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تنوع رسانه ها، گام 
موثر آگاهی بخشی
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وقتی وارد کار رســانه شــدم با این جمله آشــنا شدم و هر بار این جمله را با خودم مرور می کردم. آغاز کارم سال 1387  با خبرگزاری مهر و با 
پروین قادری دانشمند مهربان ولی جدی بود و همکاری های بسیاری نیز با  روزنامه و رسانه هایی از جمله: هگمتانه، محراب، رسانه پارسی، 

آوای الوند و طنین غرب داشتم تا 1392 که کار رسانه ای را کنار گذاشتم و عالقه و انگیزه ای  برای تداوم آن نداشتم.
اما با یک پیشنهاد با همان بی انگیزگی به گروه جام جم پیوستم و بعد از 2 هفته از همکاری انصراف دادم اما نمی دانستم که دلم را در جام 
جم جا گذاشته ام، برای همین دوباره به جام جم برگشتم. با میالد وندایی که پر از امید بود  و آینده نگری آشنا شدم. با امیر برجیان که تا جایی 
که دلت می خواهد می توانی از او انرژی مثبت بگیری و با پشتیبانی هایش در راه های پیش رویت موفق شوی. آشنا شدم با فرزاد سپهر مهربان 

و دقیق که صبر بی حد و اندازه اش زبانزد عام و خاص است و همراه شدم با خواهری پیگیر که ...

یک شاخه، یک شهر، یک خشت
4
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آزمونی دیگر با گام دوم روزنامه

امیر برجیان 
 سرپرســت روزنامــه جــام جم 

در همدان
در ســالروز آغــاز به کار روزنامــه جام جم 
در همــدان، کمی به عقب بــاز می گردم و در 
خصــوص آن چه این کار را به نتیجه رســانده 
می نویســم. پیش از آغــاز به کار بــا عنوانی 
همچون جام جم و اندیشــیدن بــه اینکه این 
عنوان در ســطح کشــور از پــر مخاطب ترین 
مطبوعات کشــور اســت، پذیرش مسئولیت 
سرپرستی را سخت تر می کرد. در واقع روزنامه 
جام جم با اعتماد به سرپرســتی و مجموعه ای 
که جوان اســت، انتظارها را از خود به عنوان، 
روزنامه ای پرمخاطب به خصوص در اســتان 
همــدان بیش از پیش کرد. حــال با مجموعه 
شــرایط کاری و مدیریت روزنامه در همدان، 

عمال زمانی برای آزمون و خطا نبود.
از همان روزهای نخســت با افتخار در کنار 
گروهی خوشــفکر و با انــرژی از جمله میالد 

وندایی و ســمیرا سبزی کار را آغاز کردیم.
 تشــکیل اتاق فکر جام جــم و اتکا به خرد 
جمعی و تکثر آرا برای دســتیابی به اهداف خرد 
و کالن روزنامــه در همــدان قدم های بعدی 
بود. در طول مســیر همکاران عزیزی همچون 
فرزاد ســپهر، ســیما ســبزی، فاطمه الوان، 
مرضیه کوالنی و شــکوفه رنجبر به تحریریه و 
مجید امدادی فــرد، متین باب الحوائجی، میثم 
میرزایی و محمد مرادی به گروه مستندسازی 

مجموعه جام جم اضافه شدند. 
حــاال تحریریه جام جم در کنــار تولید خبر 
و گزارش بخشــی از خواســته های مخاطبان 

را به شــکل فیلم های کوتاه مســتند منتشــر 
می کــرد. بازتاب این فیلم هــای کوتاه آن قدر 
بود که توانســت برای بســیاری از مشکالت 

راه حل هایی پیشنهاد بدهد. 
توجه ویژه مســئوالن ارشد استان همدان 
به مشــکالت مطرح شده مردم همدان در این 
مســتندها، موجب شد تا راهکارهای مسئوالن 

با سرعت بیشتری اجرایی شود.
ما بــرای روند کار هدف گــذاری ماهیتی 

و هدف گذاری اجرایی را پیش بینی کردیم. 
در هــدف گــذاری ماهیتی منــش و رفتار 
مجموعــه تحریریه و مدیریت جام جم همدان 
این بود که رســالت خود را بازتاب خواسته های 
مردم نســبت به مســئوالن و پاسخ مسئوالن 
به ایشــان باشــیم و در هدف گذاری اجرایی 
در تــالش بودیم تا جام جم همــدان را برای 
یک ســال پایدار نگاه داریم و خوشبختانه این 

هدف گذاری محقق شد. 
بایــد به خاطر داشــت در جامعه ای زندگی 
می کنیــم که خــواه ناخواه سیاســت در همه 
زندگی مــا مداخله کرده و این موضوع اجتناب 

ناپذیر است.
 در کنــار فعالیت هــای جام جم که بیشــتر 
اجتماعــی و فرهنگی اســت و با آن که هدف 
ما هرگز فعالیت سیاســی نبــوده گاه موضوع 

سیاست نیز مطرح می شده است.
 اســتان همدان نیز از موضوع گفته شــده 

مستثنی نبوده است. 
در سالی که گذشــت با انتخاب نمایندگانی 
در کل اصولگرا روبه رو شــدیم. در دورانی که 
دولتی معتدل اســت و میل بــه اصالح طلبی 
دارد، ایــن انتخاب ها پیامدهای خاص خودش 
را سلسله وار در نهادهایی همچون استانداری، 
معاونت های اســتاندار و حتی انتخاب شهردار 
گذاشــت و انتخاب شهردار همدان را با تاخیر و 

مشکالت بسیار همراه کرد. 
همچنین تاثیراتی که لغو برجام و بازگشــت 
تحریم هــا روی دو رویداد مهم گردشــگری 

گذاشت را نمی توان نادیده گرفت. 
شرایط سخت اقتصادی و تاثیر مستقیم آن 
بر روی زندگی مردم کار رســانه ای را بیش از 
پیش دشــوار کرده است چرا که باید به بازتاب 

واقعی مشکالت مردم بپردازد.
شــاید در بحث کالن و واقــع بینانه نتوانیم 

تاثیر بســیاری بر موضوعات مورد انتقاد داشته 
باشــیم اما اگر احســاس کنیم در موضوعات 
اجتماعــی و فرهنگی مســیری بــا 90 درجه 
انحراف وجــود دارد، تــالش می کنیم از 90 
درجه انحراف حتی بــه اندازه یک درجه رویه 
مرســوم را اصالح کنیــم. در این صورت حتی 
می توان موفقیت را در مراحل بعدی پیش بینی 

کرد. 
خوشــبختانه به جرات می توانم بگویم جام 

جم در این مورد موفق بوده است.
بــا همین رویکرد موضوع هــای متداول را 
تقســیم بندی کردیم تا بتوانیم با توجه به توان 
تحریریه روزنامه و توان اجرایی در رســانه به 
موضوعات درون استانی بپردازیم و تاثیرگذار 
باشــیم. خوشبختانه نتایج بدست آمده نیز قابل 

دفاع بود.
مشــکالت شــهرک ولیعصر که بــه گفته 
خودشــان 20 ســال از وعده آب و فاضالب و 
آســفالت گذشــته و عملی نشــده بود، پس از 
رســانه ای شدن آن، با دســتور سریع شهردار 
همدان در زمانی 6 ماهه رسیدگی و مرتفع شد.

یکــی از گزارش هــای پردامنــه جام جم 
معضلی به نام تپه پیسا بود که بازتابی کشوری 
داشــت و مســئوالن ما به جدیت به موضوع 

پرداختند.
 موضوع دیگــر، معضلی به نام زنان ویژه و 
خیابانی در همدان بود که درگیر بیماری اعتیاد 
بودند و بازتاب آن از رســانه جام جم انجام شد 
و خوشــبختانه مدیران با ما همراهی کردند تا 

به این زنان توجه و رسیدگی شود.
پس از گذشت یک سال نمی توانیم بگوییم 
کارمــان را انجام دادیم و تمام شــد، چرا که ما 

هنوز در میانه راه هستیم.
 حــال با آگاهی بیشــتر و آزموده شــده از 
توانمندهــای مجموعه جام جم همدان در کنار 
توجه مســئوالنی که دلســوزانه همراهی مان 
کرده انــد و می پذیرند که ما صدای مردم را به 
صورت منطقی به آنان می رســانیم، مسئولیت 
ســنگین تری نســبت به قبل روی دوش مان 

سایه انداخته است.
 بنا بر پیشوند مجازی روزنامه در رسانه های 
مجازی و گروهی یعنی »ما پیگیری می کنیم«  
به دنبال پیگیری همه مســائل درون اســتانی 

هستیم.

