،پروندههای دارای نقص وعدم تایید
اعالم میکنند .بعد از بررسی نهایی درهفته
افراد را قاطعانه 
پرونده میشوند۴۸،ساعت
آینده ،به افرادی که مشمول نقص 
داده میشود که نسبت به رفع نواقص پرونده از جمله
فرصت 
رســانه موردفعالیت ،حوزه گستره فعالیت و ارائه آثار در سه
ماهه نخســت امســال اقدام کنند .وی از اختصاص همین
فرصت زمانــی برای همکارانی که تاکنــون فرم را تکمیل
نکردهاند و از روزنامهنگاران فعال و حرفهای کردستان به شمار
میروند ،نیزاطمینان داد که بعد از اتمام فرصت  ۴۸ساعت
تعیین شده و عدم دریافت فرم عضویت ،بدون شک نام آنان
حذف میشود،چون در خانه
ازسامانه عضویت خانه مطبوعات 
مطبوعات ،اجرای قانون برای همه یکسان است.
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مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه خبر داد:

فعالیت ۸۰مرکز مثبت زندگی در کرمانشاه

کرمانشــاه-خبرنگار همدلی:دکتــر
«فرحناز محمــدی» مدیرکل بهزیســتی
اســتان ،دکتر «محمد رشــیدی»نماینده
مردم کرمانشــاه درمجلس شورای اسالمی
و تعدادی از همکاران بهزیســتی کرمانشاه
به مناســبت هفته بهزیستی از مرکز مثبت
زندگی در دولتآباد شــهر کرمانشاه بازدید
کردنــد و با هدف رفع مشــکالت از نزدیک
با خانوادههای تحــت حمایت به گفتوگو
نشستند.
دکتر فرحنــاز محمدی گفت :در اســتان
کرمانشاه  ۸۰مرکز مثبت زندگی فعال است،
که  ۳۵مرکز آن در شهرســتان کرمانشاه از
نیمه دوم سال گذشــته شروع به کار کرده
اســت .وی افزود :در هــر مرکز ۴۵۰پرونده
مددجویان توانبخشی و اجتماعی رسیدگی
میشــود ،که خدمات شــامل  ۲۲فعالیت
برنامهریزی شده و قرار است این فعالیتها
گسترش پیدا کند.
مدیرکل بهزیســتی اســتان در ادامه گفت:
برای هر ۱۵۰خانواده یــک مددکار درنظر
گرفته شــده کــه انجــام کلیــه کارهای
پروندههای توانبخشــی و اجتماعی را برای

معلولین و زنان سرپرســت خانوار به عهده
دارد.
ایــن مســئول در ادامه از ســه مرکز برای

رسیدگی به پروندههای کودکان کار خبرداد
و افــزود :هر مرکز به بیــش از ۱۲۰پرونده
ی میکند ،در این مراکز
کودکان کار رسیدگ 

کلیــه اقدامات از قبیــل غربالگری بینایی،
شــنوایی ،ژنتیــک و فعالیتهــای ۲۲گانه
بهزیســتی زیر نظر افراد مجرب انجام و در
صورت نیاز پروندهها به شهرســتانها ارائه
داده میشود.
نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس شورای
اســامی تاکید کرد :با نیازمنــدان ارتباط
عاطفــی بگیریــد و فرزندان آنهــا را مانند
فرزندان خود حمایت کنید
در این بازدید دکتر محمد رشیدی «نماینده
مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسالمی»
گفت :در استان کرمانشاه انسانهای توانمند
ن میخواهم
و خیــر زیاد داریم ،از این عزیزا 
فرزنــدان خانوادههای نیازمنــد را همچون
فرزندان خود حمایــت کنند و با آنها رابطه
عاطفی داشته باشند.
رشــیدی در ادامه گفت :فرزندان نیازمندان
را در اموری چون ادامه تحصیل ،تحصیالت
تکمیلــی ،ازدواج و تهیه مســکن و  ...رها
نکنیــد و از آنها مانند فرزندان خود حمایت
کنید .الزم به ذکر است ،مدیر کل بهزیستی
استان و نماینده مردم کرمانشاه روز گذشته
از خانواده دارای معلول دیدار داشتند.

در طی  8سال صورت گرفت:

گازرسانی به  1023روستای گیالن
رشت-خبرنگار همدلی:از ابتدای دولت یازدهم در سال
 92تاکنون ،یک هزار و 23روســتا در گیالن بهره مند از
گاز طبیعی شــده اند و درصــد بهرهمندی گاز خانوارهای
روســتایی گیالن از  61درصد به  96درصد افزایش یافته
است.
به گــزارش روابــط عمومــی گاز گیالن ،حســین اکبر
مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن با اشاره به اقدامات
صورت گرفته در سالیان گذشته برای گازرسانی به مناطق
مختلف اســتان ،گفت :در ابتدای فعالیــت دولت تدبیر و
امید یک هزار و  57روســتا بهره مند از گاز طبیعی بود و
درصد برخورداری گاز روســتایی استان بر روی  61درصد
قرار داشت ولی هم اکنون روستاهای گازدار گیالن  2هزار
و  80روستا و درصد بهرهمندی گاز روستایی گیالن به 96
درصد رسیده است.
وی همچنین درخصوص وضعیت گازرســانی به شهرهای
گیالن اظهار داشت :با شــروع به کار دولت تدبیر و امید،
عملیات گازرســانی به  4شهر کوهستانی جیرنده ،برهسر،
دیلمان و ماکلوان با جمعیتی بالغ بر  2هزار و  500خانوار
اجرا و پروژههای گازرســانی به شهرهای گیالن با مجموع

