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همدان 
آماده انتخابات 
آنالین؟!

 بانوان پرافتخار 
الوند معرفی 
می شوند

شهرک بنکداران 
باید عوارض 
شهرداري بدهد

کمک داوطلبان 
انتخابات به 
اشخاص، خیریه ها 
و اماکن مذهبی 
جرم است

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

يادداشت روز

2

دالالن جای فعاالن
 1- در ایران واسطه گری یا داللی سابقه 
ای طوالنــی دارد و به لحاظ شــرعی نیز 
دالالن کاله شرعی آن را یافته و از آن کاله 
برای مشروعیت بخشــی بر فعالیت های 
خود استفاده می کنند.در مواقعی این کاله 

شرعی به اندازه ای قوی است.

معنویت زیر سایه افراط گرایی نرود
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

تبریک و تهنیت

بهمن ساكي
 مؤسس و مدیر آموزشگاه آزاد میالد دانش نهاوند

جناب آقای 

مهندس وهب مختاران 
مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

ــت  ــر و دریاف ــتگاه برت ــه دس ــب رتب کس
ــرم  ــتاندار محت ــوی اس ــر از س ــوح تقدی ل
همــدان در حضــور دکتــر انصــاری معــاون 
ریاســت  و  جمهــور  رئیــس  محتــرم 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور را بــه 
ــم. ــي نمایی ــرض م ــک ع ــي تبری حضرتعال

ساخت، خرید، فروش و 
معاوضه انواع لوستر و 
تزئینات برنزی 
و قبول انواع سفارشات

كرمی: 09189135472

 لوستر
 شعله

چهارراه خواجه 

رشید، بطرف آرامگاه  

ه کلینیک 
نرسیده ب

شیخ الرئیس

كارآفرینان وتولید كنندگان استان برای چاپ آگهی رایگان باماتماس بگیرید
 تلفن:08138274015 -  09199015208

این آگهی درراستای حمایت از »رونق تولید« دراستان به سفارش كانون كارآفرینان استان 

همدان ومشاركت روزنامه همدان پیام به صورت رایگان منتشر می شود.

در سمینار دیجیتال مارکتینگ مطرح شد 

درآمدزایی از فضای مجازی 
در همدان ضعیف است

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به كانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در كانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 
را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

امسال 60 پروژه 
نیمه تمام در 
همدان واگذار 
می شود

 رئیس سازمان برنامه و بودجه استان 
همدان خبــر داد: مقدمات واگذاری 60 
پروژه در همدان طی امســال به بخش 

خصوصی فراهم شده است.
به گزارش فارس، سیداسکندر صیدایی 
روز گذشته در قرارگاه اقتصاد مقاومتی 
اســتان با اشــاره به موضوع واگذاری 
پروژه ها به بخــش خصوصی و با بیان 
اینکه واگذاری پروژه ها باعث چابک تر 
شــدن دولت می شــود، اظهار کرد: با 
این اتفاق دولــت می تواند فعالیت های 
خود را پیش بــرده و بخش خصوصی 

میدان داری و سرمایه گذاری کند.
وی با بیان اینکه جایگاه اســتان همدان 
در حوزه واگــذاری پروژه ها به بخش 
خصوصی از لحاظ تعداد پروژه و سهم 
ریالی واگذاری بســیار خوب اســت، 
افــزود: تاکنون در اســتان همدان 546 
پروژه به بخش خصوصی واگذار شده 

است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان با 
اشاره به اینکه تمام دستگاه های اجرایی 
اســتان در حــوزه واگــذاری مقدمات 
برنامه ریزی و شــرایط خوبی را دارند، 
تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان در ســال های 95، 96 و 97 از 
نظر تعداد پروژه واگذار شــده به بخش 
بخصوصی جایگاه خوبی داشته و سال 
گذشــته 16 پروژه به بخش خصوصی 

واگذار کرده است.
وی با بیان اینکه بهزیستی 16 پروژه به 

اســت،  بخش خصوصی واگذار کرده 
افزود: براساس آمار ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور 23 درصد ســهم ریالی 
واگذاری ها تا پایان ســال 97 مربوط به 

استان همدان بوده است.
صیدایــی با اشــاره بــه اینکــه تمام 
شهرســتان ها در واگــذاری پروژه هــا 
بــه بخش خصوصــی نقش داشــتند، 
افزود: مقدمــات واگذاری 60 پروژه در 
ســال جاری به بخش خصوصی فراهم 
شده و از سوی دستگاه های بزرگ استان 
در یک ماه آینده به نتیجه خواهد رسید.

وی با اشــاره به اینکه بــرای واگذاری 
پروژه نخســت قیمت کارشناسی شده 
و در مناطق محروم به فرد سرمایه گذار 
تا 80 درصــد تحفیف داده می شــود، 
افزود: 13 دستگاه بزرگ استان مقدمات 
واگذاری پروژه ها در ســال جاری را به 

جدیت پیگیری می کنند.

 مدیرکل هواشناســی همدان گفت: 
10 ایســتگاه باران ســنج خودکار تا 2 
ماه آینــده در این اســتان بهره برداری 

می شود.
ســعید باقری در جمع خبرنــگاران با 
یادآوری اینکه 14 ایستگاه باران سنجی 
خودکار ســال گذشــته احداث و بهره 
برداری شــد افزود: ایستگاه هواشناسی 
شــیرین ســو کبودراهنگ بــه تازگی 
بهره برداری شــد و ایستگاه گنجنامه و 

دانشکده کشاورزی نیز در دست اقدام 
بوده و تا ســه هفته دیگــر به صورت 

آزمایشی بهره برداری می شوند.
از وظایف  وی اضافــه کرد: یکــی 
بحران  وقــوع  از  پیش  هواشناســی 
اطالع رسانی به موقع برای مدیریت 
بحــران اســت و بــرای تحقق این 
خواســته نیازمند ایستگاه هواشناسی 
خــودکار هســتیم کــه در صورت 
تامین اعتبار ســه ایستگاه هواشناسی 

قهورد، کرفس و اشــتران تکمیل می 
شوند.

درباره  همــدان  هواشناســی  مدیرکل 
وضعیت بارندگی در این اســتان بیان 
کرد: میزان بارندگی امســال نسبت به 
بلند مدت 64 درصد و نســبت به سال 
گذشــته 54 درصد افزایش داشــته و 
بیشــترین بارندگی مربوط به شهرستان 

نهاوند با 783 میلیمتر است.
باقــری گفت: از نظر دما میانگین دمای 

هوای استان همدان از اول سال زراعی 
تاکنون حدود چهار دهم درجه افزایش 
داشــته اســت که این آمار با میانگین 

کشوری برابر است.
وی با بیان اینکه فصل تابســتان امسال 
یک درجه دمای هوا گرمتر شده اظهار 
داشــت: وضعیت بارندگی تا آبان ماه 
امســال تا حد نرمال پیش بینی شده اما 
از نظــر دما افزایش را در پیش خواهیم 

داشت.

افزایش سرعت 
وزش باد در همدان

پیش بینــی  مرکــز  کارشــناس   
از  همــدان  اســتان  هواشناســی 
پایــداری وضعیــت دمایی در اســتان 
پیش بینــی  گفــت:  و  داد  خبــر 
ــرعت  ــر س ــردا بعدازظه ــود ف می ش

وزش بــاد افزایــش یابــد.
در  باقری شــکیب  محمدحســن 
گفت وگو با ایســنا، افــزود: افزایش 
امروز  بــرای  باد  ســرعت شــدید 

بعدازظهر پیش بینی می شود.
وی با بیــان اینکه گرد و غبار رقیقی 
همراه با افزایش سرعت باد در آسمان 
استان مشــاهده می شود، اضافه کرد: 
چشمه های  امسال  خوب  بارش های 
گرد و غبار را کاهش داده و ســبب 

تثبیت آنها شده است.

بهره برداری۱۰ ایستگاه باران سنجی در همدان

در جام حذفی کشور

پاس ُمرد تا ُبرد 
■ پاس همدان تا تیم شدن راه درازی دارد

8

7

پیگیری ماجرای گوشت های فاسد در»رفاه«
■  واکنش مدیر امور بازرگانی فروشگاه رفاه همدان به خبرنگاران: اشتباه گرفته اید!

■  مدیرکل دامپزشکی استان همدان: در تاریخ مصرف گذشته بودن گوشت های جمع آوری شده از رفاه هیچ شکی نیست

تاریخ چاپخانه داري همدان از 
زبان قدیمي ترین چاپخانه دار

به مناسبت روز چاپ

»مطبعه« 

نخستین 
چاپخانه  همدان 

است

■ خداحافظی پیشکسوت 
صنعت چاپ همدان 

از چاپخانه داری
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

يادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

رونــد ســاخت خانــه 
از  آســیب دیده  هــای 
ســیل اســتان رو بــه 
 ۴۵ و  بــوده  افزایــش 
واحــد تاکنــون آمــاده 
شــده  بهره بــرداری 

اســت

دالالن جای فعاالن
 1- در ایران واسطه گری یا داللی سابقه ای طوالنی دارد و به لحاظ 
شرعی نیز دالالن کاله شرعی آن را یافته و از آن کاله برای مشروعیت 

بخشی بر فعالیت های خود استفاده می کنند.
در مواقعی این کاله شــرعی به اندازه ای قوی است که دولتمردان نیز 
برای تعامالت خود به این واسطه ها اعتماد بیشتری داشته و با آنها به 

جای فعاالن واقعی آن حوزه تعامل می کنند!
2- واسطه گری تنها مختص به حوزه اقتصادی نیست و واسطه ها در 
تمامی حوزه ها حتی حوزه هایی که کمتر ذهن انسان به آن می رسد، 
فعالیت دارند اما فعالیت دالالن در برخی حوزه ها مخرب و آسیب آن 

بسیار بیشتر از حوزه اقتصادی است.
3- پــس از تحریم این فعالیت های دالالن بــود که بازارها را به هم 

ریخت و مردم را با مشکالت بسیاری روبرو کرد 
امــا کمتر به این فعالیت های منفی توجه شــد و کمتر دالالن در این 
فعالیت هــای مخرب گیر کردند هرچند همه از نقش مخرب آنها در 
شــرایط تحریم در بازارهای طال و سکه، ارز، دالر، مسکن ، خودرو، 

شکر، قند، برنج، گوشت و دیگر کاالها سخن گفتند.
4- مدتی  اســت در استان معاون اقتصادی اســتاندار از جمع کردن 
واسطه های اقتصادی از بازار استان و برخورد با واسطه ها سخن می 
گوید و گویا اقداماتی هم در این زمینه انجام داده است اما توفیقات آن 

کمتر از انتظار بوده است.
انتظار می رود معاون اقتصادی استاندار در این زمینه و اقدامات انجام 
شده اطالع رسانی داشــته باشد و دالیل پیشرفت نه چندان دلچسب 

برخورد با واسطه ها را به مردم بگوید.
5- ریشــه داللی و واســطه گری محکمتر از آن است که با عزم یک 
معاونت استانداری کنده شده و داللی ریشه کن شود.نهادهای بسیاری 
باید پای کار بیایند تا این شیوه نا سالم اقتصادی امکان فعالیت نداشته 
باشد و فعاالن صادق هر عرصه بازار آن را در دست داشته باشند و با 

فعالیت سالم امنیت و آرامش بازارها ر ا تامین کنند.
6- داللی در حوزه فرهنگی، رســانه ، ارتباطــات ، روابط عمومی و 
اطالع رســانی خطرناک تر از حوزه های دیگر  است و متاسفانه این 

نوع واسطه گری در استان روبه افزایش است.
در این حوزه ها دالالن توانســته اند دل مدیران را به دســت آورده و 

فعالیتهای ناسالم خود را فوق العاده و خوب جلوه دهند.
داللی برای آوردن هنرمندان به اســتان، داللی برای برگزاری مراسم، 
داللی برای انتشــار ویژه نامه بدون نشان، داللی برای آوردن مجری و 
قاری مشــهور و داللی برای تبلیغات و مستندسازی مراسم در استان 
تقریبا جا افتاده و مدیران به جای فعاالن صادق این عرصه ها و ارتباط 
بدون واسطه سراغ واسطه ها می روند و جیب آنها را از اعتباراتی که 
گویا حســاب و کتاب ندارد، پر می کنند و متاسفانه مهمترین دستگاه 

های استان هم در مواقعی گرفتار این موضوع می شوند.
7- برای مقابله با افزایش واسطه گری، این عزم مدیریت ارشد استان 
اســت که می تواند راه را بر واســطه ها و ورود آنها به دستگاه های 
اجرایی ببندد. اســتاندار می تواند دستور دهد تا ذیحسابها فاکتورهای 
دالالن را تایید نکنند و مدیران، میدان را برای فعالیت فعاالن هر حوزه 
آماده کنند تا اســتان در حوزه هایی که گفته شد، درگیر فعالیت های 

دالالن نشود.

1- حذف دفترچه های کاغذی درمان در اســتان موفقیت آمیز نبوده 
است. گویا تامین اجتماعی نتوانسته سیستم الزم برای حذف دفترچه 
را فراگیر کند و تنها در مراکز درمانی زیر نظر این سازمان این اتفاق 
رخ داده است.گفتنی اســت به دلیل فراگیر نشدن این سیستم زمان 
زیادی از وقت بیمه شــدگان برای تامیــن اعتبار و تعویض دفترچه 

هدر می رود.
2- روند جذب ســرمایه گذاری خارجی در اســتان به شدت کند 
شده است. گویا هیچ سرمایه گذار خارجی رغبتی به سرمایه گذاری 
جدید در اســتان ندارد. گفتنی است شاید برگزاری همایش سرمایه 

گذاری استان در نیمه دوم سال بتواند این روند را تغییر دهد.
3- حضور هیأت سادات در آستانه محرم حسینی در منزل استاندار 
بازتاب مختلفی از اهتمام اســتاندار به حفظ ارزشها و شعائر مذهبی 
داشته است. گویا این حضور در پاسخ به حضور استاندار در هیأت 
سادات اســتان و دعوت وی از سادات برای برگزاری مراسم هیأت 

در منزل وی بوده است. 
گفتنی اســت حضور در مساجد و هیأتهای مذهبی و رابطه خوب با 
نمازگزاران و هیأتی های استان از ویژگی های سید سعید شاهرخی 

در سمت استانداری است. 

جوانگرایی گسترش می یابد
فیض ا... مظفرپور «

 بیانیه گام دوم انقالب که به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب از طرف رهبر معظم انقالب صادر شــد، چراغ راهی بود برای 
مدیریت آینده کشور که در این بیانیه تأکید معظم له بر لزوم استفاده از 
نیروهای جوان و خالق در مدیریت آینده کشــور در گام دوم انقالب 

بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می کند.
موضوع تغییرات مدیران در کشــور یکی از چالشی ترین موضوعاتی 
است که همواره بدنه مدیریتی کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

ایــن تغییرات با انجام انتخابات مختلف و حضور مردم در انتخاباتی 
چون ریاســت جمهوری، مجلس و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
گرفتــه تا رأی اعتماد به وزرا و تغییر کابینه و در مواردی تغییر وزرا 
به دلیل اســتعفا یا اســتیضاح و برکناری از طرف مجلس آن چنان 
که در حال حاضر دو وزیر پیشــنهادی دولــت در میراث فرهنگی 
و گردشــگری و آموزش و پرورش به مجلس پیشــنهاد شده اند و 
قرار است هفته آینده جلســه رأی اعتماد آنان برگزار شود را شامل 

می شود.
تا پایین ترین سطوح مدیریتی در ادارات و نهادهای مختلف، تغییرات 
همواره با نکات مثبت و منفی همراه بوده اند. از نکات مثبت آن می توان 
به پویایی و تحرک و وارد شدن ایده های نو در مدیریت ها و پاره کردن 
حلقه بســته مدیریتی کشور به نفع مردم برشمرد و از نکات منفی آن 
به ویژه اگــر تغییرات پی در پی و در فاصله زمانی کوتاه انجام گیرد، 
تزلزل در بین مدیران کشور، بی انگیزگی در کار و ناتمام ماندن بسیاری 
از برنامه ها که در کشور ما با کمال تأسف با تغییر مدیران برنامه ها نیز 

تغییر می کنند را می توان نام برد.
یکــی از موضوعاتی که در تغییرات مدیران بــه ویژه مدیران وزارت 
کشــوری مدنظر قرار می گیرد آن اســت که معموال مدیران سیاسی 
در آســتانه انتخابات نباید تغییر کنند و اصوال 6 ماه پیش از برگزاری 
انتخابات تغییرات مدیران وزارت کشوری )سیاسی( از قبیل استانداران، 
فرمانداران و بخشداران ممنوع اعالم می شود و امسال با توجه به اینکه 
سال انتخابات است و ثبت داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی از هفتم آذر ماه بر اســاس تقویم اجرایی انتخابات 
آغاز می شود، طبیعی است باید پرونده تغییرات مدیران نیز به زودی 

بسته شود.
با آمدن سیدسعید شــاهرخی به همدان بسیاری از مدیران سیاسی 
اســتان از معاونان اســتاندار گرفتــه تا فرمانــداران و مدیران کل 
اســتانداری، ســایر مدیران کل تغییر کردند کــه می توان گفت که 

تغییرات کامل شده است.
از طرفی در استان همدان با رفتن آیت ا... طه محمدی از امامت جمعه، 
حجت االسالم شــعبانی به عنوان جوانترین امام جمعه مراکز استان ها 
که حدود 40 ســال ســن دارد به امامت جمعه همدان از طرف رهبر 
معظم انقالب منصوب شد و تغییراتی در دفتر امام جمعه و ستاد نماز 
جمعه و برخی ائمه جمعه ایجاد شده است که عمدتا تغییرات همراه 

با جوانگرایی بوده است.
کما اینکه به جای حجت االســالم اســماعیلی که پا به ســن گذاشته 
می باشــند حجت االســالم جعفر رحمانی جوان در ستاد نماز جمعه 
همدان قرار گرفتند. هفته گذشــته تغییری نیز در مدیریت آموزش و 
پرورش یکی از نواحی همــدان رخ داد که آن هم از نیروهای جوان 
بود. همچنین پورداود مدیر کل آموزش و پرورش اســتان از جوانانی 
بــود که در دوره وزارت بطحایی به مدیر کلی رســید و این تغییرات 
همراه با جوانگرایی نکته مثبت تغییرات انجام گرفته در سال های اخیر 

به ویژه سال جاری در استان و کشور می باشد.
انتظار این اســت که در سایر نهادها و ادارات نیز همین جوانگرایی و 
به کارگیــری جوانان با انگیزه و خــالق در مدیریت ها به منصه ظهور 
برسد و جوانان توانمند آنگونه که مورد انتظار رهبر معظم انقالب در 
بیانیه گام دوم انقالب اســت، بتوانند مدیریت آینده کشور و استان را 
به عهده گیرند. تجربه هشت سال دفاع مقدس که در آنان جوانان این 
کشور توانمندی و خودباوری و مدیریت جهادی را به اثبات رساندند 
و ســرانجام نیز پیروزی بر دشمن را جشن گرفتند، چراغ راهی است 
که مدیران پا به ســن گذاشــته جای خود را به افراد سپرده و به آنان 
اعتماد و باور داشته باشند تا انشاءا... تحوالت خوبی در بدنه مدیریتی 

کشور اتفاق افتد.

همدان آماده انتخابات آنالین؟!

 مســئول کمیته فناوری اطالعات ســتاد انتخابات اســتان دربــاره وضعیت امکانات 
زیرســاختی برای برگزاری انتخابات آنالین در اســتان، گفت: ممکن است از بستر یکی 

از اپراتورهای ATM برای انجام استعالمات و برگزاری انتخابات آنالین استفاده شود.
محمدحســن میرزایی درباره وضعیت زیرساختی الزم اســتان برای برگزاری انتخابات 
آنالین، اظهار کرد: اســتان همدان از نظر اســتعالمات کد ملی و ارسال صورتجلسه های 
شعب که به صورت آنالین صورت می گیرد، وضعیت خوبی دارد و جزو 5 استان نخست 

کشور محسوب می شود.
وی افزود: اقداماتی چون بررســی هویت رأی دهندگان و ارســال صورتجلسه شعب که 

پس از رای گیری توســط مسئوالن شــعب تکمیل و به وزارت کشور ارسال می شود، از 
طریق سامانه کد USSD )سامانه مبتنی بر سیستم مخابراتی( و شبکه MPLS  )شبکه 
بین استانداری، بخشداری ها و فرمانداری ها( انجام می گیرد و ممکن است امسال از بستر 

یکی از اپراتورهای ATM مخابراتی نیز برای این منظور استفاده شود.
میرزایی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه تا کنون 99 درصد از اســتعالمات مورد نیاز 
امر انتخابات به صورت آنالین صورت می گرفت، افزود: شبکه های دیگری چون شبکه 
اختصاصی دولت به عنوان شبکه جایگزین یا پشتیبان شبکه MPLS در نظر گرفته شده 
است تا در صورت بروز هرگونه مشکل در امر ارتباط آنالین، بخشداری ها و فرمانداری ها 
بتوانند از طریق ســامانه جامع انتخابات، صورتجلسات تجمیع شده را ارسال و دریافت 
USSD  به عنوان پشتیبان سیستم DIAL UP کنند.وی همچنین به استفاده از سیستم

اشــاره کرد و گفت: در نقاطی از اســتان که امکان استفاده از شبکه همراه اول نباشد یا با 
مشکل آنتن دهی در شعب ثابت و ســیار روستایی مواجه شویم از مودم های مخصوص 

DIAL UP استفاده می کنیم.
میرزایــی در ادامه تأکید کرد: تدابیر الزم برای رفع هرگونه مشــکل در اجرای انتخابات 
لحاظ شده و موارد امنیتی با دقت باال برای شعب در نظر گرفته شده است، مانند استفاده 
از سیمکارت های ویژه انتخابات که هریک مختص به یک شعبه خاص است و استفاده از 
تجهیزاتی مانند لپ تاپ به منظور جلوگیری از بروز مشــکالت به هنگام بروز اختالل در 

سیستم برق رسانی در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: پیش بینی می شود در حدود 1400 شعبه اخذ رأی در استان تشکیل شود که در 

مجموع 41 درصد شهری و 51 درصد شعبه اخذ رأی روستایی خواهیم داشت.