سرمقاله

روزی دوســتی از من پرسید به عنوان یک 
همدانی و یک فعال اجتماعی چاره مشــکالت 
این شهر را در حوزه فعالیت خودت چه می دانی؟ 
اگــر قبول کنیم گاه نگاه متفاوت حاکم بر روابط 
افراد تعبیر به تنگ نظری بشود نظرت درباره راه 
حل بهبود این اوضاع چیســت؟ بی درنگ پاسخ 
دادم، گوناگونی آرا و افکار در انتشار اخبار شهر، 

ارائه تحلیل های گوناگون...

یک سال از انتشار جام جم همدان گذشت؛

روزنامه نگاری یعنی من و تمام افکارم
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تنوع رسانه ها، گام موثر آگاهی بخشی

روزی دوســتی از من پرســید بــه عنوان یک 
همدانی و یک فعال اجتماعی چاره مشــکالت این 
شــهر را در حوزه فعالیت خودت چه می دانی؟ اگر 
قبول کنیــم گاه نگاه متفاوت حاکم بر روابط افراد 
تعبیــر به تنگ نظری بشــود نظرت درباره راه حل 
بهبود این اوضاع چیســت؟ بی درنگ پاسخ دادم، 
گوناگونی آرا و افکار در انتشــار اخبار شــهر، ارائه 
تحلیل های گوناگون از رویدادها در شــکل های 
گوناگون و در یک کالم افزایش تعداد رســانه های 
مکتــوب و برخط مســتقل و فعال همــدان، تا هر 
شــهروند همدانی در دانستن آگاهی فرصت آن را 
داشته باشد که خبر را از زوایای مختلف بشنود. این 
پدیده مبارک هم درجه حساســیت شهروندان به 
اتفاقات مختلف را و هم حس تعلق خاطر به شــهر 

را در بین ساکنان آن همزمان افزایش می دهد. 
دوستم پرسید با این ذهنیت کدام رسانه ها را در 
همدان شایســته دنبال کردن و اشتراک روزانه یا 
هفتگی می دانی و من باز بی درنگ گفتم تمام این 

رسانه ها، مکتوب و برخط.
 در مجموع دوســتان و همکاران رســانه ای در 
فضایــی که نه امیدی به بهبود اوضاع کاری از دید 
صنفی و شــغلی هســت و نه هزینه های مصرفی 
بویژه چاپ خیال کاهش دارند، بی وقفه و پرتالش 
کار می کنند تا اهالی دیار خوبان جانشــان از آگاه تر 

بودن افزون شود.
دوســتم پرســید یعنی هیچ یک را بر دیگری 
برتــر نمی دانی و من این بار رســانه های مختلف 
را از مقابل نگاهم گذراندم. خســتگی ها و سختی 
کار تحریریه ایشــان را مدنظر قــرار دادم و یکی 
 از گزینــه های خودم را جام جــم همدان معرفی 

کردم. 
شــاید چون در این یک ســال که از حیات آن 
می گــذرد جام جــم را در همدان متفــاوت از این 

رسانه در ایران دیده ام.
 تحریریــه پرتــالش این روزنامــه در عرصه 
رویدادهای اجتماعی از کســی چون من به عنوان 
مخاطــب یک رســانه همواره نمــره ای باالتر از 

قبولی گرفته است.
 اعضــای تحریریه جام جم همــدان، نه فقط 
افــرادی برای چاپ و انتشــار یــک روزنامه بلکه 
دغدغه مند در اعتــالی نام پایتخت تاریخ و تمدن 

ایران زمین از هیچ تالشی دریغ نکرده اند.
 جام جم همدان یک ســاله شد و شاید مهمترین 
شــادباش به تحریریه پرتالش آن اشتراک دائمی 

آن برای مخاطبان همدانی باشد.
 در عصر گسترش رسانه های برخط که تا حدی 
برای رسانه های فعلی فعال چاپی رقیب محسوب 
می شــوند، حمایتــی از جانب مخاطبــان برای 
رســانه های مکتوب توجه و حمایت از خبرنگارانی 

است که با عشق قلم می زنند.
 امید اســت راه آگاهی بخشی هموار و گام های 

تالشگران این عرصه استوار باشد.

مجیر خضریان               ���
روزنامه نگار، فعال مدنی

* مهمترین  مزیت های ایجاد واحدهای فرآوری سیب زمینی در استان همدان:
- تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن سیب زمینی در استان ودارا بودن مقام اول کشور

- نبود واحدهای فرآوری سیب زمینی در استان
- وجود سردخانه های نگهداری سیب زمینی به عنوان یک زیر ساخت مهم واساسی در چرخه تولید و فرآوری سیب زمینی 

به طوری که در تمامی مراکز تولید سیب زمینی در استان پراکنش این سردخانه ها وجود دارد.
- وجود چند سرمایه گذار آشنا ودارای سوابق کافی در فرآوری و بازاریابی محصوالت فرآوری شده سیب زمینی 

-  ایران در حال گذار از سنتی به صنعتی شدن است و به ناچار محصوالتی مانند فرنچ فرایز به عنوان یک غذای آماده و 
مغذی در این جامعه از رونق باالیی برخوردار شده و روز به روز افزایش چنین محصوالتی در کشور ما رو به افزایش خواهد بود.

- در حال حاضر بزرگترین کارخانه های فرآوری سیب زمینی کشور،  سیب زمینی مورد نیاز خود را علیرغم وجود فاصله 
ای چندین  کیلومتری از استان همدان تهیه می کنند لذا ایجاد واحد در استان همدان به دلیل کاهش قیمت تمام شده توان 

رقابتی واحد فرآوری سیب زمینی در استان را افزایش خواهد داد.
- فاصله نزدیک با عراق واقلیم کردستان ومرزهای غربی کشور یک امتیاز مهم برای استان همدان است به طوری که 

بخشی از تولیدات را براحتی می توان به این کشور ها صادر کرد.
- فاصله نزدیک با تهران و مراکز مهم مصرفی کشــور یکی دیگر از امتیازات ایجاد احداث چنین واحدهایی در اســتان 

همدان است.
- از مزیت های دیگر استان دارا بودن فرودگاه، راه آهن، مراکز علمی معتبر و دانشکده صنایع غذایی، آزادراه سراسری، 
وجود نیروهای متخصص در همه رشــته ها، وجود انواع جاذبه های گردشــگری و دارای گردشگر در تمامی ایام سال، دارا 

بودن کشاورزان خبره در تولید سیب زمینی، دارا بودن کشاورزی مدرن و... است.

* فعالیت های مدیریت صنایع کشاورزی برای کاهش ضایعات سیب زمینی
1- پیگیری جهت ظرفیت سازی بیش از 300 هزارتن سردخانه فنی که عالوه بر حفظ کیفیت، ساالنه بیش از 60 هزارتن 

از ضایعات سیب زمینی جلوگیری و بیش از 100 میلیارد تومان درآمد اضافی عاید کشاورزان می کند.
2- پیگیری برای احداث 3 واحد فرآوری سیب زمینی که عالوه بر جذب بیش از 250 هزارتن محصول تولیدی کشاورزان 
ارزش افزوده چند برابری را در پی خواهد داشــت به طوری که 2 کیلوگرم سیب زمینی تبدیل به یک کیلو فرنچ فرایز خواهد 

شد که قیمت فعلی آن 10 هزار تومان است.
3- پیگیری برای احداث 6 واحد سورت و بسته بندی سیب زمینی که عالوه بر ایجاد ارزش افزوده در بازار رقابت خارجی 

نقش بسیار موثری خواهد داشت.
4- پرداخت 39 فقره تسهیالت به مبلغ 67 میلیارد تومان ومعرفی 147 فقره تسهیالت به مبلغ 257 میلیارد تومان برای 

احداث سردخانه های فنی سیب زمینی
5- معرفی 2 فقره تسهیالت به مبلغ 100میلیارد تومان برای احداث واحدهای فرآوری سیب زمینی.