 51شهر برخوردار از گاز به پایان رسید.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیالن افــزود :مجموع
اعتبارات هزینه شده برای گازدار شدن  4شهر و یک هزار
و  23روســتا در دولتهای یازدهــم و دوازدهم همگی از
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محل اعتبارات بند «ق» بوده است.
حسین اکبر با بیان اینکه در  8سال گذشته بیش از 213
هزار انشــعاب گاز در سراسر استان نصب شده است گفت:
با تحقق ایــن مهم  457هزار متقاضــی ،برخوردار از گاز
طبیعی شدند و مجموع مشــترکین گاز در استان به یک
میلیون و  148هزار عدد رسیده است.
وی همچنیــن از اجرای بیش از  7هــزار و  500کیلومتر
شــبکه گاز از سال  92تاکنون در استان خبر داد و گفت:
با اجرای این عملیات عظیم ،مجموع طول شــبکه گازدار
استان به  21هزار و  400کیلومتر افزایش یافته است.
مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن در ادامه نقش گاز را
در رونق تولید و توسعه اســتان بی بدیل دانست و گفت:
در ســال  92تعداد  2هزار و  121صنعت در گیالن بهره
مند از گاز بودند که این تعداد با جهشی  172درصدی در
طی  8سال ،به  5هزار و  784واحد صنعتی رسیده است.
حســین اکبر در خاتمه گازرسانی گسترده به اقصی نقاط
استان را ماحصل تالشهای یکایک پرسنل تالشگر شرکت
گاز از ابتدای تاسیس شرکت تاکنون دانست و بر گازرسانی
به مناطق باقیمانده برطبق برنامه زمانبندی تاکید کرد.

ادامه از صفحه اول
طالبان ،طالبان است

اگر به فرض بر مبنای چنین دیدگاهی سیاست خود
دشمن ماست و
را تنظیم کرده باشــیم که چون آمریکا
ِ
طالبان هم دشــمن آمریکا ،پس طالبان دوست ماست،
باید گفت ،نخســت آنکه چنین فرمولی همیشه ثابت
نیســت و درســت از آب در نمیآیــد .وآنگهی چقدر
طراحان سیاست خارجی جمهوری اسالمی به این مهم
ّ
باور دارندکه آمریکا با طالبان نرد عشــق نباخته باشد و
همه این حرکتها حساب شده و برنامهریزی شده ت ّوسط
غولهای حسابگر پشت پرده سیاستهای پلّکانی این
کشور صورت نگرفته باشد؟ از کجا معلوم که نزدیکی با
طالبان و هم مرز شدن این گروه واپسگرا نقشه آمریکا
بــرای تهدید و مزاحمت و دلمشــغولی فردا در مرزها و
داخل کشور نباشد؟
حاکمیت تفکر
از سیاست که بگذریم ،کمترین آسیب
ّ
طالبانی بر افغانستان ســیل مهاجرت مهاجران افغانی
مخدر و ســاح
به ایران و چند برابر شــدن قاچاق مواد ّ
به داخل کشــور اســت .همین دو مور د چه آسیبهای
سنگینی در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
حتّی سیاسی که بر پیکره کشور وارد نمیآورد.
این روزها تحلیلگران مقیم رسانه ملّی نیز بهگونهای
از ایــن گروه صحبت میکنن د کــه گویی این جماعت
هم آنهایی نبودهاندکــه از آنها به  made in u.s.aیا
دستکم دستنشانده شیطان بزرگ یاد میکردند.از کجا
معلوم که سیاست خروج نیروهای آمریکایی برای نا امن
کردن منطقه در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین
شده نباشد؟ موضع دوکشور چین و روسیه پس از خروج
نیروهای آمریکایی ،پیام روشــن خود را دارد تا به بازی
شطرنج قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا و کشورهای غربی
درجغرافیای خاورمیانه پی ببریم .طالبان ،طالبان است،
چه با ما در پشــت پرده قرار و مداری مبنی بردوســتی
پایدار منعقد کرده باشــد وچه نکرده باشد و ما دلخوش
به اینکه این گروه با آمریکا دشــمن اســت! هنوز این
سواالت به پاسخ شفافی منجر نشده که هزینه دهها هزار
نیروی طالب را چه کسانی تامین میکنند؟ آموزش آنها
چگونه ،توسط چه کســانی و در کجا صورت میگیرد؟
نقش کشورهای همسایه وکشورهای حوزه خلیج فارس و
ِ
پاکستان در ایجاد این گِره کور ومحکم کردن آن چیست؟
هرگز از یاد نبریم ،القاعده و داعش و طالبان همگی از یک
قماشاند با اندکی توفیــر و دیدن آنها در قابهای جدا
خوشبینی محض اســت .بن الدنّ ،
هبتاهلل
مل عمرّ ،
آخوندزاده هم او که طالبــان امیرالمومنیناش خطاب
میکنند و ّ
مــا برادرهای این فرقــه همهوهمه از یک
آبشخور آب نوشیده و از یک مشرب فکری بهره میبرند
و با هر قراردادی دوست مورد اعتمادی برای ما نخواهند
شد.از قول عبدالم ّنان نیازی والی بلخ در زمان حکومت
طالبــان میتوان به این موضوع پی برد که چنین گفته
بودَ «:هزارهها را کشتیم ،باز هم میکشیم ».این تفکر هنوز
دارد به راهش
زنده است و قبراقتر و بهروزتر و بابرنامهتر 
ادامه میدهد ،فقط پوستین عوض کرده و اندکی خود را
با تاکتیکهای دیپلماتیک بزک کرده است.