 ربیعــه علیمحمــدی در مــدت 8 ماه از 
فعالیتش در استانداری همدان با عنوان مدیر کل 
امور بانوان اســتانداری، تالش کرده اســت 
پرداختن بــه دغدغه زنان را در اولویت کاری 
خود قرار دهد. علیمحمدی معتقد است رسانه 
می توانــد نقش تاثیرگــذاری در بازگو کردن 
آســیب های اجتماعی و مشکالت حوزه زنان 

داشته باشد.
بانــوان به عنوان نیمی از جمعیت فعال در هر 
جامعه ای، ســهم مهمی در توسعه و پیشرفت 
دارند، اما آنچنان که شایســته است به جایگاه 
اجتماعی خود دســت نیافته اند و این موضوع 
از دیدگاه مدیرکل دفتر خانواده و امور بانوان 

استانداری همدان نیازمند بررسی است. 
در همین راستا با دعوت از بانوان رسانه ای در 
یک نشست هم اندیشی دست یاری به سوی 
آنها دراز کرد تا با همدلی و هم صدایی، برای 

حل دغدغه های حوزه زنان گام بردارند.
در این نشست بانوان فعال در رسانه ها به بیان 

دیدگاه های خود پرداختند. 
برخی حاضران در این جمــع معتقدند زنان 
در جامعه دچار آســیب های فراوانی از جمله 
خشونت، همســرآزاری شــده اند که تا این 
مشــکالت با ذکر آمار و ارقام مطرح نشــود 

مشکالت این قشر نیز مرتفع نخواهد شد.
از سوی دیگر برخی مخالف این عقیده هستند 
و مــی گویند ذکر این آمارهــا بذر نامیدی را 
در جامعه می پاشــد و باید با ارائه راهکار و 
فرهنگسازی مشکالت حوزه های اجتماعی را 

برطرف کرد.
اما ربیعه علیمحمدی معتقد است باید عالوه 
بر بیان مشکالت، توانمندی های زنان را بازگو 

کرد تا این قشر بتواند از سهم خود در جامعه 
برخوردار شوند.

به اعتقاد علیمحمدی حوزه زنان در جامعه ما 
مغفول واقع شده است و نیازمند آن است که 

فعاالن این حوزه بیش از گذشته تالش کنند.
وی معتقد است: یکی از مشکالت عدیده زنان 
این است که فعالیت آنان دیده نمی شود. همه 
اذعان دارند که ما در همدان زنان توانمند داریم 
اما به دلیل اینکه مجموعه ای نداریم که بتواند 
فعالیت ها و توانمندی زنان را نشــان دهد به 

نوعی این حوزه مغفول مانده است.
علیمحمدی توجه بــه زنان خانــه دار، زنان 
مدیر، زنان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان 
کارآفرین، زنان روستایی و عشایر و دختران در 
هر سنی را از مهمترین دغدغه های خود عنوان 
می کند و می افزاید: نباید این نکته را فراموش 
کنیم که مهمترین وظیفه زن ایجاد آرامش در 

خانواده اســت، پس باید این 
موضوع را هم برای زنان و هم 

برای مردان تبیین کنیم.
علیمحمدی بانوان رســانه را 
قشری اثرگذار در جریان سازی 
در اجتماع و آگاهی بخشی می 
دانــد و معتقد اســت یکی از 
مشــکالت زنان، دیده نشدن 
آنهاست  فعالیت ها و خدمات 
که این خأل با کمک اصحاب 

رسانه رفع می شود.
وی با بیان اینکه دســت یاری 
خود را به سوی رسانه به ویژه 
بانوان این حوزه دراز می کنم، 
می گوید: پیشنهاد می کنم یک 
نشریه و یا یک صفحه در رسانه ها به نام بانوان 
و انعکاس اخبار و فعالیت های شــاخص آنها 
اختصاص یابد. مدیرکل امور بانوان استانداری 
همــدان با بیــان اینکه این اتفاق بــه ارتقای 
وضعیت زنان و عدالت جنسیتی کمک می کند 
در ایــن باره توضیح می دهد: ایجاد اعتماد به 
نفــس بین بانوان و ارزش گــذاری به جایگاه 
آنها به ویژه در بین دختران تحصیلکرده، نکته 
مهمی است که همه باید دست در دست هم 

برای تحقق این موضوع تالش کنیم.
 بانوان پرافتخار الوند 

معرفی می شوند 
وی با اشــاره بــه راه اندازی ســایت »بانوی 
پرافتخار الوند« به منظور معرفی زنان توانمند 
همدان اظهار می کند: تا پایان ســال نسبت به 
معرفی نزدیک به 40 تــن از زنان توانمند در 
عرصه های مختلف از طریق این سایت اقدام 

می شود.
علیمحمدی با بیان اینکه بانوان می توانند نسبت 
بــه درج ســوابق کاری خود در این ســایت 
اقدام کنند، می گوید: این اتفاق زمینه ای برای 
شناسایی زنان فعال و توانمند در استان و ایجاد 

یک بانک اطالعاتی خواهد بود.
وی می افزایــد: در حال حاضر دختران بیش 
از 60 درصد قبولی های دانشــگاه ها را دارند، 
اما کمتر از 30 درصد از شاغالن دستگاه ها در 
این قشر است، بنابراین باید نسبت به ارتقای 

جایگاه آنها تالش شود.
»کانون بانوان خبرنگار« در همدان تشکیل شود

علیمحمدی استفاده از پســت های مدیریتی 
برای بانوان در ارتقای 30 درصد پســت های 
مدیریتی را خواســتار شــد و گفت که بانوان 
فعال در حوزه رســانه یــک مجموعه به نام 
»کانون بانوان خبرنگار« تشکیل دهند و از این 
فضا ضمن ایجاد بستری مطلوب برای فعالیت، 
زمینه افزایش ضریب سالمت روحی و جسمی 

خود را دنبال کنند.
وی با اشاره به اینکه باید نسبت به ایجاد برخی 
کمپین ها اقدام شود، در این باره اینگونه اظهار 
نظر می کند: »نه به ظروف یکبار مصرف«، »نه 
به جهیزیه دیدن«، »نه به دیدن سیسمونی«، »نه 
به عروس  گردانی« و... موضوعاتی اســت که 

باید در آن ورود کرد.
مدیــرکل امور بانوان اســتانداری همدان با 
بیان اینکه رســانه ها در این زمینه می توانند 
مثمر ثمر واقع شــوند، تأکید می کند: زنان 
نیز به عنوان عنصــر تأثیرگذار در جامعه با 
پیوستن به این کمپین ها می توانند تحولی را 

در جامعه رقم زنند.

 بنیاد مســکن 9 هزار و 300 نفر را 
برای دریافت تســهیالت در راستای 
بازسازی واحد های مسکونی خسارت 

دیده به بانک معرفی کرده است.
معــاون عمرانی اســتاندار همدان در 
شــورای هماهنگــی مدیریت بحران 
اســتان همدان با بیان اینکه سیل رخ 
داده در سال جاری با وجود خسارات 
زیاد به کشــور باعث حســاس شدن 
موضوع شــد، اظهار کرد: سیل اخیر 
باعث شــد توجه بیشتری به حوادث 

داشته باشیم.
محمدرضا عراقی با بیان اینکه در هر 
اتفاقات طبیعی رخ می دهد  جامعه ای 
اما باید از ایــن اتفاقات درس گرفته 
و تجربه کســب کنیم، ادامه داد: سیل 

باعث شد متوجه شویم طبیعت نظم دارد، پس 
باید فکری کرده و مسیر آب را نبندیم.

به گــزارش فارس، معاون عمرانی اســتاندار 
همدان افزود: با وجود مشــکالت کشــور و 
درحالی که اعتبارات عمرانی به ســختی تأمین 
می شود، دولت بیش از یک  هزار میلیارد تومان 
برای بازسازی خسارت سیل در استان همدان 

تخصیص داد.
وی با بیان اینکه بنیاد مســکن 9 هزار و 300 
نفر را برای دریافت تســهیالت در راســتای 
بازسازی واحد های مسکونی خسارت دیده به 
بانک معرفی کرده اســت، بیان کرد: این اقدام 

به صورت کارشناسی شده، انجام شده است.
عراقی با اشــاره به اینکه در بخش کشاورزی 
بیش از 17 هزار پرونده برای خســارت سیل 
تشکیل شد، افزود: این فعالیت و گردش پول 

در استان برکات زیادی دارد.
وی بــا بیان اینکه دولت پول تخصیص داده و 
ما مســئوالن استان باید کار را با سرعت پیش 
ببریم چراکه این حق مردم اســت، ادامه داد: 
پژوهشــگاه فضایی باید به کار خود سرعت 

دهد چراکه فرصت کمی باقی مانده است.
معاون عمرانی اســتاندار همدان با اشــاره به 
اینکه با توجه به بارندگی های پاییزی، اداره کل 
هواشناسی باید اطالع رسانی دقیق داشته باشد، 
تصریح کرد: دهیاری ها و همه دســتگاه های 

خدمات رسان باید آمادگی خوبی داشته باشند.
علیمــردان طالبــی، رئیس مدیریــت بحران 
اســتانداری همدان نیز با اشاره به آمادگی این 
ستاد برای بارندگی های پاییز و انجام مکاتبات 
بــا دســتگاه های مربوطه، گفت: بــا توجه به 
بارندگی های فصل بهار امسال، وزارت کشور 
و وزارت نیــرو بر آمادگی برای بارندگی پاییز 

تاکید داشتند.
 توزیع ۱۱ هزار تن سیمان رایگان 

بین سیل زدگان همدان
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی همدان نیز 
گفت: 11 هزار و 530 تن ســیمان رایگان در 
قالب 230 هزار کیسه توسط بنیاد مستضعفان 

در این استان توزیع شده است.
حســن ظفری بیان کرد: به هــر متقاضی در 
مرحله اول 80 کیسه تعلق گرفت و در مرحله 

دوم نیز 80 کیسه تحویل آنها می شود. 
وی افزود: با توجه بــه تعمیر کامل )اورهال( 
دســتگاه های 2 کارخانه ســیمان هگمتان و 
نهاوند در استان همدان و افزایش قیمت حمل 
و نقل، هم اینک توزیع سیمان با کندی مواجه 

شده است.  
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی همدان 
بیان کرد: روند ســاخت خانه های آسیب دیده 
از ســیل استان رو به افزایش بوده و 45 واحد 

تاکنون آماده بهره برداری شده است.

ظفری یــادآوری کــرد: در مرحله نخســت 
پرداخت تســهیالت برای ســاخت و ترمیم 
مسکن های آســیب دیده از سیالب، سه هزار 
و 550 میلیارد ریال اعتبار در قالب پنج هزار و 

100 فقره تسهیالت ابالغ شد.
وی بیان کــرد: در این راســتا 9 هزار و 303 
متقاضی به سیســتم بانکی این استان معرفی 
و چهــار هزار و 998 متقاضــی موفق به عقد 
قرارداد شدند که بر این اساس کار بازسازی در 

مرحله اول آغاز شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
همــدان دربــاره آخریــن وضعیت 
پیشــرفت فیزیکی طرح هایی که در 
مرحله نخســت موفق بــه دریافت 
تســهیالت شــدند، گفت: 2 هزار و 
904 واحــد موفق به پی کنی، 2 هزار 
و 536 واحــد موفق به اجرای پی و 
ایزوالســیون و 2 هزار و 271 واحد 

موفق به عملیات پی سازی شدند. 
ظفری ادامه داد: سیستم سازه ای که 
برای ســاخت واحدهای مســکونی 
دیوارچینی،  شــامل  شــده  انتخاب 
اسکلت فلزی و بتنی مبتنی بر پی های 
ساختمان است و تاکنون 605 واحد 
موفق به اجرای طرح تا مرحله سقف 

شدند. 
وی متوســط پیشرفت فیزیکی این طرح ها را 
42 درصــد عنوان کرد و افــزود: 930 میلیارد 
ریال تســهیالت بالعوض در ســه مرحله به 
حساب اســتان واریز شده و یک هزار و 939 
نفر تاکنون به ذی حســابی برای دریافت این 

تسهیالت معرفی شدند.
ظفــری گفت: تاکنون 230 میلیارد ریال کمک 
بالعوض احداثی، تعمیری و معیشــتی به یک 

هزار و 258 نفر پرداخت شده است.
وی با عنوان اینکه تسهیالت مرحله دوم معادل 
سه هزار و 160 میلیارد ریال پرداخت می شود، 
اضافه کرد: در مجموع تسهیالت مرحله اول و 
دوم هفت هزار و 150 میلیارد ریال و شــامل 
پنج هزار و 150 میلیارد ریال تسهیالت ویژه و 
یک هزار و 990 میلیارد ریال کمک بالعوض 

است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی همدان 
افــزود: در شهرســتان نهاوند، شــهرداری به 
ملک های های قولنامه ای پروانه ساختمانی نمی 
دهد و مشــخص نیست که بین سند با پروانه 

ساختمانی چه ارتباطی وجود دارد.
ظفری گفت: تعدادی از واحدهای مســکونی 
دو طبقه نیز در ســیالب خســارت دیدند که 
برخی بانک ها به 2 طبقه تسهیالت نمی دهند 
درحالی که مرجع تشــخیص تعــداد طبقات 

آسیب و خسارت دیده، بنیاد مسکن است.

گِل مالی خودرو ممنوع!
 معاون اجتماعی انتظامی اســتان همدان خبــر داد: گل مالی کردن 
شیشه خودرو که بیشتر در ایام محرم شاهد آن هستیم با توجه به ایجاد 

محدودیت دید و احتمال بروز سانحه رانندگی ممنوع است.
حســین بشــری با اعالم ممنوعیت قمه زنی در هیأت های مذهبی و 
نوشتن شعارهای نامتعارف روی خودروها نیز در این ایام، از مسئوالن 
هیأت های مذهبی خواست تا از نصب تمثال و شمایل ائمه اطهار)ع( 

بر سردر هیأت ها نیز جلوگیری کنند. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان همــدان در گفت وگو با 
ایرنا بیان کرد: عزادران حســینی با رعایت مقــررات ترافیکی در ایام 
سوگواری ساالر شهیدان از بروز سوانح و ایجاد راه بندان پرهیز کنند.

بشــری از ممنوعیت ورود هرگونه وســائل نقلیه به داخل دسته های 
عــزاداری، توزیع مواد غذایی نذری با خودرو در معابر اصلی به ویژه 
تقاطع ها و میادین خبر داد. وی تاکید کرد: با توجه به احتمال سرقت 
اثاثیه منزل در ایام محرم، توصیه می شود عزاداران منزل خود را خالی 
از سکنه نگذارند و پیش از خروج از منزل از قفل بودن تمامی درها و 

پنجره ها و منافذ ورودی اطمینان حاصل کنند.

۱۰۴ کالس درس در همدان آماده 
بهره برداری است

 همزمان با آغاز ســال تحصیلی 99-98 و بازگشایی مدارس، 104 
کالس درس نوساز در همدان بهره برداری می شود.

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس همدان در گفت وگو با 
ایرنا گفت: این تعداد کالس درس و اتاق در قالب 18 طرح آموزشی، 
پرورشــی و ورزشی در سطح این اســتان تحویل آموزش و پرورش 
شده اســت. فرزاد تیموری اظهار داشت: این طرح ها در مجموع در 
فضایی با زیربنای 13 هزار و  267 مترمربع ساخته و آماده بهره برداری 
شــده اند.وی با اعالم اینکه در مجموع حدود 187 میلیارد ریال برای 
بهره برداری از این طرح ها هزینه شــده است، اضافه کرد: از این 18 
طــرح، هفت طرح در همدان، فامنیــن و قهاوند، 2 طرح در مالیر، 2 
طرح در نهاوند، یک طرح در اســدآباد، 2 طرح در اللجین و بهار و 4 

طرح نیز در کبودراهنگ و گل تپه به بهره برداری می رسند.

معاون عمرانی استاندار:

9300 متقاضی برای تسهیالت 
به بانک های همدان معرفی شدند

مدیر کل امور بانوان استانداری:

 بانوان پرافتخار الوند معرفی می شوند
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9۴3میلیون ریال تخلف در رزن و درگزین

  رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رزن گفت: از ابتدای امســال 943 میلیون ریال تخلف در 
واحدهای صنفی شهرستان های رزن و درگزین ثبت شده است

محمد سهیلی در جلسه اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان های رزن و درگزین افزود: از ابتدای سال 
جاری تاکنون 6 هزار و563 مورد بازرســی از واحدهای صنفی در این شهرستان ها انجام شده است 

که با فرا رسیدن ماه محرم و بازگشایی مدارس این روند تشدید می شود.
وی با بیان اینکه 290 پرونده برای متخلفان صنفی به ارزش 943 میلیون ریال تشــکیل شــده است، 
خاطرنشــان کرد: مهمترین عناوین تخلف شامل گرانفروشــی با 73 مورد، عرضه خارج از شبکه و 

قاچاق 11 مورد، درج نکردن قیمت با 89 مورد و کم فروشی و تقلب با 97 مورد است.
ســهیلی با اشاره به اینکه 97 مورد شــکایات مردمی در سالجاری گزارش شده است گفت: اولویت 
کاری اتاق اصناف رصد واحدهای بدون پروانه است. وی به بازرسی در حوزه آرد اشاره کرد و اظهار 
داشــت: هزار و 196 مورد بازرسی از نانوایی های سطح شهرستان انجام و در این ارتباط 71 پرونده 
تخلف به ارزش 193 میلیون ریال تشــکیل شده است. به گزارش ایرنا،رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان رزن خاطر نشان کرد:  از ابتدای سالجاری تا کنون 60 مورد گشت مشترک بازرسی 

با سایر دستگاه ها انجام و 64 پرونده نیز در این زمینه تشکیل شده است.
گفتنی است در این جلسه تفکیک اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان رزن و قروه درگزین 

مطرح شد.

فرماندار فامنین :
ظروف یکبار مصرف در جلسات حذف شود

 فرماندار فامنین با ارسال نامه ای به دستگاه های اجرایی شهرستان 
فامنین، خواســتار حذف استفاده از ظروف یکبار مصرف در جلسات 

اداری شد.
ســید مجید شماعی با ارسال نامه ای به دستگاه های اجرایی شهرستان 
فامنین، خواســتار حذف استفاده از ظروف یکبار مصرف در جلسات 

اداری شد.
شــماعی تاکید کرده اســت:  انباشته شــدن ظروف پالستیکی یکبار 
مصــرف در طبیعت، خیابان ها، پارک های جنگلی و ســواحل چهره 
نامناســبی در محیط زندگی بشــر ایجاد کرده و الزم است به منظور 
اهمیــت حفظ منابع آب، خاک، هوا و مواد اولیه و نقش کاهش تولید 
در مدیریت پســماند از مصرف ظروف یکبار مصرف در جلسات و 

همایش های اداری اجتناب شود.
شماعی با توجه به مصرف ظروف یکبارمصرف پالستیکی و کاغذی 
در بسیاری از جلسات عنوان کرده است: استفاده از این ظروف عالوه 
بر آســیب جدی و مستقیم بر بدن انســان بر محیط زیست نیز تأثیر 

می گذارد.
وی از مسئوالن و ادارات دولتی و خصوصی این شهرستان درخواست 
کرد: تا حد امکان ضمن اســتفاده نکــردن از این ظروف در حفظ و 
پاکیزه نگه داشــتن محیط زیست کوشــا بوده و برای حفظ طبیعت 
لیوان های شیشــه ای برای صرف چای و سایر نوشیدنی ها در مراسم 
استفاده کنند و استفاده حداکثری از بشقاب و ظروف چند بار مصرف 
در صورت ضرورت و استفاده از ظروف پایه گیاهی نسبت به ظروف 

پلیمری در دستور کار قرار گیرد.