اســتان همدان بــا تولید حدود یــک میلیون تن 
سیب زمینی در ســال مقام اول کشور را داراست و این 
محصول بیش از 20%- 25% تولیدات کشــاورزی 

استان را به خود اختصاص داده است.
* اهمیت کاهش ضایعات محصول

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان در 
خصــوص ضایعات  گفت: ضایعــات موجب کاهش 
کمیت و کیفیت مواد غذایی می شود. ضایعات به مراحل 
پس از برداشــت محصول مربوط می شود و آن بخش 
از محصول که در مراحل پس از برداشــت به هر دلیلی 
بالاستفاده یا نامناسب برای بازار فروش باشد ضایعات 

)LOSSES(  تلقی می شود.
منصــور رضوانی جالل در ادامه افــزود: از دیدگاه 
ســازمان خوار و بار جهانــی )FAO( و برنامه محیط 
زیســت ســازمان ملل )UNEP(  هر گونه تغییری 
در کیفیت که منجر به غیر قابل خوراکی شــدن و غیر 
قابل دسترسی شدن و عدم ایمنی محصول شود که در 
نتیجه، آن محصول کشاورزی را برای انسان غیر قابل 

مصرف کند، ضایعات تلقی می شود.
وی تاکید کرد: ضایعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه 
وارد می کند و باعث می شــود میــزان تولید را کاهش 
دهــد، نیاز به واردات را افزایــش می دهد و نهاده های 
الزم برای تولید )که به ســختی تهیه می شوند( را هدر 

می دهند.
* ضرورت ایجاد سردخانه ها

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
ضرورت ایجاد ســردخانه های نگهداری سیب زمینی 
را  ضرر مســتقیم اقتصادی، هدر رفتن منابع تولید مثل 
زمین، آب و نیروی انســانی، تحمیل هزینه فرصت از 
دست رفته برای منابع تولید، کاهش انگیزه تولید برای 
کشــاورزان و تمایل آن ها به مهاجرت و روی آوردن به 
ســایر فعالیت ها دانست. با عنایت به موارد فوق ایجاد 
زمینــه الزم جهت حفظ و نگهداری محصول تولیدی 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت و طبق یک برآورد 
خوشبینانه در سال های گذشته حداقل 25-15 سیب 
زمینی تولیدی اســتان همدان که ســاالنه حدود یک 
میلیون تن است به دلیل نبود شرایط مناسب نگهداری 
و کمبــود آگاهی کافی در این زمینه تبدیل به ضایعات 

شده و از دسترس مصرف کنندگان خارج می شد.
وی نبــود ضوابــط مــدرن در رابطه با اســتقرار  

ســردخانه ها، احداث تعداد زیــادی انبار غیر اصولی از 
ســوی کشاورزان بدون رعایت ضوابط فنی و صرفاً به 
دلیل احساس نیاز به انبار برای نگهداری سیب زمینی، 
بــاال بودن میزان ضایعات در انبارهای موجود به دلیل 
فقدان امکانات و تجهیــزات الزم، عدم امکان صدور 
مجوز برای بیشتر این انبارها به دلیل مغایرت با ضوابط 
برخی ادارات، نداشتن امکانات دسته بندی و بسته بندی 
اصولی و انباشت نامناسب محصوالت را که موجب وارد 
آمدن صدمات فیزیکی شدید به سیب زمینی می شود 
از مهم ترین مشــکالت وضع موجود در خصوص عدم 

قوانین مشخص در خصوص صدور مجوزها دانست.
* گام مهم؛ حفظ کیفیت محصول

رضوانی جالل ویژگی های اساســی ســردخانه 
های ســیب زمینی  را  یک ســردخانه فنی برای حفظ 
کیفیــت محصول در یک محدوده زمانی مشــخص 
دانست و بیان داشــت:  در سردخانه فنی تمام عوامل 
مؤثر بر کیفیت و کمیت محصول مانند دما- رطوبت- 
جریــان هوا- نور و ... قابل کنترل باشــد و  معمواًل در 
این ســردخانه ها تفکیک و بســته بندی محصوالت 
نیز با استفاده از ماشــین آالت مناسب صورت گیرد و 
همچنیــن نگهداری محصول در این ســردخانه ها از 
قوانین انبارداری تبعیت کرده و از سیســتم هایی نظیر 

FIFO یا LIFO در آن ها استفاده می شود.
وی بیان داشت: در یک سردخانه فنی سیب زمینی 
رعایت نکاتی الزم اســت: کنترل حــرارت: حرارت 
مناسب برای نگهداری سیب زمینی 7-5 درجه سانتی 
گراد، کنترل رطوبــت : به منظور جلوگیری از کاهش 
رطوبت موجود در ســیب زمینی باید محل نگهداری 

ســیب زمینی دارای رطوبت کافی )حدود 85 درصد ( 
باشد،- کنترل هوا : سیب زمینی محصولی است زنده 
که دارای تنفس مخصوص به خود اســت و اگر در انبار 
اکســیژن و هوای کافی به آن نرسد دچار خفگی شده 
و گازهای تولید شــده در انبار موجب فساد و گندیدگی 

آن می شوند. 
کنترل نور : نور نیز به عنوان یکی از عناصر حیاتی 
نقش مهمی در نگهداری ســیب زمینی ایفاد می کند 

که باید کنترل شود.
حساسیت در نگهداری

زمینه نگهداری ســیب زمینی این اســت که این 
محصول به دلیل بافت حســاس و آســیب پذیر خود 
باید در شــرایط برداشت، حمل و نقل و انبارداری دچار 
کمتریــن صدمات فیزیکی شــده و از ضربه و فشــار 

محافظت شود.
 شــرایط مکان اســتقرار سردخانه ســیب زمینی 
نزدیکی )همجــواری( به مراکز تولید ســیب زمینی 
)مزرعه(،  دسترســی آسان به راه های اصلی و فرعی، 
اســتفاده از اراضی نامرغوب کشاورزی برای احداث و 
تا حد ممکن دسترسی به شبکه برق و منابع آب است.

* شرایط متقاضیان احداث سردخانه
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
شرایط متقاضیان احداث سردخانه را به ترتیب اولویت 
کشاورزان عمده که ســاالنه بیش از 1000 تن تولید 
ســیب زمینی دارند، کشــاورزان متوسط و خرد که به 
صورت اشــتراکی و تعاونی اقدام به احداث سردخانه 

می کنند و انبارداران حرفه ای دانست.
* همدان، مقام اول تولید در کشور

رضوانی جــالل  ســیب زمینــی را از مهمترین 
محصوالت مهم و استراتژیک استان دانست و گفت:  
استان همدان با تولید حدود یک میلیون تن در سال مقام 
اول کشور را داراست و بیش از 20%-25% تولیدات 
کشــاورزی اســتان را به خود اختصاص داده است. با 
عنایت به اینکه ســاالنه بیش از 25% سیب زمینی به 
صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می شد و از نظر 
اقتصادی نیز ضررهای هنگفتی به کشاورزان و کشور 
تحمیل می کرد، لذا مدیریت صنایع کشاورزی سازمان 
جهاد کشــاورزی استان همدان طی یک برنامه ریزی 
منسجم از سال 1388 سه پروژه برای کاهش ضایعات 

و ارزش افزوده سیب زمینی تعریف و پیگیری کرد :

الف- پروژه توســعه ذخیره سازی سیب 
زمینی:

سردخانه های باالی صفر ضایعات سیب زمینی را 
از 25 درصد به زیــر 5% کاهش می دهند . این پروژه 
تمامی شهرســتان های تولید کننده  ســیب زمینی را 
)بهار- همدان- رزن و ....( شــامل می شــد که در این 
راستا تا کنون 44 پروانه بهره برداری و با ظرفیت 115 
هزار تن صادر و 72 طرح سردخانه با پیشرفت فیزیکی 
95-20 درصــد و پیش بینی ظرفیت 215 هزار تن در 
حال احداث می باشد که با این برنامه وضعیت نگهداری 
سیب زمینی از حالت بحران خارج شده و در حال حاضر 
نگهداری سیب زمینی در وضعیت مناسبی قرار دارد و 

ضایعات آن نیز بشدت کاهش پیدا کرده است.
ب- پروژه ســورت و بسته بندی سیب 

زمینی:
یکی از معضالت اساســی بخصوص در صادرات 
ســیب زمینی عدم دســته بندی و بسته بندی مناسب 
است که باعث می شــود رقبای ما در منطقه بازارهای 
نزدیک صادراتی را از دست ما خارج کنند . لذا با ترغیب 
و تشویق سرمایه گذاران تا کنون 4 واحد مدرن سورت 
و بســته بندی ســیب زمینی و 2 واحد درجه بندی و در 
مجموع با ظرفیت 30 هزار تن به بهره برداری رســیده 
است . این فعالیت همچنان یکی از اولویت های سازمان 
جهاد کشــاورزی است و امید است در آینده ای نزدیک 
حتی یک کیلوگرم ســیب زمینی بدون سورت و بسته 
بندی به دست مصرف کنندگان داخلی و خارجی نرسد.