جذب بیش از 2۰ کارورز 
در بنگاه های اقتصادی

 مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان فامنین از جــذب بیش از 20 
کارورز در بنگاه های اقتصادی فعال خصوصی و تعاونی های ســطح 

شهرستان در بخش کشاورزی خبر داد.
جعفر کاویانی دلشاد گفت: برنامه های اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال 
فراگیر از نیمه دوم ســال 96 تا کنون 24 نفر از دانش آموختگان رشته 
های مختلف دانشگاهی در بنگاه های اقتصادی فعال بخش خصوصی 
و تعاونی های فعال در زیر بخش های کشــاورزی ســطح شهرستان 

موفق به گذراندن طرح کارورزی شده اند.
وی افزایش قابلیت جذب و اشــتغال دانش آموختگان از طریق انتقال 
مهارت و تجربه در محیط کار، ایجاد انگیزه کار آفرینی و فراهم نمودن 
زمینه انتقال دانش از دانش آموختگان به بنگاه های اقتصادی را از جمله 

اهداف این طرح بر شمرد.
  به گزارش ایســنا، کاویانی دلشاد خاطرنشان کرد: در بین کاروزران 
معرفی شــده به واحدهای پذیرنده 2 نفر از کارورزان موفق به اشتغال 
دائم در همان واحد شده اند و دو نفر از کارورزان نیز پس از گذراندن 
دوره کارورزی و کســب مهارتهای الزم به شرکت های تعاونی تولید 
روســتایی سطح شهرســتان معرفی و در حال حاضر در سمت مدیر 

عامل مشغول فعالیت هستند.

پروژه معدن فروسیلیس نهاوند 
در مهر98 کلنگ زنی می شود

 نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی گفت: پروژه معدن 
فروسیلیس نهاوند با اعتبار 20 میلیارد دالر در مهرماه امسال کلنگ زنی 

می شود.
حسن بهرام نیا افزود: در زمینه اشتغال زایی در شهرستان نهاوند پس از 
دو ســال و نیم مطالعه، توانستیم دو پروژه مهم معدن طالی روستای 

عشوند و معدن فروسیلیس را اجرایی کنیم.
وی تصریح کرد: معدن طالی نهاوند که در سر جاده روستای عشوند 
قرار گرفته است به عنوان تنها معدن طالی استان همدان با اعتبار 170 
میلیارد تومان کلنگ زنی شــده و در حال حاضر نیز کار در این معدن 

در حال انجام است.
بهرام نیــا افزود: پروژه دوم نیز معدن فروســیلیس نهاوند با اعتبار 20 
میلیارد دالر اســت که در مهرماه با کمک استاندار محترم همدان و با 

حضور مسئوالن استانی کلنگ زنی می شود.
وی عنــوان کــرد: پروژه معدن فروســیلیس نهاوند بــرای 200 نفر 
اشــتغال زایی خواهد داشت و توسط شرکت فوالد مبارکه اصفهان به 

زودی در شهرستان کلنگ زنی می شود.

۱5 روستای بخش مرکزی امسال
 آسفالت می شوند

 بخشــدار مرکزی اســدآباد از بهره مندی 15 روستای این بخش از 
آسفالت خبر داد. 

سلیمان نظری دوســت افزود: در سال جاری مردم 15 روستای بخش 
مرکزی از نعمت آســفالت بهره مند شــده اند و عملیات بهســازی و 
جدول گذاری در 10 روستا نیز آغاز شده که امیدواریم با تزریق اعتبارات 

بیشتر فعالیت های عمرانی را در سطح روستاها گسترش دهیم. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر با پیگیری های صورت گرفته در برخی 
از روســتاها خانه ورزش در روستاهای باالی 1500 نفر بخش مرکزی 
ایجاد شده که این مهم می تواند موجب گسترش رشته های ورزشی در 
روستاها شود، افزود: توانمند ســازی زنان روستایی یکی از مهمترین 
عوامل توســعه در روستاها به شمار می رود که به همین منظور از ارائه 
برنامه های اقتصادی و تولیدی در سطح شهرستان و روستاها بر اساس 
سیاســت های دولت و در راستای خدمت رسانی به روستاییان حمایت 

می کنیم.
به گزارش ایسنا نظری دوست تصریح کرد: ایجاد پارک و بوستان های 
روستایی و توسعه فضاهای سبز عمومی در روستاها می تواند در نشاط و 
شادابی روستاییان موثر بوده و زمینه رونق اجتماعی و فرهنگی و ورزشی 
روســتاها را فراهم کند که در همین راستا یکی از سیاست های مورد 
توجه در روستاها توجه به فضاهای تفریحی و ورزشی برای ایجاد شادی 
و نشاط کودکان بوده که خوشبختانه اکثر روستاهای بخش مرکزی از این 

مهم برخوردار هستند.
وی اضافه کرد :توسعه بهداشت روستایی همواره در دستور کار مسئوالن 
بخشــداری بوده و در هفته دولت برای توسعه هر چه بیشتر بهداشت 
روســتایی در بخش مرکزی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی  دو 
مرکز خدمات جامع سالمت در روستای آقاجانبالغی و چنار سفلی به 

بهره برداری رسید.

کسب 3 رتبه کشوری توسط دبیران 
دوره متوسطه نهاوند

 مدیر آموزش و پرورش شهرســتان نهاوند گفت: سه نفر از دبیران 
دوره متوسطه دوم نهاوند موفق شدند در جشنواره الگوهای برتر تدریس 

حائز رتبه برتر شوند.
علیرضا غالمی افزود: ســه نفر از دبیران دوره متوســطه دوم شهرستان  
نهاوند موفق شــدند در جشــنواره الگوهای برتر تدریس که در سطح 

کشور برگزار شد حائز رتبه های برتر شوند.
وی افزود: این جشــنواره همه ســاله در سه مرحله شهرستان، استان و 
کشور برگزار می شود و دبیران و معلمان هر سه دوره تحصیلی آخرین 

شیوه های جدید تدریس را ارائه می دهند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان نهاوند گفت: در این جشنواره دبیران 
دوره متوســطه دوم این شهرستان موفق شدند در سطح استان سه مقام 
اول را به دســت آوردند.وی به مقام های کسب شده دبیران اشاره کرد 
و افزود: در درس شــیمی ناهید کیانی مقدم از دبیران دبیرستان های این 

شهرستان موفق به مقام اول استان و دوم کشوری شد.
غالمــی با بیان اینکه لیال کیانی از دیگر دبیران مدارس نهاوند در رشــته 
فیزیک موفق به کسب مقام اول استان و مقام سوم کشوری شد اظهار کرد: 
سومین رتبه توسط زهرا خدارحمی دبیر علوم اجتماعی مدارس متوسطه 

دوم کسب شد که مقام اول استان و مقام دوم کشوری را به دست آورد.

کارت دانشجویی محمدحسین رحیمیون فرزند علی اکبر به 
شماره ملی 3860838385 رشته شهرسازی دانشگاه بوعلی 

سینا به شماره دانشجویی 9332981011  مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی آروین مروت فرزند سهراب به شماره ملی 
3830230613 رشته مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9312176028 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی الهام ثبوتی فرزند جلیل به شماره ملی 
3860989111 رشته ارتباط تصویری دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9612856008 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی سهیال شکری فرزند فتح ا.. به شماره ملی 
3875117980 رشته شیمی محض دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی 8132103032 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی شركت 
تعاونی كشاورزی مرغداران همدان 

)نوبت اول( 

دکتر علیرضا بهمنیار - رئیس هیأت مدیره تعاونی کشاورزی مرغداران همدان

تعاونی  شرکت  اعضای  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
کشاورزی مرغداران همدان می رساند که مجمع عمومی 
شرکت در ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه 98/6/24 
در محل هتل پارسیان )ارم( واقع در بلوار ارم تشکیل 

می گردد. 
لذا فقط از اعضای محترم شرکت )هر عضو یک نماینده( 
تقاضا می گردد در روز و تاریخ مذکور در محل حضور 
به هم رسانند و یا وکیل خویش را کتبا برای شرکت در 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه معرفی نمایند.

دستور جلسه به شرح ذیل است:
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان

2- تصویب صورت های مالی سال 1397 شرکت
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره برای سه سال

4- انتخاب بازرس شرکت برای یک سال
5- تعیین خط مشی آتی شرکت

6- پیش بینی بودجه سال 1399

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی همدان)نوبت دوم( 

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف جهاد کشاورزی همدان

بنــا بــه تصمیــم هیــأت مدیــره شــرکت تعاونــی، جلســه مجمــع عمومــی بطــور فــوق العــاده نوبــت دوم شــرکت تعاونــی مذکــور راس ســاعت 16 
روز شــنبه مــورخ 1398/6/23 در محــل باشــگاه معلمــان )خانــه معلــم( همــدان بــه آدرس : میــدان شــریعتی، ابتــدای خیابــان میــرزاده عشــقی 

تشــکیل مــی گــردد.
بدینوســیله از کلیــه اعضــاء )صاحبــان ســهام( دعــوت مــی گــردد در تاریــخ و ســاعت مقــرر در مجمــع عمومــی فــوق حضــور بهــم رســانیده و یا 
وکالی خــود را بــا توجــه بــه مــاده 19 آییــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی، حداکثــر یــک روز قبــل از تاریــخ مجمــع عمومــی بــه هیــأت 

ــا معرفــی نمایند. ــره کتب مدی
دستورات جلسه:

تاریخ انتشار: 1398/6/11

1- گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد سال 1397
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397 و تصمیم گیری در خصوص 

نحوه تقسیم سود
3- تصویب بودجه و تعیین خط و مشی شرکت تعاونی در سال 1398

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5-  طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضای شرکت تعاونی 
6- طرح و تصویب پاداش هیأت مدیره

7- طرح و تصویب انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت تعاونی
8- طــرح و تصویــب عضویــت درشــرکت تعاونــی زنجیــره ای تامیــن و 

توزیــع کاالی تعاونــی هــا

سپیده راشدي «

 نامگــذاری همدان پیــام در کوچه هــای 
جورقان بهانه ای بود که در نشســتی دوستانه 
پــای صحبت هــا و دغدغه های  شــهردار 

جورقان بنشینیم. 
در این نشســت شــهردار جورقــان ضمن 
قدردانی از هیأت تحریریه و اعضای شورای 
شــهر با ابراز گالیه از نادیده گرفته شــدن 
حقوق شــهرداری در ساخت شهرک صنعتي 
بنکداران خواهان احقاق حقوق از دست رفته 

این نهاد شد.
مجید قره باغی گفت: به دفعات در جلســات 
مختلف اســتانداری و فرمانداری با حضور 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
و معاونان وي با ارائه اســناد اثبات کردیم که 
مجموعه بنکداران، شهرک صنعتی نیست چرا 
که شهرک صنعتی شامل محدوده ای با کاربری 
صنعتی، پژوهشــی، پشتیبانی و فناوری است 
که این شــهرک جزو این چهار حوزه نیست 
و کامال به صورت تجاری ساخته شده است 

و تا چند ماه آینده به بهره برداری می رسد. 
وي افزود: واحدهای مســتقر در این شهرک 
مشــمول قوانین شهرداری هستند و مطابق با 
قوانین موجود همانند واحدهای تجاری ملزم 
به پرداخت حق و حقوق شــهرداری هستند 
و از مدیرعامل شــهرک هاي صنعتي اســتان 
انتظار داریم حق قانونــي جورقان را مدنظر 

قرار بدهد.
شهردار جورقان با تأکید بر حمایت از رونق 
تولید افــزود: بنکداری یک مجتمع اقتصادی 
ســودآور برای اســتان همدان است که اگر 
حق و حقوق شهرداری جورقان را بدهند ما 
هم مي توانیم حق پرســنل خدمات شهری را 
پرداخت کنیم و از این طریق کمبود امتیازات 
این شــهر را تا حدودي جبران کنیم و شاهد 

رونق اشتغال شویم.
قره باغی درباره مســکن و مشــکالت موجود 
در این زمینه گفت: اداره راه و شهرســازی از 
تخصیص 70 قطعه تفکیک شــده مساکن مهر 

شهرداری جورقان امتناع می کند و ما از طریق 
سازمان ملی زمین و مسکن و نمایندگان مجلس 
به این موضــوع ورود کرده و در حال پیگیری 
هســتیم که با عملی شــدن آن و رونق گرفتن 
درآمدزایی پروژه های عمرانی در ســطح شهر 

رضایتمندی شهروندان افزایش پیدا می کند. 
شهردار شــهر جورقان با اشــاره به انجام 
پیچ های  در  هندســی  اصالحــات  طــرح 
خطرنــاک و معابر اصلی و فرعی شــهر و 
بیان اینکه در ورودی شهر با دوربرگردانی 
غیر استاندارد و غیر ایمن روبه رو هستیم، 
افزود: بر این اســاس ســال گذشته طرح 
مطالعاتــی برای اصالح دور برگردان انجام 
شد و طراحی و مشاوره این طرح از طرف 
مجموعــه شــهرداری بود که بــا تالش و 
شــهرداری  فنی  کارشناســان  پیگیری های 
توانستیم طرح مدون و خوبی برای اصالح 

کنیم.  تهیه  هندسی شهر 
وی ادامه داد: اما با واکنش خوبی از طرف اداره 
راهداری مواجه نشدیم به این دلیل که فاصله ای 
که از ورودی شهر نیازمند اصالح هندسی بود 

قاعدتا باید700 متر باشد اما طبق تعریف ما این 
فاصله 400 متر بود که بــا اجرای این طرح با 
ورودی همگون و یک دوربرگردان اســتاندارد 
برای تردد مسافران و مردم شهر مواجه خواهیم 

شد.
قره باغــی با اشــاره به اقدامات انجام شــده 
شهرداری جورقان گفت: ساخت المان شهدا 
در پارک غدیر )به گفته ســپاه پاســداران و 
اســتانداری و فرمانداری  مجموعه فرهنگی 
یکی از شــکیل ترین ســازه های المان شهدا 
در سطح استان است(، نصب 8 عدد دوربین 
نظارت تصویری در سطح شهر، خیابان ها و 
پیچ های خطرناکی که در ســطح شهر وجود 
دارد با قدرت زوم بســیار بــاال که به زودی 
در اختیار کالنتری 18 شهر جورقان با هدف 
امنیتــی و انتظامــی قرار می گیــرد، از جمله 

اقدامات بوده است.
وی بــا بیان اینکه مدیریت شــهرداری و 
شورای شهر در فروردین ماه امسال برای 
جلوگیری از ســیل با آماده باش نیروهای 
خدمات شــهری به صورت 72 ســاعت، 

آمــاده خدمات رســانی بــوده، ادامه داد: 
نصب بیلبورد در ورودی شهر که از لحاظ 
تبلیغاتی و بحث هایی  آمایــش  جانمایی و 
که در ســازمان ســیما و منظر بوده است 
بــه عنــوان یکــی از بیلبوردهــای اصلی 
اســتان به شــمار می آید، نصب تابلوهای 
نام گذاری کوچه هــا، معابر و خیابان ها در 
سال گذشــته در راســتای راهنمای مسیر 
برای جلوگیری از ســردرگمی مســافران 
و شــهروندان، نصب تابلوهای تبلیغاتی با 
هدف درآمدزایی بیشــتر از دیگر خدمات 

است. شهرداری 
شــهردار شــهر جورقــان در پایــان گفت: 
بازدیدهای ماهانه با حضور اعضای شــورای 
شهر از سازمان شــهرداری و وزارت کشور، 
وزارت راه و شهرسازی، سازمان زیرساخت، 
ســازمان ملی زمین و مسکن، وزارت خانه و 
ارگان هــای دولتی به منظــور احقاق حقوق 
شــهرداری و تخصیص ماشین آالت و تأمین 
قیر از جمله اقدامات انجام شــده شهرداری 

می باشد.

شهردار جورقان اعالم کرد

شهرک بنکداران 
باید عوارض شهرداري بدهد

منابع طبیعی 
تشنه مشارکت های 
مردمی

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان 
گفت: جلب مشارکت مردم در اجرای طرح 
های منابــع طبیعی و آبخیزداری از مهمترین 
اولویت ها است چرا که مشارکت مردم تاثیر 
زیادی در حفاظت از جنگل ها و مراتع دارد.

اســفندیار خزائی بیان کرد: طرح های منابع 
طبیعی باید زمینه ساز توسعه و ایجاد امید در 
جامعه باشد چرا که ارائه خدمات در صورت 

ایجاد رضایت مردم، موثر است.
وی جنگل را شــاهکار خلقــت و ریه های 
تنفسی شهرها و محیط های زندگی دانست و 
اضافه کرد: منابع طبیعی بستر حیات و توسعه 
پایدار است و همه مردم در حفظ آن تکالیف 

و وظایفی دارند.
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
ــارکت  ــدون مش ــه ب ــان اینک ــا بی ــدان ب هم

مــردم حفــظ منابــع طبیعــی امکان پذیــر 
نیســت چراکــه مــردم مهمتریــن و موثرترین 
نقــش را در حفاظــت از جنــگل هــا و مراتــع 
ــردم  ــزود: مشــارکت م ــد، اف ــر عهــده دارن ب
ــی و  ــع طبیع ــای مناب ــرح ه ــرای ط در اج
آبخیــزداری و به کارگیــری جوامــع محلــی و 
تشــکل های مــردم نهــاد، زیســت محیطــی و 
منابــع طبیعــی بــا هــدف حفاظــت از منابــع 

طبیعــی بایــد نهادینــه شــود.
وی گفــت: در کشــور بیشــتر بارش ها در 
فصل هایی اتفــاق می افتد که نیــازی به آن 

نداریم پس باید بتوانیم با اســتفاده از طرح 
های آبخیزداری و آبخوانداری آب را ذخیره 

کنیم و مانع هدر رفت آن شویم.
خزائی با بیان اینکه آبخیزداری روشی است 
کــه می توانــد در طول یک حوضــه آبخیز 
سرعت ســیالب را کاهش دهد و نفوذ آب 
را به زمین بیشــتر کند، اظهار داشت: احیا و 
تقویت پوشــش گیاهی و ایجاد سدهایی با 
بندهای کوتاه موثرترین راهکار برای تقویت 
و تغذیه آب چشــمه ها و قنوات آبخیزداری 

است.
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آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقای محمدعلی ســلگی وکیل آقای اکبر شــهبازی مالک مشاعی پالک 3383 اصلی 
بخش یک نهاوند می باشــد و برابر درخواست شماره 2968/ن/98 مورخ 1398/6/9 تقاضای 
صدور ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه شــماره 2968/ن/98 
مورخ 1398/6/9 متقاضی مدعی می باشــد کــه مجاورین پالک مذکور را می شناســد و 
دسترســی به مالکین ندارد، لذا به اســتنادکد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص 
تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی 
مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در 
تاریخ 1398/7/28 ســاعت 9 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، دهبوره راه زیر نهر 
راج حضور یابند بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات 

نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد.
)م الف 136(

محمدعلی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقای محمد طالب محمدی رخ دارای شــماره شناســنامه  1371 به شرح دادخواست کالسه 
355/98ش112ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثــت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان رقیه زیبایی معیر به شماره شناسنامه  20320 در تاریخ 98/5/22 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-حسین 
محمدی رخ فرزند محمدطالب به شماره شناسنامه0154230715  متولد1393 فرزند متوفی 
2-محمدولی زیبایی معیر فرزند محمد به شــماره شناســنامه265 متولد1327 پدر متوفی 
3-محمدطالب محمدی رخ فرزند یوسفعلی  به شــماره شناسنامه1371 متولد1347 همسر 
متوفی  4-تاج آفرین زیباخو فرزند علی حســین به شماره شناسنامه237 متولد1331 مادر 
متوفی  اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 203(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326009000119 مورخه 98/4/15 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض خانم کبری به کام فرزند محمد به شــماره شناســنامه 16 صادره از فامنین به شماره ملي 
5029828443 صادره از فامنین در شش دانگ یک باب خانه به مساحت دویست و سی و سه مترمربع 
و نود و هفت صدم مترمربع قســمتي از پالک 104 اصلي واقع در بخش پنج همدان خریداري از مالک 
رسمي آقای عباسعلی امینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار نخستین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 165(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/23
رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

ان
رلم

پا

ان
رلم

پا

ت
دول

کمک داوطلبان انتخابات به اشخاص، 
خیریه ها و اماکن مذهبی جرم است

 سخنگوی وزارت کشور گفت: اقداماتی مثل خرید و فروش رای، 
کمک های نقدی و غیرنقدی و توزیع اقالم و لوازم توســط داوطلبان 
انتخابات مجلس جرم بوده و در مرحله رسیدگی به صالحیت ها مدنظر 

قرار می گیرد.
سیدسلمان ســامانی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه قانون انتخابات 
مجلس شورای اســالمی چهار روز قبل از پایان مجلس نهم یعنی در 
تاریخ سوم خرداد سال 95 اصالح شد، اظهار کرد: تاکنون هیچ انتخاباتی 
با این اصالحیه قانون انتخابات مجلس برگزار نشــده است و انتخابات 
پیش رو نخســتین انتخاباتی خواهد بود که براســاس این قانون اجرا 

خواهد شد.
وی در ادامه با اشــاره به جرم انگاری اعمال شــده در اصالحیه قانون 
انتخابــات مجلس تصریح کرد: اقدام برای خرید و فروش مســتقیم و 
غیرمســتقیم رای، توزیع اقالم و لوازمی کــه برای دریافت کننده جنبه 
انتفاعی داشته باشد و کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن 
عمومــی و مذهبی، هیأت ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات 

جرم انگاری شده است که در قوانین قبلی با این صراحت نبوده است.
معاون هماهنگی وزارت کشــور تاکید کرد: وزارت کشور، هیأت های 
بازرســی و نظارت با حساســیت ویژه ای این موارد را رصد کرده و 
اگر تخلفی انجام شود، در رسیدگی به صالحیت داوطلبان مدنظر قرار 

می گیرد.