ج- پروژه فرآوری سیب زمینی:
برنامه سوم مدیریت صنایع کشاورزی ایجاد صنایع 
فرآوری و تولید انواع محصــوالت )فرنچ فرایز، پودر، 
پوره و ....( است که به دلیل نیاز به حجم سرمایه گذاری 
باال یافتن ســرمایه گذار در این بخش بســیار مشکل 
است. خوشبختانه در 2 سال  گذشته 3 شرکت سرمایه 
گذار در این برنامه ورود کرده اند که یکی از شــرکت ها 
خارجی بوده و احداث یک طرح بزرگ تولید فرنچ فرایز 
بــا ظرفیت 60 هزار تن محصول وجذب 150 هزار تن 
ســیب زمینی  در سال و در اراضی خورونده شهرستان 

رزن در دست پیگیری است.
2 طرح دیگر نیز توســط ســرمایه گذارهای بومی 
شهرستان بهار با پیش بینی جذب 100 هزارتن سیب 

زمینی در حال پیگیری است.

جام جم همدان- سرویس خبر
رهایی از اعتیاد کاری سخت و طاقت فرساست، 
اما از آن ســخت تر ساختن زندگی جدید و سالم بعد 
از رهایی از اعتیاد اســت. گفته می شود ترک اعتیاد 
در زنان ســخت تر از مردان است، اما در دیار ما زنان 
هم اســتوار ایستادند تا مواد مخدر را از زندگی شان 

دور کنند و ترک دهند.
داستان از اینجا شروع شــد که زنانی در سرپناه 
شــبانه خانه امیــد در همدان دچار اعتیــاد بودند، 
مشکالتشــان بســیار بود، اما اعتیــاد بیش از هر 
چیزی به چشــم می آمد، در عجب بودیم که چگونه 
هیچ مســئولی به دنبال ســاماندهی و ترک اعتیاد 

این زنان نبود.
از نزدیــک با زنــان به گفت وگو نشســتیم و از 
آن چه بر آنان گذشته بود با خبر شدیم. طبق رسالت 
رسانه ای خود اطالع رســانی کردیم و طبق وظیفه 

به دنبال پیگیری این مشــکل در همدان رفتیم.
پــس از چند گــزارش  معاون سیاســی، امنیتی 
اســتاندار با جام جم همدان همراه شد و دستور داد 
هر چه ســریع تر وضعیت این زنان ساماندهی شود.

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تالشی قابل 
دفاع هر کجا نامی از اعتیاد باشــد پیشقدم می شود و 
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
به جدیت موضوع هــای مرتبط را پیگیری می کند. 
برای رفع مشــکل گفته شده، مدیر کل کمیته امداد 
اســتان همدان، حمایت خود را از زنان به پناه آمده 
در ســرپناه سالمتی اعالم کرد تا پس از ترک اعتیاد 

ایــن زنان به دیوار کمیته امداد تکیه کنند.
اکنون این زنان با عزمی درست پس از 100 روز 
ترک اعتیاد در ســالمتی به سر می برند و به پناهگاه 
شبانه خانه امید بازگشتند. حال باید مسئوالن ارشد 
و تصمیم گیرنده شــهر حمایــت خود را برای تداوم 
ســالمتی و مهم تر اشــتغال این زنان انجام  دهند. 
همدان اگر ســرپناهی استوار باشــد به طور قطع، 

سرمای اعتیاد راهی پیدا نخواهد کرد.

سرما به این سرپناه راه ندارد

یادداشت
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مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان در ســتاد 
ســاماندهی امور جوانان گفت: در راســتای حمایت 
از ســازمان های مردم نهاد و اشــتغالزایی جوانان تا 
امروز با مشارکت صندوق کارآفرینی امید 10مورد 
تســهیالت به مبلــغ 10 میلیارد ریال به ســمن های 

کارآفرین استان همدان اعطا شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان، رســول منعم گفت: چهــار حوزه در 
ســتاد ساماندهی امور جوانان استان دنبال می شود 
که شــامل حوزه هــای ازدواج و تعالی جوانان، اوقات 

فراغت ، مسکن و اشتغال جوانان می باشد.
وی در خصــوص پیــش نویــس اوقــات فراغــت 
جوانــان افزود: پیش نویــس اوقات فراغت جوانان 
در جلســه گذشته این ســتاد تدوین و دستگاه های 

اجرایی ابالغ شد.
رســول منعم  در ادامه با اشــاره به حمایت دولت 
از سمن های کارآفرین تصریح کرد: با تفاهم نامه ای 
که با صندوق کارآفرینی امید داشــته ایم تسهیالت 
4 درصــد تــا ســقف یک میلیــارد  ریال به ســمن ها 
کارآفرین اعطا می شــود و در همین راســتا تا امروز 
10مورد تسهیالت به مبلغ 10 میلیارد ریال به سمن 

های کارآفرین اعطا شده است.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: 
همزمــان با هفته تربیت بدنی 210 برنامه فرهنگی 

و ورزشی در استان همدان برگزار شد.
رســول منعم با اشــاره بــه برگــزاری برنامه های 
هفتــه تربیت بدنی افزود: هفته تربیت بدنی از 2۶ 
مهــر تا 2 آبان در تقویم کشــور نام گذاری شــده که 

به همین مناســبت برابر ابالغ وزارت ورزش ســتاد 
هفته تربیت بدنی با حضور 15 دســتگاه اجرایی در 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان تشــکیل 

شد.
اداره کل  ایــن ســتاد  افــزود: دبیرخانــه  وی 
ورزش و جوانــان اســتان بــود و موفــق شــدیم در 
ایــن هفته حــدود210 برنامه فرهنگی و ورزشــی 
در اســتان همدان برگــزار کنیم.مدیرکل ورزش و 
جوانان اســتان همدان با اشاره به این برنامه گفت: 
این 210 برنامه شــامل 91 مســابقه ورزشــی، ۶0 
برنامــه فرهنگی، 22 کارگاه و کالس آموزشــی و 3۸ 

همایش بود که در استان برگزار شد.
* از پیاده روی تا کوه پیمایی

منعــم عنوان کــرد: مهم تریــن برنامه ها برگزاری 
همایش صبحگاهی در شهرســتان ها و مرکز استان، 
همایــش پیاده روی در شــهرهای اســتان و همایش 
پیــاده روی خانوادگــی در برخی روســتاها، همایش 
کوه پیمایــی بانــوان و آقایــان، برگزاری جشــنواره 
بــازی کــودکان و به صــدا درآمدن زنــگ ورزش در 

زورخانه های استان بود.
وی با اشاره به آمار فعالیت ورزشکاران در استان 
 همدان بیان کرد: 450 هزار نفر در ورزش اســتان 
همدان فعالیت دارند که از این تعداد 75 هزار نفر 

به صورت سازمان یافته مشغول ورزش هستند.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان عنوان 
کــرد: همچنین مشــارکت مردم همــدان در ورزش 
همگانــی در ســال 92 تنها 10 درصــد بود که به 2۶ 

درصد رسیده است.

* افتخار آفرینی ورزشکاران ملی
مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به افتخارآفرینی 
ورزشــکاران همدانــی در بازی هــای آســیایی و 
پاراآسیایی گفت: خوشبختانه در مسابقات بازی های 
آســیایی 201۸ که به میزبانی اندونزی برگزار شد 
از اســتان همدان ۸ ورزشــکار، 2 مربی و 3 داور در 
کاروان اعزامی ایران حضور داشــتند و توانستند 7 

مدال با ارزش را در این رقابت ها کسب کنند.
منعم افــزود: همچنین در بازی های پاراآســیایی 
جاکارتا ورزشکاران اســتان همدان موفق به کسب 
3 نشــان طال و یک مدال نقره شــدند و این نتایج در 
حالی به دست آمد که در دوره گذشته این رقابت ها 
ورزشــکاران همدان تنها صاحب 2 مدال نقره شده 

بودند.
* تقدیر از ورزشکاران آسیایی و پارا آسیایی

وی با بیان اینکه نتایج به دســت آمده در بازی های 
آســیایی و پاراآســیایی 201۸ جاکارتــا در تاریــخ 
ورزش همــدان بی ســابقه بوده اســت، بیــان کرد: 
جوایزی برای مدال آوران آسیایی استان همدان در 
نظــر گرفته بودیم که همان جوایز را نیز به قهرمانان 
پاراآسیایی اهدا خواهیم و کوچک ترین فرقی میان 