تاکید مکرون بر گفتمان برای ایجاد راهکار 
پایدار در منطقه

 رئیس جمهور فرانسه در گفت وگوی تلفنی با رئیس جمهور ایران 
خواســتار اجرای کامل تعهدات برجامی  ایــران و کمک آن به صلح و 

ثبات منطقه شد.
دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز گذشــته در بیانیه ای اعالم کرد که 
امانوئل مکرون و حسن روحانی گفت وگویی تلفنی داشته  و به ارتباط 

نزدیک در روزهای آتی ادامه خواهند داد.
ایــن بیانیه همچنین مطرح کرد که امانوئل مکرون به دنبال تبادالتی که 
در طی نشســت جی 7 در بیاریتز انجام شد، بر نیروی محرک مداومی 
که باعث تنش زدایی از طریق گفتمان شــده و راهکار پایدار در منطقه 
ایجاد کند، تاکید کرد.طبق این بیانیه، روســای جمهور این دو کشور بر 
ســر داشــتن روابط تنگاتنگ در روزهای آتی توافق کرده اند و مکرون 
تکرار کــرد که ایران باید به طور کامل بــه تعهدات برجامی اش عمل 
کرده و به نوبه خود اقدامات الزم را در راســتای احیای صلح و امنیت 
در خاورمیانه انجام بدهد.رهبران نشست جی 7 در بیانیه ای اعالم کرده 
بودند که آن ها بر ســر دو هدف راجع به ایــران توافق دارند و آن این 
است که اطمینان حاصل شود ایران هیچ گاه به سالح هسته ای دست پیدا 
نکرده و از صلح و ثبات منطقه حمایت کند.به گزارش ایسنا، این بیانیه 
در پی این مطرح می شود که هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران که مدت کمی پیش از برگزاری نشســت جی 7 با رئیس 
جمهور فرانسه دیدار کرده بود به دعوت وی دوباره به فرانسه و این بار 
بیاریتز، محل برگزاری نشســت جی7 رفت که این از سوی رسانه های 
بین المللی اقدامی غیرمنتظره تلقی شــد.مکرون در نشست جی 7 تاکید 
کرد که فرانسه خواهان مهیا کردن شرایط مذاکره میان روسای جمهور 

آمریکا و ایران است. 

ایران هیچ گاه خود را مصرف انتخابات 
آمریکا نمی کند

 عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر این که ایران هیچ گاه خــود را صرف موضوعات 
انتخابات آمریکا نمی کند گفت: اگر مذاکره در قالب بازگشت به برجام 
باشــد باید همراه با برداشــته شــدن تحریم ها صورت گیرد همچنین 
ضمانت های قوی تری وجود داشته باشد که آن زمان می تواند مذاکرات 
را در چارچوب برجام احیا کرد وگرنه هیچ گاه در سال انتخابات آمریکا 
کاری نمی کند که با رفتارهایش به سیاســتمداران آمریکا کمک کند آن 
هم افرادی همچون ترامپ که بیشترین توهین را به ایرانی ها در کل دنیا 
و حتی آمریکایی ها داشته  اســت. امروز یاغی ترین اشخاص در مقابل 

معادالت بین المللی ترامپ، پمپئو و تیم اطرافش است.
حشمت ا... فالحت پیشه ادامه داد، اگر قرار به بازگشت آمریکا به برجام 
باشد ایران باید مالحظات خاص صیانتی داشته باشد چون ممکن است 
آمریکا با عنوان عنصری مزاحم تنها به دنبال اجرای مکانیزم ماشــه در 

برجام باشد.

اولویت کشور
 ایجاد سپر پدافندی سایبری است

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اعالم جنگ علنی 
آمریکا در فضای ســایبری علیه جمهوری اســالمی ایران، تاکید کرد: 
امروز اولویت کشور، ایجاد یک سپر پدافندی در حوزه زیرساخت های 

سایبری است.
غالمرضا جاللی، با اشاره به اعالم جنگ علنی آمریکا در فضای سایبری 
علیه جمهوری اســالمی ایران تاکید کرد: در این فضا الزم است کشور 

یک آرایش دفاعی جدی داشته باشد. 
به گزارش فارس وی با تاکید براینکه میزان وابســتگی آمریکایی ها به 
فضای سایبری بیش از ایران است، تصریح کرد: امروز اولویت کشور، 

ایجاد یک سپر پدافندی در حوزه زیرساخت های سایبری است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه تهاجم دشمن در 
فضای اقتصادی نیز موضوعی مهم و خطرناک اســت، گفت: دشمن از 
شبکه های اجتماعی برای مدیریت فضای روانی کشور و ایجاد نارضایتی 

اقتصادی بهره می برد که باید برای آن چاره ای عاجل اندیشید.

برجام هیچ گاه قابل مذاکره نخواهد بود
 رئیــس کمیته روابط خارجی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلــس تاکید کرد که جمهوری اســالمی ایران دیگر دربــاره برجام مذاکره 
نخواهد کرد چون تبدیل به قطعنامه ای الزام آور برای همه کشورها شده است. 
کمال دهقانی،با اشــاره به سفر اخیر وزیر خارجه به فرانسه در حاشیه نشست 
G7گفت: آمریکا در محاسباتش درباره ایران دچار اشتباه محاسباتی، نظامی و 

اقتصادی شده که باعث انزوای آمریکا شده است.
به گزارش ایســنا، وی، گفت: در مذاکرات صورت گرفته با فرانســه و سایر 
کشورهای غربی تاکید ایران همواره این بوده که مذاکره ای درباره تغییر برجام 
نخواهد شد چون پرونده برجام بسته شده و در شورای امنیت به قطعنامه 2231 
به عنوان قطعنامه الزام آور برای همه کشورهای دنیا تبدیل شده است. لذا هیچ 

گاه برجام قابل مذاکره نخواهد بود.

سفره مردم به دلیل گرانی جمع شده است
 نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه مردم در شرایط کنونی به دلیل 
گرانی کاالهای اساســی با مشکالت بسیاری روبه رو هستند، گفت: متأسفانه 
ســفره مردم جمع شده، حال ما در قانون بودجه سال 98 دولت را مکلف به 
برداشت اعتباری بالغ بر 14 میلیارد دالر و اختصاص آن برای تأمین کاالهای 
اساسی کردیم. حال دولت باید هر چه سریعتر به داد مردم برسد. به گزارش 
فارس ،جبار کوچکی نژاد در نشست علنی روز گذشته،افزود: بر اساس قانون 
شــرکت های آب، بــرق و گاز باید به مردم خدمات ارائه کنند اما متأســفانه 
شــاهدیم که افراد خانه ساختند اما امکانات الزم داده نمی شود ، همچنین بر 
اســاس قانون دولت باید نسبت به همسان ســازی حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی، کشوری و لشکری اقدام کند اما تاکنون این مسأله صورت نگرفته 

است.

موسوی بمباران بازداشتگاه اسرا  یمن توسط 
عربستان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام هواپیماهای سعودی در بمباران بازداشتگاه 
نگهداری اســرا در اســتان ذمار یمن را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها 
نفر شد، محکوم کرد.به گزارش ایسنا سید عباس موسوی با اشاره به اینکه این 
بازداشتگاه مورد شناسایی جمعیت صلیب سرخ قرار گرفته بود و نمایندگان آن 
جمعیت نیز چندین بار از آن مکان بازدید کرده بودند، گفت: بمباران بازداشتگاه 
اســرا جدیدترین جنایت جنگی ائتالف به رهبری عربســتان سعودی در یمن 
است و صفحه دیگری بر جنایات متجاوزان می افزاید. وی افزود: این جنایات 
با ســالح های آمریکایی و بعضی کشورهای غربی توسط متجاوزین نظامی به 
یمن صورت می گیرد و مطمئنا مردم یمن این کشورها را شریک و پاسخگوی 

این جنایات می دانند.

 اردوغان، آمریکا را تهدید کرد مســتقال در سوریه وارد 
عمل می شود

■ ایســنا: رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد، قصد خروج از پیمان ناتو 
و پشت کردن به هم پیمانان خود را ندارد اما تهدید کرد که اگر 2 تا 
3 هفته دیگر توافق کشــورش با آمریکا در شرق فرات اجرا نشود، 

ترکیه به تنهایی دست به کار می شود. 
رجب طیب اردوغان، اما با انتقاد شــدید از آمریکا افزود که ایاالت 
متحده در شــرق فرات از "تروریســت ها" پشــتیبانی می کند و این 
موضوع به مشــکلی میان آمریکا و ترکیه تبدیل شــده اســت.او در 
سخنان خود به فعالیت مشترک گروه نظامی "یگان های مدافع خلق" 
و آمریکا نیز اشاره کرد و بدون آن که از آمریکا نامی ببرد اظهار کرد: 
پناه بردن یک گروه تروریســتی که آن را تار و مار کرده ایم به کشور 
هم پیمان ترکیه و ادامه فعالیت های آن زیر سایه این حمایت ها به یک 

مساله و مشکل تبدیل شده است.

 روسیه رئیس شورای امنیت شد
■ تســنیم: به نقل از خبرگزاری »نووستی«، روسیه از روز گذشته ، 
اول سپتامبر )10 شهریور ماه( برای یک ماه ریاست دوره ای شورای 

امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده خواهد داشت.
ریاست شورای امنیت هر ماه، بر اساس حروف الفبا برعهده کشورهای 
عضو قرار می گیرد و در ماه آگوست ریاست آن بر عهده لهستان بود.

طبق اطالعات دفتر نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل، برنامه ریزی 
انجام شده در ماه سپتامبر رویدادهای شورای امنیت به همکاری های 
منطقه ای اختصاص خواهد داشــت.همچنین یادآوری شده است که 
"واسیلی نبنزیا" نماینده دائم روسیه در سازمان ملل پس از تایید برنامه 
کاری پیشــنهادی از سوی مسکو توسط  سایر اعضای شورای امنیت، 

این برنامه را در تاریخ سوم سپتامبر )13 شهریور( اعالم کند.
انتظار می رود که "ســرگئی الوروف" وزیر امور خارجه روسیه نیز 

طی ماه جاری در برخی جلسات شورای امنیت شرکت کند.

 ارتش صهیونیستی در انتظار واکنش کوبنده نیروهای 
مقاومت حزب ا... است

■ فارس: رسانه های صهیونیستی کماکان از بیم ارتش اسرائیل نسبت 
به واکنش های نیروهای مقاومت لبنان خبر می دهند.

به نوشــته روزنامه »جروزالم پست« ارتش اســرائیل حریم هوایی 
برخــی مناطق تحــت کنترل خــود را بر روی پــرواز هواپیماهای 
مســافربری بســته و نیروی دریایی آن نیز در آماده باش کامل قرار 
دارد.بر اســاس این گزارش، فرماندهی شمال اسرائیل )سرزمین های 
اشغالی( که از هفته گذشــته در انتظار حمله شدید حزب ا... است، 

در آماده باش کامل به سر می برد. 
روز شنبه نیز کاروان توپخانه ای در حال انتقال به شمال سرزمین های 
اشــغالی مشاهده شــد. )سوم شــهریورماه( دو پهپاد انتحاری رژیم 
صهیونیســتی همزمان با نقض حریم هوایی لبنان و با هدف بمباران 
مواضع حزب ا...، به جنوب بیروت تجاوز و حمله کردند. پس از آن، 
»سید حسن نصرا...« دبیرکل حزب ا... در سخنرانی خود در سالگرد 
آزادسازی »جرود عرســال« تهدید کرد که رژیم صهیونیستی پاسخ 

این اقدام خود را خواهد دید.
 از سوی دیگر چهارشــنبه هفته گذشته ارتش لبنان اقدام به شلیک 

به سوی سه پهپاد متجاوز رژیم صهیونیستی در مرزهای خود کرد.

 حمله موشکی به فرودگاه »معیتیقه« طرابلس در لیبی
■ مهــر: به نقل از القــدس العربی، حرکت هواپیماهــا در فرودگاه 
بین المللی معیتیقه واقع در طرابلس مجددا متوقف شــد.این فرودگاه 
تنها فرودگاه بین المللی اســت که هم چنان در لیبی فعالیت می کند.

توقف حرکت هواپیماها در این فرودگاه به دنبال حمله موشــکی به 
این فرودگاه صورت گرفت.پیشــتر نیز این فرودگاه، چندین نوبت 

مورد حمله راکتی قرار گرفته بود.

 وزیر خارجه کره شمالی 
در نشست مجمع عمومی شرکت نمی کند

■ باشگاه خبرنگاران: ری یونگ هو، وزیر امور خارجه کره شمالی، 
احتماال امســال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت 
نخواهد کرد و به این ترتیب هر گونه احتمال دیدار میان وی و مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی در 
نیویورک از بین می رود.پیشتر پیونگ یانگ اعالم کرد وزیر امور خارجه 
کره شمالی در نشست مجمع عمومی که از 17 سپتامبر آغاز می شود، 
شــرکت خواهد کرد. اما هفته گذشته این کشور سطح حضور در این 
نشســت را از وزیر امور خاجه به سفیر یا نمایندگی دیپلماتیک تغییر 
داد. روز شــنبه،  معاون وزیر امور خارجه کره شــمالی، به پمپئو که 
پیونگ یانگ را شــرور می خواند، هشدار داد. وی تا آنجا پیش رفت 
که اعالم کرد صبر دولت کره شــمالی در حال تمام شــدن است و 
تاکید کرد پیونگ یانگ می تواند در تمامی تدابیری که تاکنون اتخاذ 

کرده، تجدیدنظر کند.

دربــاره  رئیس جمهــور  رئیس دفتــر   
گفت وگــوی ایران و گــروه هفت در پاریس 
گفت: پیشنهادی دو هفته گذشته بین ایران و 
فرانسه رد و بدل و به ما ارائه شد. بخش های 
قابل توجهی از این پیشــنهاد را تغییر دادیم. 
این پیشــنهاد حاصل نتیجه 5 ساعت مذاکره 
تلفنی روســای جمهــوری ایران و فرانســه 
است که به عنوان طرح از صحبت های هردو 

رئیس جمهور به دست آمد.
محمود واعظی ادامه داد: قســمت های قابل 
توجه مورد تایید گــروه هفت برای ما قابل 
قبول نبود و پیشــنهادات مــا به مکرون ارائه 
شــد. وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران مذاکرات را ادامه داد و پیشــرفت هایی 
محقق و مقرر شد ما در تهران و گروه هفت 
با شرکای اروپایی جلسه داشته باشند تا نتیجه 
بررسی های داخلی و گروه هفت مورد بحث 

قرار گیرد. 
وی گفــت: امروزعبــاس عراقچــی، معاون 
وزیر امورخارجــه در راس هیأتی به پاریس 
می رونــد و یک تیم اقتصــادی از بخش های 
مختلف نیز در این جلســه حضــور دارند تا 
پیشنهادها روشــن شود.رئیس دفتر  این  ابعاد 
رئیس جمهور تاکید کرد: وقتی با یک کشــور 
مذاکــره می کنیــد طرف مقابل و شــما برای 
منافع خود مذاکره می کنید. به هر حال برجام 
شــکل گرفته و با کمک تعدادی از کشورها 
به نتیجه رســیده اســت. غیر ترامپ، دیگران 
سعی می کنند دســتاورد خود را حفظ کنند و 
اروپایی ها، چینی هــا و روس ها عالقه مند به 
حفظ دستاورد برجام هســتند. وی ادامه داد: 
از امســال شاهد این هستیم که بین مردم فضا 
عوض شــده و در بازار ارز و کاال دارای ثبات 

هستیم و شاخص ها بهبود یافته است.
واعظی  همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خــود ادامــه داد: در آمریــکا دموکرات ها و 
جمهوری خواهان فضای انتخاباتی دارند و این 
فضا هرچه پیش می رویم تندتر می شــود. در 
آمریکا رقبــای انتخابی همواره از یک اصولی 
تبعیت می کردند اما در سه سال اخیر با شرایط 
خاصی طرفیم و ترامپ تیم تند محدودی دارد 

که نُرم بین المللی را رعایت نمی کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور عنوان کرد: ترامپ در 
سیاســت نبوده و خیلی تصمیمات را تنهایی 
گرفته است. وی حرکتی را با کره شمالی انجام 
داد و عکسی گرفت و فکر کرد این را می تواند 
به عنوان الگویی برای ایران و دیگر کشــورها 
اجرا کند اما از پیشینه مردم ما خبری نداشت.

واعظی گفــت: در سیاســت خارجه آمریکا 

نسبت به ایران سرگردانی وجود دارد و ثبات 
و اصول و چارچوبی در این بخش نیســت.

وی همچنین با بیان اینکه ایران برگ تبلیغاتی 
آمریکایی ها نیســت و آنان ســخت در اشتباه 
هســتند، اظهار داشت: سیاســت خارجی ما 
مشخص و یگانه است و همه از سیاست یگانه 
موجود در سیاســت خارجی تبعیت می کنیم 
اما اصول ما یکی اســت و آمریکا تا روزی که 
بخواهد این سیاست را نسبت به مردم و نظام 

داشته باشد شرایط همین خواهد بود.
رئیس دفتــر رئیس جمهور اظهار داشــت: در 
مقایســه 5 ماه اول ســال 98 نسبت به دوران 
مشابه ســال 97، وضع آرام تری از هر لحاظ 
داریم، البته این بدان معنا نیست که مشکالت 
ما حل شــده بلکه رشد قیمت کاالهای مورد 
نیاز متوقف و قیمت برخی کاهشــی شده اما 
به قیمت اصلی برنگشــته اســت. وی با بیان 
اینکه در 5 ماه اخیر کارهای بزرگی انجام شده 
است، تصریح کرد: وقتی آرامش و امیدواری 
به آینده باشــد، کارهای بزرگی انجام می شود 
و در بخش های مختلفی از جمله پتروشــیمی 
فعالیت های خوبی به سرانجام رسید. با توجه 
به افتتاح این پروژه ها در طول ســال به ذهن 
می آمد که هفته دولت کم رونق اســت اما از 
شــنبه گذشــته همه روزها در سراسر کشور 

پروژه های متعدد برای افتتاح داشتیم.
وی در ادامه گفت: در شــرایط تحریم، بحث 
تولید کلید عبور راحت تر از شــرایط دشوار 
است. امســال را مقام معظم رهبری به عنوان 
ســال رونق تولید نامگذاری کردند و بر این 

اساس رئیس جمهور و مسئوالن دولتی اعالم 
کردند باید از فرصت ها برای حل مشــکالت 
توســط جوانان و دانشمندان و دانشگاهیان و 
صنعتی هایمان حل کنیم.وی اظهار داشت: ما 
به استقبال تحریم نمی رویم اما از تحریم برای 

رسیدن به خودکفایی استفاده می کنیم.
واعظی تصریــح کرد: عالوه بر اشــتغال در 
بنگاه ها و کارگاه ها، اشــتغال روستایی را در 
دســتور کار قرار دادیم. مهاجرت از روستا به 
شهر دلیل بسیاری از مشکالت است از اینرو 
وام ارزان قیمت برای روستاییان را برای اشتغال 
در نظر گرفتیم و تولید را در روستاها افزایش 

دادیم.
وی ادامه داد: یکی از مشــکالت ما نقدینگی 
بود که خوشــبختانه با همت بانک مرکزی و 
بانک های دولتی، تالش گســترده ای شد تا با 
بخش خصوصی همراهی و نقدینگی بنگاه ها 

تامین شود.
به گزارش تسنیم،رئیس دفتر رئیس جمهور در 
ادامــه با بیان اینکه دولــت با همکاری بخش 
خصوصی و مردم مشــکالت را حل خواهد 
کرد، تصریح کرد: دولت یازدهم با سیاســت 
اقتصادی خود نشــان داد بر اوضاع اقتصادی 
مسلط است و تورم را کنترل و رشد را افزایش 
داد. سال 92 شرایط ویژه ای داشتیم که دولت 
بر سر کار آمد و تورم 40 درصدی کنترل شد 
و درصد آن در ســه سال تک رقمی شد.وی 
تصریح کرد: سال گذشــته با شوک روانی و 
اقتصادی و فشــارها و کاهش فروش نفت  و 
شرایط دیگر، وضعیت بازار ارز و کاال، شرایط 

دیگــری یافت و تــورم و قیمت کاال افزایش 
یافــت که به طور مســتمر بــود. تالش های 
بسیاری شــد که اعتماد به دولت توسط مردم 
به وجود بیاید و تالش کردیم قیمت مایحتاج 
روزمره مــردم را به نوعی کنترل کنیم. بر این 
اســاس از آغاز امسال شرایط آرام تر شد و در 
ماه های گذشته تورمی که افزایشی بود متوقف 

و تاحدی کاهشی شده است.
واعظی گفــت: وقتی می گوییم تورم را کنترل 
کردیم به این معنا نیست که قیمت کاال کاهش 
یافته بلکه جلوی رشد قیمت های مختلف را 
گرفتیم. اگر روند کنونــی ادامه یابد در آینده 
وضعیت بهتری را خواهیم داشت. باید برنامه 
ما در همه بخش ها باشد و باید نیازهای مردم 
در بخش هــای مختلف از جمله مســکن با 
برنامه ریزی پیش برود و مردم آرامش و امید به 

آینده داشته باشند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه اروپایی ها 
را تطهیر نمی کنم و معتقدم آنان وظایف خود را 
در برجام انجام ندادند خاطرنشان کرد: برجام 
وقتی برای مــا ارزش دارد که بتوانیم از منافع 
آن اســتفاده کنیم و در غیر اینصورت ارزشی 
ندارد.می خواهیم به طــرف مقابل با رفتارمان 
بگوییم اگر برجام منافــع ما را تامین نکند ما 
راه خودمــان را می رویم. کمیته ای درباره گام 
سوم در صورت محقق نشــدن خواسته های 
ایران تصمیم می گیرد و 2 تــا 3روز مانده به 
زمان مقرر، )حدود 8 روز به پایان زمان مورد 
نظر باقی مانده است( درباره اقدامات بعدی بر 

اساس برجام تصمیم گیری خواهیم کرد.

پیشنهاد گروه 7 را تغییر دادیم

جزئیات تماس تلفنی 5 ساعته 
روحانی و مکرون

با تصویب مجلس

نمایندگی های 
غیرواقعی
 مجازات می شوند

 نمایندگان مجلــس در مصوبه ای برای 
کســانی که برخالف واقع ادعای نمایندگی 
توزیع از طرف دیگری کنند، مجازات تعیین 

کردند.
بررســی  در جریان  نماینــدگان مجلــس 
جزییــات الیحه تجــارت مــاده 262 این 
الیحه را به تصویب رســاندند که براساس 
آن توزیع کننــده می توانــد توزیع کننده و یا 
نمایندگانــی را بــرای کار توزیع و فروش 
کاال در منطقــه جغرافیایــی عرضه کاال به 
کار گیــرد، مگر اینکــه تأمین کننده او را از 

این کار منع کرده باشــد. تمامی شرایطی که 
برای توزیع کننده اصلی از سوی تامین کننده 
تعیین شده است درخصوص توزیع کنندگان 
فرعی و نماینــدگان توزیع کننده اصلی نیز 
الزم الرعایه است. مسئولیت توزیع کنندگان 
و یا نماینــدگان فرعی بر عهده توزیع کننده 
اصلی خواهد بود. توزیع کننده مکلف است 
مراتب مذکور را به تأمین کننده اطالع دهد.

به گزارش ایسنا، در ماده 263 این الیحه نیز 
آمده اســت در مواردی که تأمین کننده کاال 
در ایران اقامتگاه یا شــعبه ای نداشــته باشد، 
توزیع کننده مکلف اســت هرگونه تغییر در 
قوانیــن و مقرراتی را که بــه نحوی مرتبط 
بــا موضوع قرارداد اســت از قبیل قوانین و 
مقررات گمرکی، فنی، ایمنی و محیط زیستی 

به اطالع او برساند.
به موجــب ماده 264 الیحــه تجارت که 

به تصویب مجلس رســید توزیع کننده در 
قیمت گــذاری کاال برای فروش آن آزادی 
عمل دارد، مگر اینکه بر خالف آن توافق 
شــده با قیمت گذاری و به نحوی باشد که 
موجب خدشه دار شدن شــهرت و اعتبار 
کاال شــود. درصورت اخیــر، توزیع کننده 
اصلی و فرعی و نمایندگان آن ها حســب 
مورد مکلف بــه رعایت قیمت های توافق 
شــده با اعالم شده ازســوی تامین کننده 

هستند.
نمایندگان در ادامه مــاده 265 این الیحه را 
تصویــب کردند که طبق آن هرگونه فروش، 
تبلیــغ، بازاریابی یا واگــذاری نمایندگی در 
خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع کننده 
ممنوع است. توزیع کننده مکلف است تمامی 
درخواســت هایــی را که از بیــرون منطقه 
جغرافیایــی عرضــه کاال دریافت می کند به 

تامین کننــده ارســال کند. همچنیــن توزیع 
کننده موظف است درخصوص درخواست 
مشــتریانی که اطالع دارد هدف آن ها توزیع 
در خــارج از منطقه جغرافیایی اســت طبق 

حکم این ماده عمل کند.
بــه موجب مــاده 266 الیحه تجــارت نیز 
تمامــی عالئم  اســت  توزیع کننــده مجاز 
تجارتی، اســامی تجارتی و یا هر نوع عالئم 
دیگر مربــوط به تأمین کننــده کاال را صرفا 
به منظور شناســاندن و تبلیغــات کاالها، در 
منطقه جغرافیایی عرضه کاال مورد اســتفاده 
قرار دهد، حق اســتفاده مذکور پس از انقضا 
یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می شــود. با 
وجود این، توزیع کننده پس از ختم یا انقضای 
قرارداد نیز می تواند کاالیــی را که با عالئم 
تجارتی تأمین کننده نزد او موجود اســت به 

فروش رساند.



C M Y K

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

دوشنبه  11 شهریورماه 1398  شماره 3560

5

خبر

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

 آیین نامه »بیمه پایه اجباری سالمت و 
ارزیابی وسع« تصویب شد

 هیأت دولت آیین نامه اجرایی »بیمه پایه اجباری سالمت و ارزیابی 
وسع« را تصویب کرد.

به گزارش ایرنا، هیأت وزیران به پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه های 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی کشــور و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی »بیمه 

پایه اجباری سالمت و ارزیابی وسع« را تصویب کرد.
بر همین اســاس، هیأت وزیران در جلسه بیست و هفتم مرداد 1398 
به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کشــور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه 
کشــور و به اســتناد بند )الف( ماده )70( قانون برنامه پنج ساله ششم 
توســعه، آیین نامه اجرایی »بیمه پایه اجباری سالمت و ارزیابی وسع« 

را تصویب کرد.
بر این اســاس، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست های کلی 
ســالمت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت، توسعه کمی و 
کیفی بیمه های سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با 

محوریت وزارت بهداشت، اقدامات الزم را به عمل آورد.
همچنین، مطابق قانون برنامه، پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد 
جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق 
سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و سایر ضوابط، بر اساس آیین نامه ای 

است که به تصویب دولت می رسد.
بر این اســاس، این حق بیمه شــامل سرپرست خانوار و تمامی افراد 

تحت تکفل آنان است.   

مهلت پایانی استفاده از قانون بخشودگی 
جرائم بیمه ای کارفرمایان

 اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب 
از 13 خرداد در شــعب تأمین اجتماعی سراسر کشور آغاز شده است 
و 13 شهریور آخرین فرصت اســتفاده از این قانون است و به اتمام 

می رسد.
به گزارش مهر، با توجه به نامگذاری ســال 98 به عنوان ســال رونق 
تولید از ســوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و به منظور مســاعدت با کارفرمایان خوش حساب بدهکار، 
موضوع بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان از سوی سازمان تامین 

اجتماعی اجرایی شده است.
بر این اســاس، قانون بخشودگی جرایم در ارتباط با کارفرمایانی اجرا 
می شــود که حق بیمه کارگران زیرپوشش خود را به صورت منظم و 
مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کردند اما به دلیل 
بروز مشکالت ناخواسته از جمله حوادث و بالیای طبیعی، تحریم های 
ظالمانه و نوســانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق 

بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده اند.
گفتنی است، کارفرمایان کارگاه های مشمول با اخذ تأیید ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتانها در صورتی که "جرایم" متعلقه آنها مربوط 
به قبل از تاریخ29/12/96 باشد، از بخشودگی جرایم بهره مند خواهند 

شد.
همچنیــن کارفرمایان بدهــکار که در دوره های قبــل، به رغم ارائه 
درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خودداری کرده اند، در 
صورت ارائه درخواست مجدد و با اخذ تایید ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید اســتان ها با رعایت ضوابط و اخذ ضمانت نامه بانکی یا ســند 
ملکی معتبر، مشمول استفاده از تسهیالت این بخشودگی خواهند بود.

بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، بیش از یک میلیون و 200 هزار 
کارفرما در فعالیت های مختلف فعال هستند و این کارفرمایان 12 هزار 
میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند که بخشــی از جرایم این 

کارفرمایان در این طرح بخشوده شد.
تاکید می شــود؛ 13 شــهریور ماه جاری، مهلت اجرای این قانون به 
اتمام می رســد. کارفرمایان گرامی در مهلــت مقرر برای پرداخت یا 
تعیین تکلیف بدهی خود هر چه ســریعتر به شــعب تامین اجتماعی 

مراجعه کنند.

شرایط »کفالت« 
پدر و مادر در تامین اجتماعی

 قائم مقام سازمان تامین اجتماعی شرایط تحت کفالت قرار گرفتن 
والدین یک بیمه شده را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود؛ مطالبی 
ویدئویی تحت عنوان "دانستنی های تامین اجتماعی" منتشر و به مرور 

برخی قوانین تامین اجتماعی می پردازد.
وی درباره شرایط تحت تکفل قرار دادن پدر و مادرها اظهار کرد: اگر 
بخواهیم پدر و مادر خود را بیمه کنیم الزم اســت بدانیم که سن پدر 

باید باالی 60 و سن مادر باالی 55 سال باشد.
وی افزود: شــرط دیگر این است که پدر و مادر نباید هیچ منبع مالی 
و درآمدی داشته باشــند و واقعا تحت کفالت فرزندشان باشند. پس 
از مراجعه به شــعبه، بررسی مقدماتی انجام می شود و اگر فرد دارای 
شرایط گفته شده باشند افتخار خدمت گذاری به والدین این بیمه شده 

نصیب سازمان می شود.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا مستمری به والدین تحت تکفل 
بیمه شــده اصلی تعلق می گیرد یا خیر نیز گفت: پاسخ این است که 
اگــر پدر و مادر در زمان حیات بیمه شــده اصلی تحت کفالت قرار 
بگیرند، در صورت فوت بیمه شــده بیمه اصلی، حقوق مستمری به 

آنها تعلق می گیرد.
قائم مقام ســازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در واقع همه افرادی که 
به هرطریقی در زمان حیات تحت کفالت بیمه شــده اصلی باشند از 
جمله همســر، فرزند و پدر و مادر، حقوق مســتمری بینشان تقسیم 

خواهد شد.

صدای زنجان: سد مراش میهمان پر دردسر 
 یعنی آب توش پیدا نمی شه؟!

همشهری: کسی نمی داند چه تعداد یوز داریم 
  برید در خونه هاشون سرشماری نفوس و مسکن 

صدای رسا: بی حرفی دولت در هفته دولت 
 نمی خواد مردم اسرارشو بفهمن!!

جمهوری اسالمی: وزیران اقتصاد و ارتباطات این هفته به مجلس می روند 
 برای تعریف یا پذیرایی؟!

امتیاز: 14 تا 15 سالگی، سن مصرف تنفس سیگار 
 به دلیل پایین آمدن سن ازدواج!!

همدان پیام: دوران سخت سربازی پایانی دارد اما بازنشستگی هرگز 
 بازنشسته ها که آش نمی خورن!!

همدان پیام: بخشی از دارو چمدانی از کشور خارج می شود
 شما کشتی خالی سراغ دارید؟؟!

همشهری: بولتون یک گام دیگر دورتر از ترامپ 
 چون ترامپ پاهاش درازتره 

همدان پیام: در کشتی المپیاد، همدان ششم شد 
 براش استوری گذاشتن؟

همشهری: کسی نیست که با او فارسی حرف بزنیم 
 باید انگلیسی یاد بگیری!!

ایران: 5 نشانه بهبود وضع اقتصادی 
 تعطیلی تولیدی ها، کسادی بازار، افزایش بیکاران، خالصه گل 

و بلبل
اطالعات: جای خالی فرهنگ در رانندگی 

 صندوق عقب خالی!!
همشهری: دستیار صوتی بند کتانی های جدید را می بندد 

 کتونی شو ازسایت گرفته یا بازار
همدان پیام: مدیران باید گلوگاه های فساد را شناسایی کنند

 ذره بینش هنوز ساخته نشده 
ایران: توقف تولید پراید و 405 در سال آینده 

 به پراید توهین کنی خودت میدونیا 

توضیحات وزیر علوم 
درباره طرح بومی گزینی

 وزیــر علوم، تحقیقات و فنــاوری در رابطه با طرح بومی گزینی 
گفت: ما درخواســت دادیم مزایا و معایب فرآیند بومی گزینی توسط 
کسانی که از این طرح استفاده کرده اند بیان شود تا بر اساس آن طرحی 
آماده کنیم و برای اصالح به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه دهیم.

به گزارش ایلنا، منصور غالمی در حاشیه همایش معاونین دانشجویی 
دانشگاه های سراسر کشــور درباره اصالح طرح بومی گزینی عنوان 
کرد: این تحقیق مزایای خاص خود را دارد مانند اینکه در طرح اولیه 
دانشــجویان بتوانند در محل زندگی والدین خود  مشــغول تحصیل 
شوند تا مشکالتی از جمله رفت و آمد و مسافرت های آنان را کاهش 
دهیم. اما در عین حال یک سری معایب هم در این طرح دیده می شود 
بــه این صورت که در انتخاب ظرفیت های بومی، تعداد بیشــتری از 
دانشــجویان داوطلب منطقه در دانشــگاه های منطقه می ماند. کاهش 
مبادالت فرهنگی یکی دیگر از انتقادات وارد شده به این طرح است و 
دانشجویان در عین حال می توانند در شهرهای دیگر دوستان و فضای 

جدید تجربه کنند.
غالمــی با بیان اینکه یکی دیگر از معایب این طرح این اســت که به 
عنوان مثال اگر دانشجو به شهر دیگری برود و بتواند از گروه آموزشی 
بهتری برای تحصیل استفاده کند، با طرح فعلی بومی گزینی این شانس 
از او گرفته می شــود گفت: ما درخواست دادیم مزایا و معایب فرآیند 
بومی گزینی توسط کسانی که از این طرح استفاده کرده اند بیان شود  تا 
بر اساس آن طرحی آماده کنیم و برای اصالح به شورای عالی انقالب 

فرهنگی ارائه دهیم.
وزیــر علوم در ادامه با اشــاره به اعتراضــات داوطلبان نظام قدیم به 
ســواالت کنکور 98 گفت: ما این اطمینان را به داوطلبانه کنکور می 
دهیم که مطمئن شوند نمرات شان تعادل دارد و متناسب با تحصیالت 
آنها است. سازمان سنجش آموزش کشور برای طراحی سوال، مخازن 
ســوال دارد و در سال های متمادی ســوال های مختلف از منابع نظام 
جدید و قدیم طراحی شــده اســت. انتخاب ســوال برای هر آزمون 
به صورت تصادفی از این منابع ســوال صورت می گیرد و اشخاص 
ســوال را برای قرار گرفتن در دفترچه آزمون انتخاب نمی کنند بلکه 
سیستم نرم افزاری این انتخاب را انجام می دهد و به صورت تصادفی، 
سواالت دروس مربوطه برای نظام قدیم و جدید در دفترچه سواالت 

در نظر گرفته می شود.
غالمی با بیان اینکه وقتی گروهی بگوید ســواالت ما ســخت تر از 
گروه های دیگر بوده این مسأله قابل اثبات نیست گفت: اگر داوطلبان 
کنکور تک نظام هم باشند باز هم این سواالت برای همه آنها طراحی 
و اســتفاده می شود. زیر سوال بردن نتایج آزمون به این بزرگی غیر از 
اینکه تضعیف روحیه افراد را به دنبال دارد، شــبهه در ذهن جوانان و 
احســاس بی عدالتی ایجاد می کند. دانشگاه ها بر اساس همین آزمون 

دانشجویان خود را انتخاب می کنند.
وی در پاسخ به ســوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تسهیالت ویژه 
برای فرزنــدان اعضای هیأت علمی گفت: شــورای عالی انقالب 
فرهنگی مصوبــه ای دارد که که به این مســئله پرداخته و باید به 
آن مراجعــه کنید. این تســهیالت اجازه می دهــد در مرحله اول 
دانشــجویانی که فرزند اعضای هیأت علمی هســتند پس از قبولی 
در دانشــگاه به محل خدمت پدر و مادرشان در هر دانشگاهی که 

هستند بروند.

مرز خسروی برای عبور زائران کربال بازگشایی می شود
 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی گفت: بر اساس توافقات انجام شده، مرز خسروی از روزهای آینده برای عبور زائران از 

مرز ایران و زیارت کربالی معلی بازگشایی می شود.
حسین اشتری اظهار داشت: با توافقات صورت گرفته، مرز خسروی از روزهای آینده بازگشایی می شود و امیدوارم که با هماهنگی 

انجام شده، زائران ایرانی بتوانند به سالمت از مرز عبور کنند.
وی افزود: لغو روادید برای عبور زائران از مرز خسروی از امروز اجرایی شده و هماهنگی ها برای تردد زائران صورت گرفته و االن 

منعی برای عبور از مرز ایران و عراق بدون روادید وجود ندارد.
اشــتری درباره خدمات نیروی انتظامی در حوزه بهداشــت و درمان نیز گفت: بهداری ناجا روزانه 10 هزار خدمت پزشکی به مردم 
و کارکنان در سراســر کشــور ارائه می کند. بیمارستان های نیروی انتظامی با تجهیزات، پزشکان مجرب و کارکنان خدوم در خدمت 

مردم هستند.

جذب سرباز آتشنشان در روستاها
 معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به فعالیت 924 پایگاه  آتش نشانی روستایی از جذب 273 سرباز آتشنشان 

از سال گذشته خبر داد.
 سعیدرضا جندقیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هم اکنون 37 هزار و 72 دهیاری در روستاهای باالی 30 خانوار در حال خدمت 
رسانی هستند اظهار کرد:طی یکسال گذشته درجه 7100 دهیاری در کمیسیون ملی تعیین درجه  دهیاری ها در سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور، تعیین و به استانداریهای ذیربط ابالغ شده که  شامل تعیین درجه 4053 دهیاری و ارتقای درجه 3047 دهیاری  از 
مجموع 26 هزار و 890 دهیاری درجه بندی شده در کشور بوده است.وی ادامه داد: طی یکسال گذشته 31 پایگاه  آتش نشانی روستایی 
دیگر به ماشین آالت و تجهیزات آتش نشانی تجهیز شد که به این ترتیب تعداد پایگاه های آتش نشانی به 924 پایگاه روستایی افزایش 
یافت و هم اکنون نزدیک به 9500 روســتا تحت پوشــش خدمات ایمنی و آتش نشــانی قرار گرفته اند و از سال 1397 تا کنون 273 

نیروی وظیفه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جذب پایگاه های آتش نشانی روستایی شده اند.