ورزشکارانمان قائل نخواهیم شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان عنوان 
کــرد: ورزش اســتان همدان در مســیر موفقیــت 
قرارگرفته و این دستگاه اجرایی در ارزیابی عملکرد 
وزارت ورزش و جوانــان در تیپ 2 کشــور موفق به 
کســب مقام دوم شــد.گفتنی است؛ ســومین دوره 
بازی های پاراآســیایی 201۸ روزهای 14 تا 21 مهر 

با حضور 2 هزار ۸۸0 ورزشــکار از 41 کشور در 1۸ 
رشته ورزشی به میزبانی جاکارتا برگزار شد. در این 
رقابت ها ورزشکاران استان همدان موفق به کسب 

3 نشان طال و یک مدال نقره شدند.
وحید علی نجیمی، دونده مســتعد نابینای همدان 
در ایــن رقابت ها صاحب 2 نشــان ارزشــمند طال در 
مــواد 200 و 400 متر شــد و حمید اســالمی نیز در 
ماده 1500 متر مــدال دوومیدانی نابینایان، دیگر 
مــدال طالی پاراآســیایی را تصاحب کــرد. همچنین 
زهرا نجاتی عارف والیبالیست همدانی نیز موفق به 
کســب مدال نقره والیبال نشسته بانوان بازی های 

پاراآسیایی شد.
* دیدار با خانواده شهدای ورزشکار مدافع حرم 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانــان اســتان، به مناســبت هفته تربیــت بدنی و 
ورزش، مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
با خانواده شــهدای ورزشــکار مدافع حرم، شهیدان 
مجیــد صانعی موفــق از قهرمانــان و مربیــان رزمی 
اســتان و ســید میالد مصطفوی از جودوکاران موفق 

استان دیدار و از آنان دلجویی کرد.
در ایــن دیدار عالوه بــر مدیرکل ورزش و جوانان 
استان، مشاور و مسئول امور ایثارگران استانداری، 
مدیــرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران اســتان و 
اعضــای کمیته ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت اداره 

کل ورزش و جوانان استان حضور داشتند.
منعــم در دیدار بــا خانواده شــهید صانعی موفق 
به بیــان ویژگی های این شــهید واالمقام پرداخت و 
گفت: وی شهید ورزشکاری بود که آموزه های واقعی 

و درس اخالق و معرفت را که از عرصه ورزش کسب 
کــرده بود در میــدان مبارزه حق علیــه باطل به نحو 
احسن پیاده کرد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی افــزود: در درجــه اول این کار هــم برای این 
شــهید واالمقام و هم برای خانواده اش، جای بســی 
تبریــک دارد و امــروز اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان همــدان نیز به خــود می بالد کــه چند نفر از 
شــهدای مدافع حرم از ورزشــکاران خوب اســتان 
بوده اند.گفتنی است شــهید »مجید صانعی موفق« 
عضــو گــردان 1۶1 امام حســین)ع( همدان در 25 
مهر ســال 94 در راه دفــاع از حرم آل اهلل در نبرد با 
تروریست های تکفیری در سوریه به شهادت رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در دیدار با خانواده 
شــهید مصطفوی تصریح کرد: ایــن اواخر با توجه به 
فضایی که وجود دارد، یک ورزشــکار جوان به درجه 
شهادت نائل می آید و این در درجه اول درس اخالق 
را بــه جامعه ورزش و جوان مــی دهد که اخالقیات و 
معرفــت مهم تر از مســائل دنیوی و روزمره اســت و 
بایــد دید بلند داشــت و برای این مــردم و این نظام 
خدمتگزار بود تا آینده ای روشــن را برای نسل های 
بعد بــه جای گذارد.وی ابراز امیدواری کرد: با دعای 
خیر خانواده شــهدای واالمقام و شــفاعت شــهیدان 
شــاهد رونق و برکت ورزش و امور جوانان اســتان 

همدان باشیم.
گفتنی اســت سید میالد مصطفوی همزمان با ایام 
تاســوعا و عاشورای حسینی در جریان عملیات محرم 
و در محور حلب به شهادت رسید و داعشی ها سر این 
شهید را همچون موالیش حسین از بدن جدا کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد؛

پرداخت 10 مورد تسهیالت کارآفرینی به سمن های همدان 

رئیس هیات مدیره دهکده توریستی گنجنامه مطرح کرد؛ 

دستاورد میزبانی از اجالس جهانی؛ ارتقای ساختار گردشگری 
* اهمیت سرمایه گذاری خارجی در گردشگری

معموال گردشگران بهترین و در دسترس ترین صادرکنندگان صنایع هر کشور محسوب می شوند و حتی بسیاری از کشورهای گردشگری دنیا 
با ایجاد جشــنواره های خرید و نمایشــگاه های بین المللی ، همچنین تخفیف ویژه در زمینه حمل و نقل و امکانات اقامتی تالش می کنند گردشــگران را 
به منظور خرید صنایع داخلی خود و همچنین فروش خدمات به کشورشــان بکشــانند. متاســفانه در ایران بیشتر این جشنواره ها فقط برای خریداران 
داخلی بر پا می شود. در حال حاضر فعالیت های خدماتی مانند حمل و نقل، هتلداری و مراکز تفریحی و سیاحتی در ابتدایی ترین وضعیت ممکن نسبت 

به کشورهای دیگر قرار دارد.
به همین دلیل ما باید با بسترسازی مناسب از نظر فرهنگی و اجتماعی و با سیاست های تشویقی از نظر اقتصادی و ایجاد نمایشگاه های بین المللی در 
تمام زمینه ها بتوانیم شرایط مناسب سرمایه گذاری خارجی را فراهم آوریم. در نتیجه باعث توسعه گردشگران و افزایش میزان سرمایه گذاری های 
خارجی در داخل کشورمان شویم. صنعت گردشگری همواره در پی ایجاد فرصت هایی برای جذب افراد بیکار و از جمله جوانان هر جامعه است و این به 
معنای مقابله با یکی از بزرگ ترین معضالت کشورهای در حال توسعه یعنی بیکاری است. بیشتر فعالیت ها و تالش هایی که برای به وجود آمدن مشاغل 
جدید به کار بســته می شــوند، همراه با دگرگونی و تغییراتی بوده و اغلب با هدف کمتر کردن هزینه های مربوط به تولیدات بخش کشــاورزی، رهایی از 
بخش های تولیدی بیمار یا ضعیف یا بخش های جنبی و خدماتی است که تمامی موارد برشمرده شده نیز در کنار مشکالت خاص و مربوط به خود می باشند.

* مشاغل وابسته به صنعت گردشگری
صنعت گردشــگری، دنیای مربوط به خود را دارد و به لحاظ شــکل و محتوای کار، چشــم اندازها و امتیازات ، برتری هایی نسبت به مشاغل دیگر دارد. 
در صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به آن می توان شاهد به کارگیری افراد متخصص تا رده های بسیار پایین شغلی بود. در این راستا افراد جوان 
امکان جذب بیشتری در این بخش دارند. همچنین افرادی که نمی توانند جذب کارهای تمام وقت شوند در این صنعت فرصت جذب خواهند داشت. 
صنعت گردشــگری با گســترش فراگیر و همه جانبه، فرصت انتخاب بیشــتری برای جویندگان کار فراهم می کند و افراد قادر هستند در مراکز مختلف 

شهری یا روستایی طبق میل و اراده خود جذب این بخش شوند.
* تالش برای بهبود صنعت گردشگری در ایران

با وجود اهمیت بی بدیل صنعت جهانگردی در توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاست گذاری های مناسبی در خصوص ارتقاء آن در کشورمان صورت 
نپذیرفته و عمده تالش های مربوط به توسعه صنعت جهانگردی در دهه های اخیر، معطوف به رهیافت های تشویقی و تبلیغاتی یا به عبارتی تقاضا محور 
بوده اند.بیشــتر هدف گذاری ها و وضع دســتورالعمل های اجرایی معطوف به خصوصی ســازی واحد های اقامتی ، تبلیغات جهانگردی، آموزش نیروی 
انسانی، سیاست های تشویقی ساخت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، تخفیف های مالیاتی و مانند آن بوده که بیشتر جذب تقاضا را مد نظر قرار داده 
اســت. در حالی که چالش های پیش روی این صنعت، نه تنها اســتحکام و تداوم بیشــتر سیاست های جاذب تقاضا را طلب می کند، بلکه سیاست گذاری 

ابعاد عرضه و سازماندهی ساختار فعالیت بنگاه ها را می طلبد.
از طرفی عوامل بسیاری وجود دارند که بر اقتصاد گردشگری تأثیر می گذارند از قبیل وسعت کشور، قدرت اقتصاد، سطح توسعه گردشگری، حجم 
و میزان مخارج گردشــگران و فصلی بودن آن. مقصدهای بســیاری به دالیل اقلیمی مانند ســرمای شــدید، زمستان هایی با روزهای کوتاه، گردبادها و 