حسین درخشنده «

 مــاه محرم ماه ســوگواری بــر مصائب 
اهل بیت علیهم الســالم و شــهادت حضرت 
سیدالشــهدا و یاران باوفای ایشان است. این 
ماه، ماه اقامه عزا و تنظیم شــعائر حســینی و 
مکتبی است چنان که از پس واقعه ی عاشورا 
نهضتی برخواست که اول علمدار آن حضرت 

زینب)س( بود. 
ایــن نهضــت همــواره در طــول تاریخ به 
جریان سازی خونخواهی و تحوالت اجتماعی 
و آزادی بخشــی در مســیر عدالت خواهی به 
آزادگان جهــان بوده اســت. چرا که عزت و 
صالبت اسالمی همواره مرهون مجاهدت های 
جانانه اهل بیت)ع( و اصحاب و یاران مخلص 
ایشان بوده و با پیروی پیروان مکتب عاشورا 

در تار و پود تاریخ ادامه یافته است.
تاریخ تا تاریخ اســت مکــرر تکرار می گردد 
و این حقیقتی اســت که انکار نداشــته و از 
واضحات این عالم می باشــد چــرا که "کل 
یوم عاشــورا و کل ارض کربال" اشاره به این 
واقعیت دارد که ظلم وجود دارد و مقابله بین 
ظالم و مظلــوم حقیقتی حاضــر و ادامه دار 
اســت و این مبارزه در سنت روزگار نهادینه 

و ماناست.
دینــداری، آزادی، عــزت، ایثار، شــهامت، 
شــهادت همگی کلید واژه های حرکت عظیم 
سیدالشــهدا)ع( و یارانش به شمار می رود که 
در فصل غربت به اوج رسیده و امت هم عصر 

نیز رعایت احترام ایشان را نکرده اند.
حق گویــی و قیــام در مقابــل فســاد زمان، 
ابتدایی ترین واگویه و نخستین قدم در مسیر 
حضرت اباعبــدا... الحســین)ع( و اصحاب 
ایشــان بوده، نظر به اینکه سلسله حکام ظالم 
و جاه طلب هیچ گاه خوش نداشــته و ندارند 
که صالحان عالم، اخالل در سلطه گریشان به 
وجود آورند. از این رو با هر بهانه ای به دنبال 
مقابله به هر نحو و از بین بردن آثار حق خواهی 
مظلوم اند و از اینرو است که بررسی اجمالی 
نهضت عاشورا نیز گواه راستین این موضوع 

بوده و هست.
با فرارســیدن ماه محرم شایســته اســت از 
تمامی ظرفیت های جامعه ی اسالمی برای باز 
شناساندن مکتب و نهضت سراسر حماسه و 
عشق و عبودیت عاشورا و بازنمایی امتداد این 

نهضت عظیم بهره و استفاده کافی برده شود.
یکی از بهترین ظرفیت های مهم برای رساندن 
پیام عاشــورا و انجام رســالت عاشــورایی، 
مداحی و بیان مداحان اهل بیت)ع(در این ماه 
می باشد. از این جهت که مداحان هم تریبون 

دارند و هم عاشقان این امام مظلوم هستند و 
سبب می شوند تا عاشــقان حضرت مداوم با 
صوت و لحن و بیان زیبای آنان لحظات ناب 
دلدادگی و عاشــقی و ابراز محبت خود را به 

ساحت مقدس آل ا...)ع( تجربه کنند.
بنابراین تریبون مداحان بسیار اثرگذار و احیاگر 
است چرا که ذوق هنر و احساس و اخالص 
در آن، اثربخشــی آن را صد چندان می نماید. 
همچنین باید گفت این تریبون دارای احترام 
و قداست می باشــد و وقتی به اثرگذاری آن 
نیز دقت می کنیم نباید از نظر دور داشــت که 
مقدمه ای برای نتیجه ای مطلوب و خداپسندانه 
اســت.دلیل آن نیز کامال مشخص است که نه 
در آن افراط راه دارد و نه تفریط. این رویه باید 
آنگونه که مورد تأیید حضرات معصومین)ع( 
است باشد، تا فیض بخشی آن نیز برای جامعه 
اسالمی، مســلمانان و شیعیان اثربخش، روح 

فزا، راهگشا و راهنما باشد.
تفریط در این موضوع جای گیری مفاهیم غلط 
و بی پایه و اســاس و ســند را باعث شده و 
همچنین کوچک نمایاندن حقیقت موضوع و 
پرداختن به فرع به جای اصل نهضت اســت. 
بــه طور مثال اشــعار و الحانی کــه مداحان 
عزیز در مــدح و منقبت حضــرت و یاران 
ایشــان می خوانند، باید بیانی احساسی توام 
با حکومتی عقالنی منبعث از بزرگی مســیر 
و راه و رســم عزت آفرین، آزادی بخش، الهی 
و عاشورایی سیدالشــهدا)ع( و اهداف واالی 
ایشــان داشــته باشــد و چنان در دل و جان 
مخاطــب اثر بگذارد که او با روح نهضت هم 

احساس و هم مسیر گردد. 

بر این اســاس نباید اثر مقطعی و نشان دهنده 
حقیقتی از این واقعه بزرگ نباشــد. همچنین 
نباید در این بیان افراط باشد چنان که به وادی 
غلو برســد و باعث ذهن زدگــی و دل ندادن 
مخاطب شــود، چرا که آنچه به صورت عقل 
مفهوم نیاید و آنچه که غلو باشــد جایی برای 
اثــر ندارد و اگر هم تاثیــری بگذارد ماندگار 
نبوده و تنها شــانیت موضوع را دچار اشکال 
می کند. عالم بزرگوار شــهید مرتضی مطهری 
در کتاب حماسه حسینی به آن مفصل پرداخته 
و جــا دارد که مداحان عزیز پیش از ورود به 

ماه محرم آن را تورقی بنمایند.
همواره افراط در مسیر اسالم فعلی، بی اعراب 
و بی اعتبــار بوده و نباید با افراط بر ســاحت 
تدیــن و والیت مداری عاشــورایی  مقدس 

خدشه وارد کرد.
در اقامه عزای حضرت سیدالشــهدا)ع( وارد 
کردن موضوعات بی پایه و اساس، همان قدر 
دچار اشــکال است، که حیله ی دشمنان برای 
سست کردن اندیشــه و دچار اشکال و وارد 
کردن شــبه بر مقدسات مسلمین، که می توان 
گفت تمام این ها یکی از اهدافش رواج همین 

اکاذیب و مسائل بی اساس است.
بنا بر ایــن در مداحی نیز نباید به این مســائل 
بهایــی داد، اما باید در مدح اهل بیت)ع( آنچه 
از این حضرات در مدارک و مستندات معتبر 
و مقاتل محکم آمده است را نقل و اشعاری با 

همین مضامین به کار برد. 
دیگــر وجه اثر گذاری اجتماعــی با توجه به 
ایــن موضوع که واقعه کربــال حقیقتی برای 
همه تاریخ اســت و باید برای فراروی تاریخ 

دارای عبرت و اثربخشی باشد، لذا پیشنهاد این 
است که تا آنجا که ممکن است مطالب بیانی 
روزآمد و با توجه بــه جهان بینی و اوضاع و 
احوال زمان باشــد چرا که "کل عرض کربال 
وکل یوم عاشورا"، رسالت عظیمی را بر عهده 
مداحان ارجمنــد و عزیز می گذارد که دارای 

برکات دنیوی و اخروی فروان است. 
عمق بخشــی معنــوی جامعه به ویژه نســل 
جوان و بخشــیدن شــور و شعور حسینی به 
جامعــه مقتضیاتی دارد که اســاس آن روح 
معنوی نهضت عاشــورا است. اینکه حضرت 
سیدالشــهدا )ع( و یاران با وفایشــان در شب 
عاشورا مشغول دعا و آه و مناجات و استغفار 
و نماز بوده اند، بزرگترین درســی اســت که 
بایــد اهل دعا و مناجات برای شــورآفرینی، 
جان فدایی، ایثار و استقامت به آن توجه کنند.

برای عمق بخشی معنوی توجه به موارد عنوان 
شــده هم برای مداح الزم اســت و هم برای 
مســتمع، هم برای تذکر، هم برای تفکر، هم 
برای راهیابــی به مقام بندگــی. آنچه باعث 
بی بهرگی اســت، توکل نداشتن است، چنان 
که نشــان بارز توکل و رضایــت به رضای 
الهی عملکرد حضرت سیدالشهدا)ع( در ظهر 
عاشورا پس از تحمل تمامی مصائب در مقام 

تسلیم و رضا است.
مهم ترین دغدغه مداح باید بیان راه و رســم 
عزت و آزادگی آل ا...)ع( باشــد و مجال این 
شبها را قدر دانســت که چه بی شمارند آنها 
کــه آرزومند دعای مومنیــن و محتاج دعای 
عــزادارن اربابی بی کفن و مظلوم و غریب در 

این شبهایند. پس به این آرزوها التماس دعا.

 در فرهنــگ عــزاداری انســان در 
عیــن غمگین بــودن همــواره در پی 
عدالت خواهــی و حق طلبــی اســت. 
عزاداری یکی از آیین   ها و مناســک در 
تاریخ تشیع است که همه ساله در موعد 
پیشوایان  و  ائمه)ع(  شــهادت  سال روز 
دینی در گوشــه و کنار جوامع اسالمی 
برگزار می شود، اما آنچه در طول  سال ها 
مــورد توجه قرار گرفته اســت، نفوذ و 
ایجاد برخی خرافات و آسیب ها در این 
با  سنخیتی  تنها  نه  که  عزاداری هاســت 
فرهنگ و معارف اســالمی ندارند، بلکه 
پیشوایان  زندگی  سبک  و  سیره  می تواند 

دینی را تحت الشعاع قرار دهد. 
ایکنــا در این بــاره گفت وگویــی بــا 
حجت االسالم مرتضی جوادی آملی، رئیس 
بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، انجام 

داده که متن آن را در ادامه می خوانید:
 فلسفه و پیشینه عزاداری چیست؟

عزاداری فرهنگی است که با تکیه بر اندیشه 
ایمانی، اسالمی و شــیعی ما شکل گرفته و 
شــاید در هیچ فرهنگ دیگــری به این معنا 
وجود نداشــته باشد، چراکه در فرهنگ  های 
دیگر مســأله عــزاداری به عنــوان یکی از 
محورهای مهم حرکت های انقالبی و مبارزه 
با ظلم و ســتم محســوب نمی شود. مکتب 
تشــیع از همان آغاز و پس از پایان خالفت 
موالی متقیان امیرالمؤمنین)ع( با مظلومیت و 

مهجوریت مواجه شد و ظلم و جور زیادی 
نســبت به خاندان عصمت و طهارت اعمال 
شد که نخستین آن همان سوزاندن در خانه 
علی)ع( بــود. در زمان امام زمان)ع( نیز این 
ظلم وجود داشــت، چرا که مکتب تشــیع 
مکتبی برای مبارزه با ظلم و ســتم و مکتبی 
عدالت خــواه و حق طلب هســت و طبیعی 
است که با سران و پیروان این مکتب مقابله  
شــود. به همین دلیل عزاداری به عنوان یک 
فرهنگ مبارزه با ظلم و ســتم در متن دین 

راه پیدا کرد.
البتــه بحث عــزاداری به معنــای جریانی 
خاص با یک موضوعیت نیست، بلکه برای 
این اســت که به جهانیان نشان دهد حق و 
عدالت خواهی این مکتب و پیروان آن باعث 
شده اســت که اینها مورد ظلم و ستم واقع 
شــوند و آنچه از زیارت هایی مانند زیارت 
عاشــورا یا زیارت اربعین برداشت می شود، 

فرهنگ عزاداری را مشخص می کند.
در این فرهنگ اگرچه انسان گریه می کند و 
حزن و انــدوه دارد، اما همواره بر حق طلبی 
و عدالت خواهــی اصرار دارد، همان گونه که 
حضرت زینب کبری)س( در عین گریستن 
در مقابل حاکمان ظلم و جور با اســتقامت 
فریــاد عدالت خواهی داشــتند و ظالمان و 
تبهکاران با خطاب »یا ابن الطلقا« آنها را طرد 

می کردند. 
اگر از همین آقایانی که تریبون این عزاداری ها 

را در دســت دارند، سؤاالتی درباره مباحث 
اعتقادی، معرفتی یا اخالقی و حقوقی داشته 
باشیم، اظهار بی اطالعی می کنند و می گویند 
مــا آمده ایم تا حزن و اندوهی را در دل افراد 
قــرار دهیم. غافل از اینکــه اگر این حزن و 
انــدوه با آن مکتب و رهبــران و اهداف آن 
هماهنــگ نباشــد، هرگز نه تنهــا اثربخش 
نیست، چه بسا موجب انحراف نیز می شود.

امروز  عزاداری های  نمی کنید  فکر   
ما این کارکرد را از دست داده اند و به 
کاری کلیشه ای و آمیخته با خرافات و 
برگزار می شود  به شیوه و شکل هایی 
که گاه ســنخیتی با آموزه های دینی و 

سیره ائمه)ع( ندارد؟
اگر ما عــزاداری را تنها به عنــوان یک امر 
حزن آور و دردآلــود تصور کنیم، باید گفت 
امــروزه چنین نگرشــی بــر عزاداری های 
مــا حاکم شــده و فکر می کنیم عــزاداری 
اهل بیت)ع( مانند ســایر عزاداری هاســت. 
ولی باید بدانیم اگر کســی مکتب تشــیع را 
نشناســد و از بنیان های اعتقادی و پایه های 
معرفتی این مکتب آگاهی نداشته باشد و به 
اخالق، حقــوق، آداب و رمز و رازهای این 
مکتب آشــنا نباشــد، نمی  تواند به عزاداری 
آن کســی بپردازد که باید سنخیت مناسبی با 
خود این مکتب داشته باشد. امروز تریبون ها 
و رسانه هایی که در دست افراد وجود دارد، 
عمده آنهــا بیگانه از این مکتب هســتند و 

طبعــاً این عزاداری و آن حزن و اندوه هرگز 
ســنخیتی با آن مکتب، رهبران آن و اهداف 
و مقاصد، بن مایه هــای معرفتی و اخالقی و 

حقوقی آن ارتباطی نخواهد داشت.
 این آســیب ها و خرافاتی که وارد 
عزاداری ها می شــود چــه پیامدها و 
تبعاتی برای جامعه اسالمی به همراه 
دارد و راه زدودن ایــن آســیب ها و 

خرافات چیست؟
این نوع خرافات بــه جهل و ناآگاهی دامن 
زده و افراد خبره را از این مسیر دور می کند. 
امروز می بینیم که در حســینیه ها و مساجد 
بسیاری از خردمندان و فرهیختگان و کسانی 
که عقل گرا هســتند از این گونه مسائل دور 
هســتند، آن هم در عین حالــی که آنها غم 
و حزن امام حســین)ع( را در دل دارند، غم 
دیگری را هم بر دوش می کشند که غم جهل 

و خرافه و نادانی است.
رسانه هایی نیز که قدرت دارند به این گونه 
مســائل دامن می زنند. سال هاست که شاهد 
هستیم در این تریبون ها افرادی قدرت دارند 
که در چنیــن فرهنگی رشــد کرده اند، هم 
آگاهــی را در جامعه از بین برده و هم باعث 
شــده افرادی که آگاهی دارنــد، اما فرصت 
تبلیغ و تریبون برای شــان نیست، از جامعه 
دور شــوند و این باعث می شود که فاصله 
میان جهل و علم در جامعه بیشــتر  شود که 

این خطر و آسیبی جدی است.

مداحی بازخوانی راه و رسم عزت و آزادگی اهل بیت)ع(

معنویت زیر سایه افراط گرایی نرود

عزاداری تنها از روی حزن و اندوه سنخیتی با تشیع ندارد

به حاشیه  رانده  شدن خردمندان در ماه محرم
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نگاه

رئیس سازمان امور مالیاتی:
۱5 شهریور آخرین مهلت نصب کارتخوان پزشکان

 رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی بــا بیــان اینکــه بایــد پاســخگوی نهادهــای نظارتــی باشــیم، گفــت: 
زمــان ثبــت نــام پزشــکان در ســامانه را بــا دو بــار تمدیــد، بــه 15 شــهریور مــاه موکــول کردیــم و ایــن 

ــد نمی شــود. ــان دیگــر تمدی زم
به گزارش مهر، امیدعلی پارسا ادامه داد: در گام های نخستین مطابق با آنچه که قانون گذار در بودجه امسال 
حکم کرده بود، باید از اول ســال جاری صاحبان حرف پزشــکی به سامانه مذکور متصل می شدند؛ اما با 
توجه به اینکه هنوز این اتصال برقرار نشــده اســت، ما به عنوان متولی امور مالیات کشور باید پاسخگوی 

دستگاه های نظارتی باشیم که چرا با گذشت 6 ماه از سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

پارسا یادآور شــد: باید حافظه مالیاتی روی سرورهای شرکت های ارائه خدمات پرداخت یا »پی اس پی« 
نصب شود تا اطالعات مالی مطب بدون دخل و تصرف در سازمان امور مالیاتی ذخیره شود.

وی تاکید کرد: مطابق با برنامه ریزی ها از مهرماه تمام دریافت هایی که پزشکان دارند باید از طریق دستگاه 
کارتخوان صورت گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به این سوال که چه تعداد پزشک تاکنون در سامانه 
ســازمان امور مالیاتی ثبت نــام کرده اند، افزود: عدد نمی گویم اما تعــداد ثبت نام کنندگان رو به 
افزایش اســت؛ به هر حال امیدوارم پزشــکان ما در این فرصتی که تعیین شــده است فرآیند ثبت 

کنند. تمام  را  نام 
پارسا همچنین از برنامه ریزی برای اخذ مالیات از مشاغل دیگر خبر داد و گفت: تا پایان شهریور ماه بین 

15 تا 20 صنف دیگر از جمله وکال را که باید به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شوند اعالم می کنیم.

به هر توصیه ای برای سرمایه گذاری 
گوش ندهید

 تاثیرپذیــری از برخــی کانال هــای رســانه ای بــرای انجــام 
سرمایه گذاری های اقتصادی مساله ای است که یک اقتصاددان به دلیل 

امکان منفعت محوری نسبت به آن هشدار می دهد.
رفتار اقتصادی شــهروندان در شــرایط حســاس اقتصادی مساله ای 
است که بسیار اهمیت پیدا می کند، چرا که اگر این رفتارها در جهت 
خالف سیاست های اقتصادی مدیران اقتصادی باشد می تواند منجر به 
ناکارامدی آن سیاســت ها شود. از سوی دیگر اگر همین شهروندان با 
آموزش های الزم بتوانند مســیر درست سرمایه گذاری ها را تشخیص 
دهند حجم زیادی از مشکالت مربوط به بازارهای سرمایه ای خود به 

خود حل خواهد شد.
در ایــن باره یــک اقتصاددان در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان اینکه 
نااطمینانی ها و اضطراب ها در جامعه باعث می شــود سیاســت های 
اقتصادی کارایی خود را از دســت بدهند، اظهار کرد: اتفاقات ســال 
1397 اضطراب زیادی را برای شهروندان ایجاد کرد که بروز آن را در 
رشد غیرطبیعی نرخ برابری ارزمشاهده کردیم و حاال می دانیم که علت 

اصلی آن رفتارهای اقتصادی غیرعادی مردم بود.
ایمان اسالمیان در ادامه با هوشمند توصیف کردن اقدامات تیم جدید 
بانک مرکزی، اظهــار کرد: یکی از اتفاقات خوبی که در این نهاد رخ 
داده اســت سیاست های اقتضایی و هوشمند بانک مرکزی است. این 
نهاد با اســتفاده از ابزارهای انبساطی خود می تواند آبی سرد بر آتش 
تورم بریزد. وی با بیان اینکه عملیات بازار باز می تواند تاثیری بنیادی 
بر کاهش نرخ تورم بگذارد، گفت که اتخاذ این گونه سیاست ها توسط 
بانک مرکزی در کوتاه مدت اثر محسوسی بر تورم دارد و در بلندمدت 

نیز به شرط کنترل رکود می تواند موفق باشد.
اســالمیان در ادامه به گزینه های مناسب برای ســرمایه گذاری های 
خرد نیز اشاره کرد و گفت: صندوق های سرمایه گذاری مشترک مدل 
خوبی از ســرمایه گذاری ها در بازارهای سرمایه ای هستند که عالوه 
بر سوددهی مناسب باعث ســوق دادن سرمایه ها به سمت تولید هم 

خواهد شد.