فصل های پرباران، گرمای شدید و مانند آن نمی توانند در تمام طول سال گردشگران را جذب کنند یا اشتغالزایی دائم و تمام وقت داشته باشند. 
* هدف توسعه برای طرح های گردشگری

طرح های توســعه گردشــگری نیز گاه در یک بخش از کشــور متمرکز هســتند و سایر مناطق، کمتر توســعه یافته اند. تدابیری نیز برای متنوع سازی 
گردشگری و توزیع منافع اقتصادی آن باید اتخاذ شود. از طرف دیگر، برخی مکان ها از لحاظ محیطی و فرهنگی به اندازه ای آسیب پذیرند که نمی توانند 

توسعه گردشگری خود را ادامه دهند.
بنابراین، در این مقصدها نباید منافع اقتصادی را همواره در صدر اولویت ها قرار داد. روی هم رفته می توان گفت که تأثیرات زیســت محیطی و 
اجتماعی به طور جدایی ناپذیری با تأثیرات اقتصادی گره خورده اند. دولت و شــرکت های خصوصی توســعه باید این موضوع را درک کرده و به آن بها 

دهند.

آن چه در میزبانی اجالس جهانی گردشگری اهمیت 
ویــژه ای دارد ایــن نکته اســت کــه ســازمان جهانی 
گردشگری UNWTO، آژانسی ویژه در سازمان ملل 
متحد با وظیفه هدایت صنعت گردشــگری اســت که 
می تــوان با میزبانی شایســته در این زمینه به ارتقای 

ساختار گردشگری امیدوار شد.
رئیــس هیات مدیــره دهکده توریســتی گنجنامه 
و یکی از اعضای وابســته ســازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( گفــت : ایــن ســازمان بــه عنــوان محل 
گفت وگوی کشورها درباره سیاست ها و تجارب عملی 
آن ها درباره دانش گردشگری، می تواند پس از پایان 
اجالس به صــورت هدفمند در معرفی محل برگزاری 

اجالس جهانی گردشگری تاثیرگذار باشد.
ســعید ترابیان افزود: ســازمان جهانی گردشگری 
نقــش مرکــزی و مهمــی در ترفیــع وضعیــت تعهد و 
توانایی هــای موجــود کشــورهای در حال توســعه در 
زمینــه گردشــگری دارد پس الزم اســت در فرایند 
میزبانــی از مهمانــان اجــالس جهانی گردشــگری در 

همدان کارشناسانه برنامه ریزی ها را اعمال کنیم. 

رئیــس هیات مدیــره دهکده توریســتی گنجنامه 
تاکیــد کرد : ســازمان جهانی گردشــگری همچنین به 
وسیله متقاعد کردن کشورهای عضو از طریق معرفی 
مقاصد توریست ها از سفر، حداکثر منفعت اقتصادی 
که توریسم می تواند با خود به همراه بیاورد و تاثیرات 
اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه توریست و در عین 
حــال کاهش تاثیرات زیســت محیطی و تاثیرات منفی 
اجتماعی آن ها، برای اجرایی شدن دستورالعمل های 

جهانی اخالق حرفه ای در توریسم تالش می کند. 
وی افــزود: بــر این اســاس می تــوان توصیه کرد 
فعاالن گردشــگری داخلی از فرصــت حضور مهمانان 
اجــالس جهانی گردشــگری 201۸ در ایــران  بخوبی 

بهره مند شوند.
ترابیــان گفت: در حال حاضر 157 کشــور، منطقه 
و بیــش از 55۶  عضــو وابســته، بــه نمایندگی بخش 
خصوصی، موسسات آموزشی، شرکت های جهانگردی 
و مراجــع صالحیــت دار محلــی در این ســازمان عضو 
هســتند پس هر یــک از این اعضــا می توانند پس از 

پایان میزبانی تریبون معرفی ایران در جهان باشند.
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3 عکس، 3 رویداد، 3 گزارشقلم را که بفروشیم، دفتر انشا دفترچه امال می شود

وقتــی وارد کار رســانه شــدم بــا این جمله 
آشــنا شــدم و هر بار این جمله را بــا خودم مرور 
می کــردم. آغاز کارم ســال 1387  با خبرگزاری 
مهر و با پروین قادری دانشمند مهربان ولی جدی 
بود و همکاری های بســیاری نیز بــا  روزنامه و 
رســانه هایی از جمله: هگمتانه، محراب، رسانه 
پارســی، آوای الوند و طنین غرب داشتم تا 1392 
کــه کار رســانه ای را کنار گذاشــتم و عالقه و 

انگیزه ای  برای تداوم آن نداشتم.
اما با یک پیشــنهاد با همــان بی انگیزگی به 
گروه جام جم پیوستم و بعد از 2 هفته از همکاری 
انصــراف دادم اما نمی دانســتم که دلم را در جام 
جم جا گذاشــته ام، برای همین دوباره به جام جم 
برگشــتم. با میــالد وندایی که پــر از امید بود  و 
آینده نگری آشنا شدم. با امیر برجیان که تا جایی 
که دلت می خواهد می توانــی از او انرژی مثبت 
بگیــری و با پشــتیبانی هایش در راه های پیش 
رویت موفق شــوی. آشــنا شــدم با فرزاد سپهر 
مهربان و دقیق که صبر بی حد و اندازه اش زبانزد 

عام و خاص اســت و همراه شــدم بــا خواهری 
پیگیر که زمان کار حتی خواهری را به فراموشی 
می ســپارد و آشنا شــدم با متین دوست داشتی و 

عکاس خوب جام جم.
به روزنامه ای وارد شــده بودم که به تازگی به 
گروهی جدید سپرده شده بود. آن قدر آدم هایش 
برایــم جــذاب و  نازنین بودند که دلــم به ادامه 
همکاری امیدوار شد. نشاط، همدلی، هماهنگی، 
امید و انــرژی مثبت دالیلی بود که مرا راضی به 
بودن کنار این گروه و این نهال نوپا می کرد. حاال 
آن نهال نوپا، جام جم همدان را می گویم، به یک 
سالگی خود نزدیک شده و امروز درختی است که 
می توان زیر ســایه اش دمی آسود و من هم متاثر 
از انــرژی آنان با انگیزه و تجربه ای بیش از پیش، 
مســئولیت کار بازرگانی و خبری را بر عهده دارم. 
کاری پر فراز و نشیب که گاهی برایم خسته کننده 
می شود اما  انرژی مثبت  گروه که به من می رسد 
خســتگی را می زداید و مرا امیدوار به ادامه مسیر 
می کند.جام جم بــرای من برگی از زندگی دارد، 
بــا  رنگ آبی که نقــش تجربه و انگیزه می زند بر 
زندگــی ام. اینک جام جم برای گروه ما تنها یک 
نام، یک نماد، یک نشــان و یک عنوان است که 
می تواند شاید روزی باشــد یا نه، اما گروهی که 

در آن اســت فقط یک گروه کاری نیســت بلکه 
یــک دنیا زندگی، تجربه، عشــق، امید، تالش و 
سختکوشــی را به خود به همــراه دارد. جام جم 
همــدان یک نماد از کار گروهی اســت که خرد 
جمعی را در فضایــی صمیمی تمرین می کنند و 
می توانند کنار یکدیگر بمانند و تاثیر گذار باشــند 
و هر نماد، نشــان یا عنوانی را زنده کنند. گروهی 
پیگیر و دغدغه مند که جام جم را به صدای رسای 
مــردم و پل ارتباطی با مســئوالن  تبدیل  کرده 
اســت. گاه بــا خبر، گاه با اطالع رســانی و گاه با  

عنوانی در قامت »ما پیگیری می کنیم«.
ما هســتیم و می نویســیم و ایمــان داریم با 
نوشــتن می توان آبادی، آزادی پاســخگویی و 
مســئولیت پذیری را گسترش داد و نهادینه کرد. 
درد را گفت و درمان را جویا شــد. باشد که زخمی 
از چهــره مام وطن را التیام داد و ذره ای و قطره ای 
از دریای سخاوت و زحمات مادرانه اش را جبران 
کرد. به قول محمــود دولت آبادی در کتاب نون 
نوشتن: »ای ســرزمین! کدام فرزندها، در کدام 
نســل تو را آزاد، آباد و سربلند، با چشمان باور خود 
خواهند دید؟ ای مادر ای ایران! جان زخمی تو در 
کدام روز هفته التیام خواهد پذیرفت؟ چشــمان 

ما به راه عافیت تو سفید شد. ای ما نثار عافیت.

چهــار ســالی بــود کــه عکاســی 
می کردم، عــکاس خبرگــزاری پانا 
بــودم و تجــارب خوبی در عکاســی 
خبــری در آن خبرگــزاری کســب 
کــردم. دقیقــا یــک ســال پیــش 
حوالی همیــن روز ها بود که عکس 
لوگــوی جــام جــم را روی پروفایل 
یک نفــر دیدم، بــا پیگیری و رصد 
اخبــار آن رســانه عالقــه منــد بــه 
همــکاری شــدم. به دفتــر جام جم 
رفتــم، با سمیراســبزی حرف زدم 
و بــا تایید میــالد وندایــی کارم را 
با جــام جم شــروع کــردم. در این 
یک ســال تجــارب زیادی کســب و 
ســوژه های خاصــی را تجربه کردم 
که شاید تا آخر عمر کاری ام نتوانم 
آنهــارا ببینم مثل تپه پیســها. تپه 
پیســها تپه ای در همدان است که 
افراد مبتال بــه اعتیاد در آنجا جمع 
می شــوند و  در کنــار هــم مصــرف 
می کنند، می خوابند، می میرند و...

حتــی  رفتــم  کــه  روزی  مــن 
می ترســیدم دوربیــن را از کیــف 
دربیاورم اما خانوم ســبزی از قبل 
برای مستند ســازی در آنجا حضور 
داشــت و کمکم کرد و شروع کردم 
بــه عکاســی. خوشــبختانه رویداد 
همــدان 201۸ هــم در این زمان 
کاری مــن بــود و اولین بــار بود که 

تجربــه عکاســی از یکی از ســران 
کشور را داشتم و تعدادی از عکس 
هایم در کتاب همدان 201۸ چاپ 
شــد. البته برای این کتاب چه خون 
دلهــا کــه نخــوردم. در کل اماکــن 
همدان را شروع کردم به عکاسی، 
صبح، ظهر، شــب، عکــس، عکس و 

عکس اما باالخره نتیجه داد.

سیما سبزی                  ���
سرویس شهری

متین باب الحوائجی ���
سرویس عکس

بــرای مــن روزنامه نگاری بــه معنایی که 
خــودم تعریف می کنم، همه آن چیزی اســت 
که از زندگی می خواهم. راســتش روزنامه برای 
من شــبیه یک کوچه است، کوچه ای که وقتی 
واردش می شــوی، برای آدم گلولــه می بارد، 
ســینه خیز می روی. می دوی، چشــم هایت را 
می بندی، نفســت را حبس می کنی و می دوی 
و فکر می کنی این طور ممکن است گلوله ها به 
تو نخورند. گاهی از کنار گوشــت رد می شوند و 
از لباســت، اما به تنت نمی رسند و گاهی گلوله 
پوســتت را می شــکافد. قلبت را پاره می کند و 

گاهی می میری...
امــا روزنامه جام جم برای مــن با نام »امیر 
برجیان« و »میالد وندایی« گره خورد. نام امیر 
برجیــان برایم قبل از رســانه به عنوان حامی با 
تئاترهایی که همکاری می کردم عجین شــده 
بود. می دانستم همیشه کنار کارهای فرهنگی 
همراهمان اســت. کسی که هر بار می خواستم 
نام اهورا به کمک هنری مثل تئاتر بیاید، بی دریغ 
مهربانی می کرد تا بعد رســید به رســانه ای که 
سرپرســت آن شــد و آغاز همــکاری ام با این 

مجموعه.
از او بســیار آموختــم. از او آموختم صبوری 

کــردن را، هدفمند بودن را، پیگیــر بودن را و 
مهم تر از هر چیز این که در این کار هرگز شخصی 

برخورد نکنم و اهدافم همگانی باشد.
میالد وندایــی اولین نامی بــود که به من 
معرفی شــد و من پس از جستجو فهمیدم یک 
باستان شناس، تاریخ دان، نویسنده چند کتاب و 
البته برنده جایزه سرو ایرانی است. صادقانه اش 
این بود در ابتدا با او ارتباطی در خور برقرار نکردم، 
اما زمان گذشــت و گذشــت تا فهمیدم میالد 
وندایی تنها کســی اســت که می توانم با او کار 
کنــم، فردی ایده آل گرا، نتیجه گرا و البته گاهی 
خود رای با قلبی مهربان که خوب می فهمد چه 

می خواهم و چه می گویم.
از آن جایی که هر ایرانی در افکار خودش یک 
چه گوارای سلحشور اما تنها مانده، یک قهرمان 
قدر ندیده و یک ماست نترشیده دارد، در من نیز 
همه این ها وجود داشــت و فکر می کردم شاید 
اینجا در جام جم به آن چه دوســت دارم برسم و 
کاری را بکنــم که خودم می خواهم و نه چیزی 

که به من دیکته بشود.
خالصه یک ســال قبــل در چنین روزی با 
سوژه ای به نام »تپه پیسا، زیر پونز شهر همدان« 
شــروع کردم. شروعی شاید نخواسته جنجالی. 
چقدر تهدید شدیم، توهین شنیدیم اما ایستاده 
جنگیدیم. پشت هزاران فشاری که باعثش من 
بــودم اما مدیران مجموعه جــام جم همدان و 
برخی مســئوالن کنارم ماندند و همچنان پس 

از بسیاری ســوژه های بعدی که به قول برخی 
خالف آب شــنا کردن در میان رســانه ها بود، 
حامی هســتند.جام جم با سیما سبزی خواهرم 
همراه شد، همراهی که فکر می کنم اگر نباشد، 
من لنگ می زنم. ســیما سبزی پرجنب و جوش 
اســت و فعال. پر از انگیزه بــرای کار کردن و از 
پا ننشســتن، مانند فاطمه الوان که پر از انگیزه 
اســت و فکر می کنم او می تواند خبرنگاری به 
معنای واقعی باشــد. یار دیگر جــام جم فرزاد 
سپهر اســت، همکاری از سال های گذشته، از 
سال های 1386 در هگمتانه. همراهی مجددم با 
او از همشهری آغاز شد، اما این بار همکاری مان 
در جام جم رقم خورد. فرزاد ســپهر یک انسان 
فرهنگی اســت که همیشه دنیایش با فرهنگ 
و البتــه خانه های قدیمی رقم می خورد و اگر به 
عهده خودش بگذاری دو چیز انتخاب می کند، 
کتاب یا خانه های قدیمی. انگار خمیرش با این 

دو عجین شده اســت.اما متین باب الحوائجی، 
نوجوانی که عالقمند به عکاسی است، با ذوقی 
باور نکردنی به جام جم پیوست و چه خوب رشد 
کرده است. جام جمی ها همیشه سعی کرده اند 
هوای متین را داشــته باشند، به پیشنهادم وارد 
همکاری و با حمایت هــا و تایید میالد وندایی 
ماندگار شد.آنچه که جام  جمی ها را به هم متصل 
می کند، روحیه و افکاری هم شکل است و کمتر 
پیش آمده مخالف یکدیگر باشیم. هر کاری به 
اتاق فکر جام جم می رود، فکری مشترک از آن 
بیرون می آید.ما امیدواریم، امیدوار که کودک ما 
یک ساله شده تا برای رشد آینده زمان بسیاری 
بگذاریم و پایدار بمانیم، چرا که نوشتن سرنوشت 
ماست. حتی اگر رسانه ای برای نوشتن نداشته 
باشــیم، روی سنگ می نویســیم، اگر سنگ 
ها خاک شــوند، روی خاک می نویســیم، آخر 

می دانید ما پیگیری می کنیم.