غزل اسالمي «

 قدیمي ترین چاپخانه دار همدان در یادداشت 
ارســالي خود به روزنامه همدان پیــام گفته که 
هرآنچــه در ســینه دارم را مي خواهم بازگو کنم 
تا تاریخ چاپ همدان ثبت شــده براي آیندگان 
بماند. پرویز کي نژادعنوان کرده که اطالعاتش را 
سینه به سینه به دست آورده است. از طرفي مجید 
فروتن، معاون اداره فرهنگ وارشاد اسالمي استان 
همدان نیز اطالعات زیادي از تاریخ چاپ همدان 
دارد که به صورت تلفني اطالعات تکمیلي را از 

او دریافت کردیم.
آن طــور که کي نــژاد بــراي ما نوشــته قدمت 
چاپخانــه داري در همــدان به 101 ســال پیش 
برمي گردد و نخستین چاپخانه در همدان »چاپ 
مطبعه همدان« بوده که در ســال 1297 شمسي 

با مدیریت سیدرضا برومند تأسیس شده است.
اما فروتــن مي گوید ســال ها قبل از تأســیس 
چاپخانه، دستگاه هاي چاپ توسط تجار و ارامنه 
وارد همدان شده اند، که فکر مي کنم قدمت آن به 
حدود 150 سال قبل و قبل از مطبوعات مي رسد. 
به طوري که نخســتین کتاب همــدان با عنوان 
»صوفیه« در ســال 1284 قمري )1246 شمسي( 

در همین شهر چاپ شده است.
وي توضیح مي دهد: نخســتین روزنامه در همدان 
»عدل مظفــر« با چاپ ژالتینی و ســربی بوده که 
در ســال 1324 قمري )1285 شمسي( همزمان با 
هیاهوی مشروطه خواهی در عهد مظفرالدین شاه 
قاجار به همت حسین خان طبیب، پزشک ظهیرالدوله 
حاکم ترقی خواه و مشروطه طلب همدان منتشر شده 
است. به گفته فروتن، نخستین دستگاهي که وارد 
همدان شده چاپ ژالتین انجام مي داده است. بعد 
از دستگاه چاپ ژالتین به ترتیب دستگاه هاي چاپ 
سنگي، گراورسازي )حروفچیني(، افست و سپس 

دیجیتال وارد همدان شده اند.
وي ادامــه مي دهد: روزنامــه »عصر انقالب« نیز 
دومین روزنامه همدان بوده که در دوره قاجار و 
در سال 1325 قمري )1285 شمسي( آغازبه کار 
کــرده و پس از آن روزنامه هــاي »اکباتان اول«، 
»اکباتان دوم«، »الفت«، »همه دان«، »سعادت«، »اثر 
انقالب«، »جمالیه«،  تا سال 1328 قمري )1288 
شمسي( تأسیس و پس از آنها »کمالي« و »ناطق« 

در دوره پهلوي منتشر شده اند.
آن طــور کــه کي نــژاد گفتــه: تاریخ تأســیس 
چاپخانه هاي همــدان به بعد از تاریخ مطبوعات 
برمي گــردد و بعد از چاپخانــه مطبعه، چاپخانه 
کمالي دومین چاپخانه همدان است که در دوره 
پهلوي با مدیریت سیدعلي کمالي در دوره پهلوي 
تأسیس شده و صاحب امتیاز روزنامه کمالي هم 
بوده است. سومین چاپخانه هم »خورشید« است 
کــه در خیابــان بوعلي قرار داشــته و از ابتداي 
تأســیس تاکنون با مدیریت 3 نفر تا ســال 98 
اداره شــده است. نخستین مدیر آن محمد پرویز 
بوده که روزنامه »ناطــق« را هم چاپ مي کرده، 
دومین مدیر حکیم میرزا حبیب صفاي پور بوده و 
سومین مدیر آن خودم )پرویز کي نژاد( هستم که 

در حــال حاضر این چاپخانه در خیابان باباطاهر 

مستقر است.
کي نژاد در ایــن دســت نویس از چاپخانه هاي 
دیگر دوره پهلوي اول یاد کرده و گفته: »یکتا« با 
مدیریت شوقاني، »کیمیا« توسط شخصي حکیم 
و چاپخانه »اتحــاد« با مدیریت میرزا یوســف 
تأســیس و اداره مي شــده که پس از چند سال 
چاپخانه اتحاد به نام علي اقتباســي شده و چاپ 
گوتنبرگ )حروف چاپــی قابل جابجایی( انجام 
مي داده اســت. وي ســپس به چاپخانه هایي که 
بعد از 6 چاپخانه نامبرده تأســیس شده اند اشاره 
و عنوان کرده: چاپخانه هاي اکباتان، توانا، میهن، 
ناطــق، نهیب غرب، گیتي، مدرس و فردوســي 
از قدیمي هــاي همدان هســتند کــه از بین آنها 
چاپخانه هاي اکباتان، گیتي، مدرس و فردوسي در 

کنار خورشید در حال حاضر فعال هستند.
کي نژاد در بخش دیگر دست نویس خود و در پایان 
درباره سابقه کار خود در چاپ گفته: 48 سال پیش 
در سن 16 سالگي وارد حرفه چاپ شدم. کارم را با 
دستگاه نیم ورقي تک برگ آغاز کردم. عالقه زیادي 
به حروفچیني داشتم که براي انجام آن ابتدا باید 180 
خانه را حفظ مي کردم؛ این کار را یاد گرفتم. 2 سال 
بعد از انجام حروفچیني،  فرم بندي را یاد گرفتم. در 

ســال 55 خدمت سربازي رفته و پس از آن دوباره 
بــه صنعت چــاپ روي آوردم و تاکنون چاپخانه 
خورشــید را اداره مي کنم. در دهه 70 هم اتحادیه 
چاپخانه داران همدان تشــکیل شد و من نخستین 
منشي و خزانه دار اتحادیه شدم. که تاکنون 6 جلد 
دفتر اندیکاتور و صورتجلســه پر کرده ام، اما پس 
از حدود 25 ســال و در روز ملي چاپ با اتحادیه 

چاپخانه داران همــدان خداحافظي مي کنم و آرزو 
دارم اتحادیه چاپخانــه داران همدان روزي بهترین 

اتحادیه کشور شود.
اکنون شــهر همــدان 137 چاپخانــه  فعال در 
بخش هاي لیتوگرافي، ســیلک و دیجیتال دارد و 
جدیدترین تکنولوژی چاپ لیبل کشور در مرکز 
چاپ و بسته بندی همدان راه اندازی شده است.

تاریخ چاپخانه داري همدان از زبان قدیمي ترین چاپخانه داربه مناسبت روز چاپ

»مطبعه« نخستین چاپخانه  همدان است
■ قدمت چاپ در همدان به 150 سال و نخستین چاپخانه به 101 سال پیش مي رسد

■ فروتن: نخستین روزنامه همدان عدل» مظفر« بوده که همزمان با فرمان مشروطیت با چاپ ژالتینی آغاز به کار کرده است
■ خداحافظی پیشکسوت صنعت چاپ همدان از چاپخانه داری

 نزدیک به دو تن گوشت تاریخ مصرف گذشته که با 
ارز دولتی خریداری شده از یک فروشگاه زنجیره ای معتبر 
در همدان جمع آوری شــد و با اینکه دادستان و مدیرکل 
دامپزشــکی بر این موضوع مهر تأیید زده اند اما مسئوالن 

فروشگاه از پاسخ گویی خودداری می کنند.
این گوشــت ها که به گفته رســولی، مدیرکل دامپزشکی 
اســتان همدان 8 ساعت از پایان تاریخ  مصرفشان گذشته 
بــود؛ قرار بود جمعه یکم شــهریور توزیع شــوند که با 

بازرسی سرزده مأموران دامپزشکی کشف شد.
95 الشه گوشت گوسفندی که وزن آن ها نزدیک به هزار 
و 700 کیلوگرم بود به وسیله دامپزشکی از فروشگاه رفاه 

جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد.
دادســتان هم با بیان اینکه اجازه تهدید ســالمت غذایی 
مردم را به کسی نمی دهیم، تأکید کرد: پرونده گوشت های 
تاریخ مصرف گذشته فروشگاه رفاه در دست بررسی است.

حال با گذشت چند روز از این ماجرا، خبرگزاری تسنیم 
به پیگیری موضوع پرداخته و برای یافتن پاســخ به سراغ 

مسئوالن اصلی ماجرا رفته است.
ازآنجا که ســهراب وند، مدیر فروشگاه حضور نداشت و 
مســئول دفتر وی به ما گفت که دو سه روزی نمی آید به 
سراغ محمودی، مدیر امور بازرگانی فروشگاه رفاه همدان 
رفته ایم تا در مورد گوشــت های تاریخ مصرف گذشــته 

شفاف سازی کند.
وی کــه موضوع را نه رد کرد و نه تأیید، گفت: تا پیش از 
مشــخص شدن نتیجه آزمایش نمی توانم چیزی بگویم و 
فردا تماس بگیرید تا پاسخ دهم، اما فردا هم پاسخی به ما 

نداد و گفت: اشتباه گرفته اید!
 در تاریخ مصرف گذشته بودن گوشت ها 

جای تردید نیست
مدیرکل دامپزشکی استان همدان در واکنش به اظهارات 
مدیر امور بازرگانی فروشگاه رفاه گفت: در تاریخ مصرف 
گذشته بودن گوشت های جمع آوری شده از این فروشگاه 

جای هیچ شکی نیست.
محمود رضا رسولی افزود: آزمایش گوشت ها برای تعیین 

مقدار بار میکروبی آن هاســت تا مشخص شود که امکان 
استفاده از آن ها در صنایع غذایی هست یا نه زیرا گوشت ها 
با ارز دولتی وارد کشور شده و بیت المال نباید تضییع شود.

وی بیان کرد: البته اولویت اصلی با بهداشت عمومی بوده و 
این موارد در صورتی مورداستفاده قرارمی گیرد که سالمت 

مردم به خطر نیفتد.
رســانه ها نماینده مردمند و پاســخگویی به آن ها وظیفه 
مســئوالن بخش خصوصی و دولتی اســت درحالی که 
مسئوالن فروشــگاه رفاه خالف این مهم عمل کرده و به 

جای شفاف سازی از پاسخ دادن طفره می روند.
اینکه چرا یک شرکت معتبر که بارها و بارها از سالمت 
کامل محصوالت خود ســخن گفته، اقــدام به توزیع 
هزار و 700 کیلو گوشــت تاریخ مصرف گذشته کرده 
و جلوگیــری از ضرر مالی را به حفظ ســالمت مردم 
ترجیح داده؛ موضوعی است که امیدواریم مدیران این 
فروشــگاه به آن پاســخ داده و به جای توجیه از مردم 

عذرخواهی کنند.

کارخانه قند 25 میلیارد جریمه شد
 مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از اجرای دو طرح بازرســی 
در این ماه خبر داد و اظهار کرد:  طرح ویژه محرم با هدف بازرسی 
از اقالمی که بــرای دادن نذری خریداری می شــود و طرح ویژه 
مدارس به منظور بازرســی از صنف پوشاک، لوازم التحریر و کفش 

اجرا می شود.
وی با اشــاره به جریمه 9 فقره پرونده پوشاک مدارس با 435 میلیون 
ریال تخلف گفت: این واحدها 265 میلیون ریال جریمه شده اند و نوع 

تخلف نیز گران فروشی بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان به اقدامات تعزیرات حکومتی در 
پنج ماهه امسال اشاره کرد و افزود: در حوزه کاال و خدمات 4 هزار و 
819 فقره پرونده وارد مجموعه شــده، 4 هزار و 993 پرونده مختومه 

شده و 167 پرونده باقی مانده که درصد عملکرد 103 است.
وی  مبلغ محکومیت کاال و خدمات  را 170 میلیارد و 813 میلیون و 
10 هــزار و 918 ریال عنوان کرد و گفت:  در حوزه قاچاق کاال و ارز 
نیز 533 پرونده وارد و 510 مورد مختومه شده است، 84 فقره پرونده 

باقی مانده که 95 درصد عملکرد را نشان می دهد.
حسن پور با بیان اینکه 225 میلیارد و 598 میلیون و 852 هزار و 707 
ریال محکومیت قاچاق کاال و ارز اســت خاطرنشــان کرد: در حوزه 
بهداشــت و درمان 627 پرونده وارد شده، 624 پرونده مختومه شده 
و یک میلیــارد و 674 میلیون و 530 هزار ریال نیز محکومیت به ثبت 

رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه در این پنج ماه 5 هــزار و 979 فقره پرونده به 
تعزیرات وارد شده و 6 هزار و 127 مورد مختومه شده که تعدادی از 
پرونده ها متعلق به سال گذشته بود گفت: 258 فقره پرونده باقی مانده 

که عملکرد 102 درصد بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان بیان کرد: 398 میلیارد و 86 
میلیون و  393 هزار و 625 ریال جمع محکومیت ها در این پنج ماهه 
بوده است.وی با بیان اینکه 47.2 درصد پرونده وارده به اجرای احکام 
وصولی خالص داشته اند که با احتساب کسانی که به زندان می روند و 
آزاد می شــوند قریب به 60 درصد پرونده ها وصول شده است افزود: 
از 150 میلیارد ریال جریمه پرونده وارده به اجرای احکام 70 میلیارد 
ریال وصول شــده است.حسن پور با اشاره به فراوانی تخلفات گفت:  
بیشــترین تخلفات در حوزه کاال و خدمات درج نکردن قیمت عنوان 
شده که در این زمینه یک هزار و 546 فقره پرونده تشکیل شده و این 

میزان 26 درصد آمار را شامل می شود.
وی با بیان اینکه در حوزه گرانفروشــی یک هزار و 268 فقره پرونده 
تشکیل شده که 21 درصد آمار را شامل می شود افزود: رعایت نکردن 
دستورالعمل بهداشتی رده سوم بیشترین تخلف است که در این زمینه 

773 فقره پرونده تشکیل شده و 13 درصد آمار را در بر می گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان خاطرنشان کرد: خواروبارفروشی ها، 
نانوایی ها، مرغ فروشی ها، میوه فروشی ها، پوشاک، قصابان و آرایشگران 
زنانه بیشــترین تخلفات را داشــتند که البته به این معنی است که به 

ترتیب بیشترین نظارت را در هر حوزه داریم.
وی با اشاره به اینکه یک هزار و 150 فقره پرونده شاکی داشتند و مردم 
مطالبه حق کرده اند گفت: از این تعداد پرونده 2 میلیارد و 567 میلیون 

ریال دریافت و به شکات پرداخت شده است.
وی با اشــاره به اینکه محکومیت توسط گشت های سیار 91 میلیارد 
ریال بوده اســت گفت: زمان رســیدگی به پرونده ها در استان نصف 

مدت زمانی بوده که سازمان تعزیرات حکومتی تعیین کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان بیان کرد: در پنج ماهه امســال 15 
فقره پرونده بیت کوین با 210 دســتگاه ماینر در اســتان تشکیل شده 

است. 
وی با اشــاره به مهمترین پرونده های رسیدگی در تعزیرات حکومتی 
گفت: یک پرونده مربوط به گوشت منجمد تنظیم بازار تشکیل شده 
که متخلف شــخص حقیقی بوده و جریمــه او نیز 26 میلیارد و 961 

میلیون ریال است.
حســن پور با بیان اینکه از سوی امور پشتیبانی دام، فردی دستگیر شد 
که 30 تن سهمیه گوشت داشت تا توزیع کند اما آنها را خارج از شبکه 
توزیع کرده بود افزود: کارخانه قند همدان نیز به علت گران فروشــی 
به 25 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شــده که 15 میلیارد ریال از 

آن وصول شده است.

پیگیری ماجرای گوشت های فاسد در »رفاه«
■  واکنش مدیر امور بازرگانی فروشگاه رفاه همدان به خبرنگاران: اشتباه گرفته اید!

■  مدیرکل دامپزشکی استان همدان: در تاریخ مصرف گذشته بودن گوشت های جمع آوری شده از رفاه هیچ شکی نیست
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درخشش کاراته کبودراهنگ 
درمسابقات بسیج 

 تیم کاراته بانوان کبودراهنگ به نمایندگی از اســتان همدان در 
رقابت هاي بسیج کشوري در جایگاه اول قرار گرفت.

رقابتهاي قهرماني کاراته بسیج کشور در بخش بانوان ، با حضور23 
استان در شهر ســمنان برگزار شد که در بخش بانوان ،با درخشش 
کاراته کاهای همدانی ، تیم همدان بر ســکوي نخست ایستاد و تیم 
های آذربایجان شــرقی ، کرمانشــاه ،مازندران وتهران به ترتیب در 

جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
گفتنی اســت تیــم کبودراهنگ در ایــن دوره از رقابت ها موفق به 

کسب 2 مدال طال شد.
 

تجهیز9 خانه ورزش روستایی در فامنین

 9 خانه ورزش روســتایی همزمان با هفته دولت درشهرســتان 
فامنین تجهیز شد.

باحضــور مدیر کل ورزش و جوانان اســتان همــدان، فرماندار و 
مســئوالن دســتگاههای اجرایی شهرســتان فامنین 9 خانه ورزش 

روستایی همزمان با هفته دولت درشهرستان فامنین تجهیز شد.
در آیین تجهیز خانه های ورزش روستایی فرماندار شهرستان فامنین 
با اشــاره به تاکید مقام معظم رهبــری بر امر ورزش و بویژه ترویج 
ورزش همگانی، گفت: برای توسعه ورزش همگانی، اراده و همت 
الزم اســت و باید مردم را تشــویق و ترغیب کنیم که برای سالمت 

خود و خانواده حتما ورزش کنند.
ســید مجیدشــماعی درادامه با تقدیر از مســئوالن ورزش گفت:با 
تجهیز این 9 خانه ورزش روســتایی زمینه مناســبی را برای نهادینه 
کردن ورزش در جوامع روســتایی فراهم می شــود که نقش مهمی 
درغنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوان و کاهش آسیب های 

اجتماعی دارد.
وی اظهار داشــت : این 9 خانه ورزش روســتایی به تشک تاتامی 
وتشــک کشــتی ، میزتنیس روی میز ، میز فوتبال دستی،دارت و... 

تجهیز شده اند

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان:
در لیگ دسته 2 فوتبال 

تیم ضعیف نداریم
 تمامی تیم ها در لیگ دســته دوم فوتبال کشــور با برنامه ریزی 

حضور پیدا کرده اند و تیم ضعیف در این لیگ وجود ندارد.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به آخرین وضعیت تیم 
فوتبال شهرداری همدان اظهار داشــت: 90 درصد بازیکنان مدنظر 
خود را جذب کرده ایم و تنها در چند پســت همچون دروازه بان و 
مدافع راست هنوز کمبود داریم که طی روزهای آینده با جذب این 

بازیکنان تیم خود را کامل خواهیم کرد.
هادی گل محمدی افزود: بیش از 85 درصد بازیکنانی که تا به امروز 
جذب کرده ایم بومی هســتند و تنها چند بازیکن غیربومی داریم که 
در این پســت ها بازیکن مد نظر در استان همدان نداشتیم و مجبور 

بودیم از خارج استان بازیکن بگیریم.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با بیان اینکه یکی از بی حاشیه 
تریــن تیم ها را در ایــن فصل داریم، گفت: تا بــه امروز بازی های 
تدارکاتــی خوبی را با تیم های خیبر خــرم آباد، پاس همدان، بعثت 
کرمانشــاه و ذوب و فلزات بهار انجام داده ایم و به اهداف تاکتیکی 

خود رسیده ایم.
وی خاطرنشــان کرد: تمرینات پرنشــاط و خوبی را نیز پشت سر 
گذاشته ایم و بازیکنان در دوران بدنسازی به سر می برند و جو تیم را 
بسیار مثبت ارزیابی می کنم که نوید فصل خوبی را برای تیم فوتبال 

شهرداری همدان می دهد.
گل محمدی با لزوم حمایت از تیم فوتبال شهرداری همدان بیان کرد: 

از مدیران تیم فوتبال شهرداری همدان انتظار دارم تا 
قبل از آغاز فصل مبلغی از قراردادهای بازیکنان را 
پرداخت کنند تا بتوانیم با روحیه خوبی وارد این 

رقابت ها شویم.
ســرمربی تیم شــهرداری همدان 

عنوان کرد: از هواداران و مردم 
فوتبال دوســت همدان هم 
انتظار داریــم در طول این 
رقابت ها ما را تنها نگذارند 
بازی هــای خانگــی  در  و 

یاریگر ما باشند.
وی با اشــاره به حاشیه ســازی 

برای تیم فوتبال شــهرداری گفت: 
کســانی که بــا هــادی گل محمدی 
مشــکل دارند اگر واقعًا دلسوز فوتبال 
همدان و تیم فوتبال شــهرداری هستند 
نباید برای این تیم حاشیه سازی کنند و 
منافع خود را به همه چیز ترجیح دهند.

مسابقات شطرنج در مالیر 
 به مناســبت گرامیداشت هفته دولت مســابقات اوپن شطرنج در 

پارک سیفیه مالیر برگزار شد.
هیأت شطرنج شهرســتان مالیر با همکاری اداره ورزش و جوانان . 
شهرداری و شورای اسالمی این شهرســتان به مناسبت گرامیداشت 
هفته دولت مسابقات شطرنج اوپن در پارک تاریخی سیفیه برگزار کرد

بیش از 120 شــطرنج باز از استانهای همدان،لرستان و مرکزی در دو 
بخش آقایان و بانوان در این مســابقات شرکت کردند و در 9 دور به 
روش سوئیسی و با فرمت زمانی 15 دقیقه به اضافه 3 ثانیه فیشربا هم 

به رقابت پرداختند
ابراهیم عفافی و مصطفی احمدی تاری از بروجرد .مهرداد ربیعی پارسا 
از اللجیــن . علی غیاثوند از مالیــر و وحید تیموری و رضا وحیدی 
فرد از اســتان مرکزی به ترتیب به مقامهای اول تا پنجم این مسابقات 

دست پیدا کردند
سهیل خداوندی از همدان و امیر علی گودرزی از مالیر در رده سنی 
زیر 16 سال به ترتیب مقامهای اول و دوم این مسابقات را از ان خود 
کردند و محمد صدرا شــجاعی نژاد در رده ســنی زیر 8 ســال مقام 

قهرمانی را کسب کرد
در پایان این مسابقات طی مراسمی به نفرات برتر هر رده سنی حکم 

. مدال و جایزه نقدی به رسم یاد بود اهداء شد.

آیین »رخصت یا موال« در نهاوند برگزار شد

 هم زمان با شــب اول محرم آیین »رخصــت یا موال« در زورخانه 
پوریای ولی شهرستان نهاوند برگزار شد.

هرســاله هم زمان با فرارســیدن ماه محرم مراسم معنوی »رخصت یا 
موال« با حضور ورزشکاران و ارادتمندان به سرور و ساالر شهیدان در 

زورخانه پوریای ولی شهر نهاوند برگزار می شود.
در این مراسم پیشکسوتان ورزش پهلوانی نهاوند شال عزا به حاضران 
داده می شــود و با برگزاری مراســم نوحه خوانی و ســینه زنی برای 
آغازعــزاداری ماه محرم ادامه می یابــد و حاضران برای آغازعزاداری 
ماه محرم از موال علی)ع( اجازه می گیرند تا برای امام حســین)ع( و 

حضرت عباس)ع( عزاداری کنند.
ازآنجاکــه نهاوند به عنوان دروازه ورود اســالم ناب محمدی به ایران 
است عزاداری سید و ساالر شهیدان در این شهر از رنگ بوی خاصی 
برخوردار است و دراین بین هیأت های مختلف عزاداری با قدمتی بیش 
از 2 قرن پذیرای نهاوندی های ســاکن شهرستان و ارادتمندان به امام 

حسین)ع( از شهرهای دیگر است.

درخشش بانوان رزم آور استان 
در کشور

 مسابقات قهرمان کشوری رزم آوران در رده های سنی مختلف در 
استان چهار محال بختیاری برگزار گردید.