روزنامه نگاری یعنی من و تمام افکارم
سمیرا سبزی-  ���

دبیر تحریریه

گزارش تصویرینگاه

یک شاخه، یک شهر، یک خشت
اگر در مســیر خیابان 
میرزاده عشــقی به دفتر 
روزنامه جام جم برســی، 
می توانی وارد بشــوی و 
به صرف یــک فنجان 
چــای آن چه ذهنت را به 
خود مشغول کرده بگویی. حیاط دفتر روزنامه چشم انداز یک درخت یاس 
قدیمی است. مراقبت از شاخه هایش به جان و دل انجام می شود و هر عصر 
صدای خداحافظی را در البه الی همهمه گنجشک های پرگوی حیاط به 
سالم فردا می رساند. اینجا درخت و کاغذ گرامی داشته می شوند تا با انتشار 

روزنامه، بخشی از دغدغه های مردم شهر همدان را بگویند.
سوژه های اجتماعی اولویت نخست روزنامه جام جم همدان است و این 
موضوع در گزارش ها تداوم دارد. در کنار موضوع گفته شده، کوشش های 

فرهنگی و هنری با جدیت پیگیری می شوند.
 گزارش  نمایش های اجرا شده یا در حال اجرا، نگاه ویژه جام جم همدان 
است. توجه به میراث فرهنگی در کنار این کوشش ها، موضوع مهم بعدی 
اســت. پیگیری وضعیت شناسنامه های فرهنگی و تاریخی شهر همدان 
که از آن ها با نام خانه های تاریخی شــهر یاد می کنیم و به نتیجه رســیدن 
حتی یک گزارش در اولویت کاری روزنامه اســت. می دانیم که تکیه گاه ما 
شــهروندان اهمیت دارد. این که کجا تکیه داده ایم فرق می کند و باید به 
خاطر سپرد تماشای دیوارهای خانه ای که باید سرپا بماند، تداوم تاریخ یک 

شهر را نتیجه می دهد.
اتکای روزنامه به خوانندگانش اســت و تمام شدن روزنامه جام جم به 
روی دکه در بعضی از روزهای هفته نشان از اقبال مخاطبان و عالقمندان 
خبر و رسانه به این روزنامه دارد. در برخی معابر شهر یا جایگاه  اتوبوس های 
شهری، یک عبارت در کنار نام روزنامه جام جم اطالع رسانی می شود. »ما 
پیگیــری می کنیم« از تالش خبرنــگاران جام جم همدان برای پیگیری 
خبرها و نه صرفا انتشــار و بازتاب آن ها حکایت می کند. بر همین اســاس 
اســت که دبیر تحریریه جام جم همدان انتشار گزارش های مطالبه گرانه 
را می خواهد. اگر هم گزارش هایی صرفا جنبه خبری داشــته باشند، سعی 

می شود تا اصل آگاهی بخشی در آن ها رعایت شود.
جام جم همدان در کنار پیگیری گزارش های خود، به اقبال خوانندگان 
امیدوار است تا از حضور آن ها برای انتشار شماره های آتی نیرو بگیرد. این 
روزنامه منبع درآمدی خود را به شکل داخلی و در همین شهر تامین می کند. 
از این نظر می تواند الگوی خوبی برای دیگر روزنامه های منتشر شده باشد.

همچنان اگر قدم هایت را به سمت خیابان میرزاده عشقی استوار کردی، 
به دفتر روزنامه بیــا و مطمئن باش که کار روزنامه نگاری به تداوم حضور 
مخاطبانش ارزشمند است. خشت خشت این خانه می ماند و شهر همدان، 

شهری مطمئن تر برای زندگی می شود اگر کنار هم باشیم و بمانیم.

یادداشت

فرزاد سپهر                 ���
سرویس فرهنگی

بهار در پاییز

 امروز هر کجا باشــم، اسم جام جم را که می شنوم 
حال و هوای بهار در سرم می پیچد. 

بهــار بود )فروردین( کــه فعالیتم در این مجموعه 
شــروع شــد. باران، یاد مهمانانی که در اتاق جلسات 
تحریریه پای مرور لحظات سخت و آسان زندگی شان 
می نشســتم و منظره بــاران خورده حیــاط، تصویر 

پس زمینه آن ها بود به یادم می آورد.
آری، بهار بود.

تجربه آن اتفاق عجیب نیز در همان بهار رقم خورد 
و آن چنان احساســاتم را با خود درآمیخت که هربار از 
نزدیکی آن پمپ بنزین می گذرم برای لحظاتی غرق 
می شوم در آن روز، روزی که نقِش یک متکدی را بازی 
کردم، روزی لبریز از احساســات متفاوت، همه شان را 

یک جا در وجودم لمس کردم.
اما اکنون جام جم برایم واژه ای است پر از آوا، کافی 
است تنها نامش به میان آید تا همه خاطراتش در گوشم 
صدا شــود. پیگیری سوژه های هیجان  انگیزش برای 
هر شماره از روزنامه، همبستگی تیم تحریریه، نوشتن 
در کنار نویســنده ها و خبرنگاران باسابقه، حتی همان 
هشتگ های »نگم براتون!« بر روی عکس های ناهار 

به یادم ماندگار است.
جام جم عزیز! خاطراتت در یادمان همیشگی است، 

ما را سربلندی ات آرزوست.

دریچه

 مدت ها بود تصمیــم گرفته بودم که دیگر 
با رســانه ها کار نکنم چرا که همیشــه عکس 
مي گرفتم، یک خبر یا گــزارش به آن اضافه، 
منتشر می شــد و تمام. تا اینکه حدود یک سال 

پیــش به دنبال کاري که قبــال هم انجام داده 
بــودم و نتیجــه اي نگرفته بودم به پیشــنهاد 
دوســت جام جمی به تپه پیسا رفتیم و عکاسي 

کردم. 
به خاطر تجربه هاي قبلي، نتیجه ندادن کار 
گروهی به خصوص در شهرستان ها، شخصی 
شدن موضوع یا صرفا استفاده از نشان روزنامه  
و در نهایت بدون نتیجه رها کردن خبر منتشره 

به ادامه کار مشتاق نبودم. صادقانه صرفا براي 
تکمیل مجموعه خودم عازم تپه پیســا شدم اما 
عکاســی از موضوع گفته شده متفاوت شد چرا 
که همه گروه تحریریه روزنامه دغدغه ای جدا 
از یک خبرسازي صرف داشتند. جام جم همدان 
پیگیر خبری است که منتشر مي کند یعني یک 
فعالیــت عملِي مدنــي و اجتماعي و این نقطه 
عطف این گروه اســت. تجربــه کار با گروهی 

که دغدغه مند و هدفمند است فارغ از نام و نان 
برای یک عنوان، انگیــزه کارم را در روزنامه و 
پیگیري براي نتیجه گرفتن یک خبر تا رسیدن 
به هدف یعني رفع معضل اجتماعي با این گروه 
بیشتر کرده است. یک سالگي تاسیس روزنامه 
جام جم همدان تبریکی ساده نیست و امیدوارم 
متدوام باشد. به همکاري با این گروه تحریریه 

که اهداف بزرگي را دارند افتخار مي کنم.

یک تصویر ماندگار
مجید امدادی فرد        ���

سرویس عکس

فاطمه الوان     ���

سرویس اجتماعی

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
در دیدار با سرپرست و تحریریه روزنامه 
جام جم همدان گفت: اداره کل ارشــاد 
اســالمی باید خانه دوم اصحاب رسانه 
باشــد و مــا نقدهایتان را بــه جان دل 

می خریم.
درویش نژاد ادامــه داد: ما معتقد به 
پویایی هســتیم و با تمــام توان از همه 
ظرفیت های اســتان بــرای به جریان 
درآوردن بیــش از پیــش فرهنگ در 

استان استفاده می کنیم.
وی با اشــاره به اینکــه گروه های 
فرهنگی و رســانه های اســتان باید با 
اداره کل ارشــاد یکی شوند خاطر نشان 
کرد: بقای فرهنگ در پویایی و نشــاط 
در جامعه رســانه ای اســتان است و ما 

برای یکی شــدن رسانه با ارشاد تالش 
خواهیم کرد.

درویش نژاد بــه تابوهای موجود در 
فرهنگ اشــاره کرد و اذعان داشــت: 

تابوهایــی وجود دارد کــه هیچ مبنای 
فکری ندارد و باید این تابوها شکســته 

شود.
 مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

در خصوص اجرای کنسرت در استان نیز 
گفت: اجرای کنسرت یکی از ملزومات 
فرهنگی در اســتان اســت و امیدواریم 
بتوانیم ظرفیتی برای کنســرت بانوان 

نیز ایجاد کنیم.
وی نگاه بســته بــا فرهنگ را آفت 
خواند و اظهار داشــت: مقوله فرهنگی 
با نگاه بســته سنخیتی ندارد و اگر بستر 
فکری بسته و خرافی در فرهنگ وجود 
داشته باشد، آن فرهنگ مرداب خواهد 

بود.
درویــش نژاد در پایــان بر ضرورت 
همراهی رســانه با ارشــاد تاکید کرد و 
گفت: ارشاد اسالمی از فکرهای نو و ایده 
های خالق استقبال می کند و رسانه ها 

می توانند ارشاد را بازوی خود بدانند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان در دیدار با تحریریه روزنامه جام جم همدان:

فرهنگ و ارشاد اسالمی بازوی توانمند رسانه در استان باشد