تیم بانوان رزم آوران اســتان در قالب 11 بازیکن در ســه رده نونهال 
، نوجــوان و جوان به مســابقات قهرمان کشــوری رزم آوران که در 
شــهرکرد از 6 تا 9 شهریور ماه با حضور 44 تیم از 10 استان و 220 
شــرکت کننده برگزار گردید ، اعزام و با 7 مدال بازگشتند ،که در این 
دوره از مســابقات نفرات اول و دوم رده سنی جوانان به تیم ملی رزم 

آوران دعوت خواهند شد.
مرضیه خســروی و زهرا مختاری مدال طال ،فاطمه نجار مدال نقره و 
ناهید سیاوشی ،هدیه نوروز پور ،مبینا عینی و نگین دستیار مدال برنز 
را در رده های مختلف ســنی بدست آوردند.دو داور نهاوندی،سمیرا 
مومیونــد و مهوش بازوند نیز داوری مســابقات را بــا دیگر داوران 

کشوری برعهده داشتند.
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پیشخوان
مسابقات آمادگی جسمانی بانوان در مالیر 

ــی  ــابقات آمادگ ــت مس ــه دول ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس  ب
جســمانی ویــژه بانــوان در ســالن شــهید بهشــتی اســتادیوم تختــی 

ــزار شــد. برگ
ــأت  ــت هی ــه هم ــوان ب ــژه بان ــمانی وی ــی جس ــابقات آمادگ مس
همگانــی و همــکاری اداره ورزش وجوانــان شهرســتان مالیــر 
ــی  ــم رضای ــکری و مری ــم لش ــی اعظ ــته ورزش ــن رش ــان ای و مربی
ــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت در ســالن ورزشــی شــهید  ب

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــن شهرس ــی ای ــی تخت ــه ورزش ــتی مجموع بهش
بیش از صد نفر از ورزشکاران این رشته ورزشی از بخش های مرکزی 
و جوکار و از باشگاههای تختی . آموزش وپرورش جوکار و ... در سه 
رده ســنی جوانان . بزرگساالن و پیشکسوتان در این دوره از مسابقات 
شرکت کردند و برای کسب مقام و رتبه برتر آن در ایستگاههایی چون 
پالن . جابجایی وزنه . پرش از روی مانع و .... با هم به رقابت پرداختند

مریــم رضایــی . اعظــم لشــگری . فاطمــه صادقــی و نگیــن جعفــری 
ــه  ــا قضــاوت عادالن ــن مســابقات را برعهــده داشــتند و ب داوری ای
خــود نفــرات برتــر را مشــخص و معرفــی کردنــد و نیــز نســبت بــه 

انتخــاب تیــم آمادگــی جســمانی بانــوان بــرای حضــور در مســابقات 
اســتانی و کشــوری اقــدام کردنــد

■ نفرات برتر هر رده سنی به ترتیب :
جوانــان :فاطمــه سیاووشــی .ســمیرا رحمانــی و زهــرا محمــودی بــه 

مقامهــای اول تــا ســوم دســت پیــدا کردنــد
ــه رضــوی  ــاب تاجــوک و فاطم ــی .مهت ــته فارس بزرگســاالن :فرش
مقامهــای اول تــا ســوم ایــن مســابقات را از آن خــود کردنــد و در 
ــه مقــام  رده ســنی پیشکســوتان مریــم ضیایــی و مریــم زارع زاده ب

ــیدند اول رس

حضورتیم بدمینتون 
استان در مسابقات المپیاد

 پســران بدمینتــون باز اســتان در 
مســابقات کشوری اســتعدادهای برتر 
حضور یافتند.تیم بدمینتون استعدادهای 
برتر پسران استان در مسابقات قهرمانی 
کشور که درشهرستان زنجان برگزارمی 
گردد حضور یافتند . 6بازیکن به همراه 
مربی و سرپرســت از استان همدان در 
این رقابت ها حضور دارند . در نخستین 
دوره از این رقابت ها که سال گذشته در 
تبریز برگزار گردید تیم همدان درجایگاه 

سوم ایستاد.

دونده همدانی مدال نقره 
کسب کرد

 در مسابقات دوومیدانی المپیاد دونده 
همدانی موفق به کسب مدال نقره شد.

مســابقات دوومیدانی دختــران المپیاد 
اســتعدادهای برتر کشور که در گلستان 
برگزار می شــود با مــدال آوری دونده 

همدانی همراه بود.
در ماده 400 متر بــا مانع منا باتمایی با 
اختالفی ناچیز نسبت به نفر اول به مقام 

دوم رسید و مدال نقره دریافت کرد.
در ایــن مســابقه مریــم فرحناکی از 
آذربایجان شرقی با زمان 1:45:45 زودتر 
از بقیه از خط پایان گذشــت و به مدال 

طال دست یافت.
منا باتمایی دونده خوش آینده همدانی با 
اختالف ناچیز 45 صدم ثانیه و با رکورد 
1:15:90 دوم شــد و مدال نقره کسب 
کرد و هدی قاســمی نیز از خراســان 

رضوی با یک ثانیه اختالف سوم شد.

دومین مدال رزمی کاران 

 رزمــی کاران همــدان دومین مدال 
المپیاد استعدادهای برتر کشور را کسب 
رزمی  ورزش هــای  کردند.مســابقات 
المپیاد اســتعدادهای برتر ورزشــی با 
مدال آوری رزمی کار همدانی همراه بود.

پارسا پیله وریان در این رقابت ها موفق 
به کسب مدال برنزشد.

اسکیت کبودراهنگ 
قهرمان مسابقات
 لیگ برتر استان

 تیم کبودراهنگ توانست در مسابقات 
لیگ برتر اسکیت استان جایگاه اول را از 

آن خود کند.
در هفتــه پایانی مســابقات لیگ برتر 
اســکیت اســتان که با حضور تیم های 
همدان،کبودراهنــگ ، مالیــر، رزن و 
نهاوند در همدان و در سه دوره برگزار 
شد تیم اسکیت کبودراهنگ با شایستگی 
توانســت قهرمان این دوره از رقابت ها 
شود، همچنین تیم های همدان و مالیر 
به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند. 
گفتنی است در لیگ اسکیت امسال پنج 
تیم حضور داشتند که رقابت های خود 
را در سه هفته و در شهرسستان نهاوند و 

همدان برگزار کردند.

مسابقات ووشو قهرمانی 
در تویسرکان

 مسابقات ووشو قهرمانی تویسرکان 
روز گذشــته در سالن شــهید بهرامی 
برگزار شــد. در این دوره از مسابقات 
تعداد 47 شــرکت کننــده در رده های 
ســنی نونهاالن، نوجوانــان، جوانان و 
بزرگســاالن در اوزان مختلف شرکت 
داشــتند که نفرات برتر جهت اعزام به 

مسابقات کاپ آزاد انتخاب شدند.
قلخانبــاز،  معیــن  نونهــاالن  رده  در 
محمدطاهــا عبدالملکــی، محمدرضا 
صفایــی ، امیررضا احمــدی، علیرضا 
ســوری، ابوالفضــل ســوری. در رده 
نوجوانان مهدی ســوری، علی سوری، 
رده  در  احمدونــد.  محمدعلــی  و 
جوانــان پیمان بهرامی، مبین ســوری، 
محمد پرویــز و فــرزاد آقابابایی. در 
رده بزرگســاالن علی سلیمانی، مسعود 
ابراهیم صفایــی و محمد  آقابــراری، 
ســوری جهت اعزام به مسابقات کاپ 

آزاد انتخاب شدند.

 در رقابت هــای جام حذفی باشــگاه های 
کشــور، پاس همدان در مصاف با تیم بی نام 
و نشــان به سختی پیروز شد و به مرحله دوم 

صعود کرد.
از ســری رقابت ها جام حذفی باشگاه کشور 
حماســه آزادسازی خرمشــهر و از دور دوم 
تیم فوتبال پاس همدان میزبان تیم ناشــناخته 
شهرداری برد سکن از توابع خراسان رضوی 
بود که در ماراتن 120 دقیقه ای به زحمت به 
پیروزی رسید و به مرحله سوم این رقابت ها 

صعود کرد.
پاس که دوران بدن  سازی را تازه سپری کرده 
خیلی سنگین و کند بودند با نمایش ضعیفی 
که در این دیدار به اجرا گذاشت نشان داد که 
تا تیم شــدن راه درازی در پیش دارد و احمد 
جمشیدیان باید در این 15 روز که به آغازلیگ 
دســته دوم باقی مانده است ضعف های خود 
را ترمیــم کند تا بــا آمادگی بیشــتر قدم به 

رقابت های داغ دسته دوم بگذارد.
در این دیدار جمشیدیان سرمربی محروم پاس که 
همراه با علی قربانی از روی سکوها تیم خود را 
هدایت می کردند بازی را با نفراتی چون علیرضا 
مالمیر، میــالد داوودی، علــی عزیزی، عرفان 
فتاحی، بهزاد ســلطانی، سیدجمال معصومی، 
کمیل حیدری، امیر خدامرادی،ابوالفضل زمردی، 
حســین جودکی و عارف اکبــری به مصاف 

حریف نا  آشنای خود رفت.
شهرداری بردسکن که بیش از هزار کیلومتر را 
طی کرده بود و خود را برای بازی به همدان 
رســانده بود در مجموع نشان داد که حرفی 
برای گفتن ندارد اما در ضد حمالت خطرناک 
نشان داد و بارها خط دفاعی پاس را آزار داد.

در این دیدار عارف اکبری، حســین جودکی، 
کمیل حیدری و امیر خدامرادی بازی ضعیفی 
را ارائه دادند و از فرم ایده ال دور بودند عارف 
اکبری که سال گذشته برای بابلسر بازی های 
خوبــی انجام داد در این دیــدار حرفی برای 

گفتن نداشــت و بارها فرصت های گلزنی را 
از دست داد.

بازی با برتری نســبی پاس دنبال شد و بهزاد 
سلطانی در دقیقه 37 از یک ضربه ایستگاهی 
نهایت ســود را برد و گل برتــری را درون 
دروازه تیــم میهمــان جای داد تــا علی رغم 
برتــری، پاس نیمه اول را با همین تک گل به 
پایان برســاند. نیمه دوم نیز برتری از آن پاس 
بود اما در رسیدن به دروازه حریف بی هدف 
بودنــد تا آنکــه در میانه میــدان یک ضربه 
ایستگاهی برای شهرداری بردسکن گرفته  شد 
و مهدی زارعــی از فاصله 40 متری توپ را 
مستقیم درون دروازه پاس جای داد تا علیرضا 

مالمیر سنگربان جوان و بومی استان به اشتباه 
خود در جایگیری پی ببرد.

مالمیر در طــول بازی چند بار با واکنش های 
خوب مانع از کامیابی حریف شد اما روی گل 
خورده اشــتباه بزرگی را مرتکب شد تا بازی 

مساوی دنبال شود.
علی رغم برتری نسبی پاس، خطری دروازه ها 
را تهدیــد نکرد تا سرنوشــت بازی در وقت 

اضافی رقم بخورد.
در وقت اضافه پاس بر شــدت حمالت خود 
افزود: تا آنکه در دقیقه 97 ابوالفضل زمردی به 
دنبال فرار به پشت مدافعان با دروازه بان تک به 
تک شد و با یک ضربه حساب شده توپ را 
در قعر دروازه  حریف جای داد تا شــاگردان 

جمشیدیان به پیروزی برسند.
در این دیدار حســین جودکــی و ابوالفضل 
زمردی از بازی اخراج شــدند تا پاس دقایق 

باقی مانده را 9 نفره دنبال کند.
در این دیدار پاســی ها دو بار نیز توپ را به 
دیــرک دروازه کوبیدند و ســرانجام پاس به 
زحمت این بازی را برد و به مرحله سوم این 

رقابت ها صعود کرد.
البته پیش از آغازلیگ دسته دوم حضور پاس 
در جام حذفی کاری پســندیده بود و این تیم 
با نــگاه بازی های تدارکاتی بــه جام حذفی 
بیشــتر به دنبال آن است تا ضعف های خود 

را شناسایی کند.
پاس مهاجم ششــدانگ ندارد و برای حضور 
قــوی در لیگ حداقل به دو بازیکن نیاز دارد 
یک مهاجم تمام کننده و یک هافبک بازی ساز 
نیاز پاس اســت که متولیــان این تیم باید هر 
چه زودتر نسبت به جذب بازیکن در این دو 
منطقه اقدام نماید. تماشــاگران خوبی از این 
بازی استقبال کردند و باز هم 120 دقیقه خون 
دل خوردند تا به برتری رسیدند. این بازی با 
قضاوت مسعود حقیقی، امرا... طراح و عباس 
ســعادت در ورزشگاه شــهید حاجی بابایی 

مریانج برگزار شد.
متأســفانه ایــن ورزشــگاه مــدرن جایگاه 
خبرنگاران ندارد و ما مجبور شــدیم در دل 
تماشــاگران بازی را تماشا کرده و یادداشت 
برداریم که این زیبنده این مجموعه زیبا نیست 
و بهتر اســت مسئوالن استان تا آغازمسابقات 
مقدماتی نوجوانان آسیا فکری به حال جایگاه 

خبرنگاران داشته باشند.

در جام حذفی کشور

پاس ُمرد تا بُرد 
■ پاس همدان تا تیم شدن راه درازی دارد

 بایــد پذیرفت کــه از ضعف هاي 
فني و حرفه اي ما بعضًا به نبود اخالق 
ورزشي در میادین بازي باز مي گردد 
و متاســفانه هنوز بــراي یافتن الگوي 
اخالقي در ورزش بایــد با فانوس به 

دنبالش بگردیم.  
همانطور که یــک بازیکن براي حرفه 
اي شدن و یادگرفتن اصول اولیه بازي 
نیاز به مربي دارد چرا نباید نســبت به 
موضوع واالتر و مهمتــري مثل ادب 
و اخالق بي تفاوت باشــیم و در این 
بخش بازیکن از مربي اخالق مدار بي 
بهره است باید آموزش اخالق در کنار 
آموزش جســم مورد توجه قرار گیرد 
و باشــگاه ها باید ایــن مهم را جدي 
بگیرند و در ایــن زمینه همه نهادهاي 
فرهنگي جامعه باید یاور باشگاه ها و 
فدراسیون هاي ورزشي باشند. امروزه 
اخالق در ورزش پایه وفاداري و تعهد 
به اصل انســان مداري اســت اما یک 
پرسش !آیا مبحث اخالقیات واقعا در 

ورزش وجود دارد؟.  
در همین راســتا یکی از باشگاه هایی 
که بصورت بــارز در زمینه بها دادن و 
آموزش اصول اخالقی کارهای فروانی 
در سطح استان انجام داده باشگاه علم 
وادب اســت کــه در راس آن مدیران 
و مربیــان در کنار اصــول حرفه ای و 
فنی وظیفه اصول اخالقی و احترام به 

بزرگترها را آموزش میدهند. 
باشــگاه علم و ادب از سال  1390با 
هدف برنامه ریزی بلند مدت به منظور 
استعداد پروری و حفظ و هدایت این 
افراد در ورزش قهرمانی تشکیل  شد ، 
که تعداد زیادی از بازیکنان در رده های 
سنی مختلف از این باشگاه به تیم های 
رده ای برتر کشــور و سطوح ملی راه 
پیدا کردند همچنین عناوین متفاوت در 

این چند سال گذشته کسب نمودند. 
این باشگاه در راستای توجه و احترام 
به مقام پیشکسوتان  مراسم جشنی را 
با حضور جمع کثیری از ورزشــکاران  
رده هــای مختلــف ،خانــواده هــا ، 
پیشکســوتان و  بازیکنان ســابق این 

باشگاه برگزار کرد. 
در ابتــدای این مراســم مدیر آکادمی 
باشــگاه  علــم و ادب با بیــان اینکه 
اهمیت  در ورزش  اخالقــی  اصــول 
بسیاری دارد خاطر نشان کرد: در کنار 
مباحث فنی توجه به مباحث فرهنگی 
،اجتماعی و  اخالقی از ابتدا در سنین 
پایــه از اولویت های مهم باشــگاه به 

شمار می رود. 
نصرا... باباخانــی احترام به بزرگتر ها 
بخصــوص پیشکســوتان را از دیگر 

اولویت های این مجموعه برشــمرد و 
ادامه داد این افراد سرمایه های واقعی 
و ماندگار ورزش اند که باید به بهترین 

شکل حفظ شوند. 
مدیر عامل و موســس باشــگاه علم و 
ادب نیز ســلیقه ای بودن و عدم وجود 
تخصص در بین مدیران باشــگاه ها را 
عامل اصلی مشــکالت فعلی در سطح 
ورزش دانســت و افزود :برنامه ریزی 
بلند مدت به منظور کشــف استعدادها 
و اســتمرار آموزش در بیــن این افراد 
دارای اهمیت بسزایی است که متاسفانه 
با وجود چنین افرادی در  راس کار این 

روند با مشکل روبرو شده است. 
باقر جنتی تصریح کرد : باشگاه علم و 
ادب همدان با دیدگاه کشف و پرورش 
درست استعدادها در بلند مدت تحت 
لقای اصول درســت فنی و اخالقی و 
فرهنگی 8 ســال پیش تشــکیل شده 

است.  
وی افزود :در این مجموعه ورزشکاران 
از سنســن پایه بصورت پیوسته تحت 
آموزش قرار گرفته و بصورت هدفمند 
به بلوغ فنی میرســند که همین مسئله 
باعث شده در چند سالی که از فعالیت 
باشگاه میگذرد شــاهد کسب عناوین 

قهرمانــی متفــاوت و هچنین حضور 
تعداد زیادی از بازیکنان در ســطوح 

مختلف ملی باشیم. 
موسس باشــگاه علم و ادب در ادامه 
با اشــاره به اینکه در جذب اسپانســر 
در استان با مشکل روبرو هستیم ابراز 
داشــت: باشــگاه داری و حضور در 
مسابقات مختلف احتیاج به منابع مالی 
دارد که امیدواریم با یک برنامه ریزی 
درســت در آینده شاهد رفع مشکالت 

در این حوزه باشیم. 
جنتی هزینه باشــگاه در سال گذشته 
را 200 میلیــون تومــان دانســت که 
با  دریافت شــهریه مــدارس فوتبال ، 
کمک خانواده ها و مربیان این باشگاه 
و همکاری چنــد ارگان خصوصی تا 
حدود کمی بصورت مقطعی این هزینه 
تامین شــده ولی در آینده با مشــکل 

روبرو خواهیم شد. 
جنتی  برگزاری جلسات ختم صلوات 
و مشــاوره و مســابقات کتابخوانی و 
تشــکیل گروههای ســرود و تواشیح 
را از  برنامــه های فرهنگی دانســت 
و اضافه کرد:با برگــزاری برنامه های 
مختلف ســعی در نزدیکی باشــگاه و 
خانواده ها هســتیم که همین موضوع 

باعث می شــود این افراد در سنین پایه 
بصورت درســت به بلــوغ فکری و 

اجتماعی برسند.
وی افزود:متاسفانه تنها استانی هستیم 
که در غرب کشور هیچ تیمی در لیگ 
1و برتر کشور در نونهاالن ،نوجوانان، 
جوانــان و امیــد نداریم .اســتانهای 
همجوار ما مثل کردســتان لرســتان، 
کرمانشــاه ، قزوین همــه حداقل در 
یک یا دو رده ســنی صاحب تیم در 
باشگاه  ولی  میباشــند  فوق  لیگ های 
علــم و ادب همدان تــا کنون دو بار 
در اســتانه صعود به لیــگ برتر قرار 
گرفتــه و در بین 60 تیــم حاضر در 
لیگ مناطق کشور به جمع 16تیم برتر 
راه پیــدا کرده و هــر دو بار در تبریز 
و ســقز در یک گروه 4 تیمه که تیم 
قهرمــان جواز حضــور در لیگ برتر 
را بدســت می اورده به دلیل نداشتن 
وجود اسپانسر و کمک نکردن برخی 
مسئوالن در مهیا کردن شرایط میزبانی 
و مدیریــت و همــدل نمــودن تمام 
باشــگاهها جهت تقویت تیم نماینده 
اســتان، متاسفانه در گام اخر نتوانسته 
ایم همدان را صاحب یک امتیاز لیگ 

برتری در  پایه ها کنیم.
 در  پایاناین مراســم از پیشکســوتان 
،مربیان و بازیکنان ســابق این باشگاه 

تقدیر به عمل آمد.

جشن تجلیل در باشگاه علم و ادب 

ششــدانگ  مهاجم  پاس 
ندارد و برای حضور قوی در 
بازیکن  دو  به  لیگ حداقل 
مهاجم  یــک  دارد  نیــاز 
هافبک  یک  و  کننده  تمام 
بازی ســاز نیاز پاس است 
که متولیان این تیم باید هر 
چه زودتر نسبت به جذب 
بازیکــن در این دو منطقه 

اقدام نماید
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حمله هکری گسترده به سایت های وردپرس
 ســایت هایی که برای مدیریت محتوای خود از امکانات وردپرس 
استفاده می کنند، توســط یک گروه هکری مورد حمالت گسترده ای 
قرار گرفته اند. به گزارش مهر ، یک گروه هکری با سواستفاده از آسیب 
پذیری هــای امنیتی بیش از ده پالگین وردپــرس، از آنها برای ایجاد 
حساب های کاربری تقلبی در سایت های طراحی شده با وردپرس در 
اینترنت و حمله به مالکان وب سایت های مذکور بهره گرفته است. ماه 
قبل نیز حمالت مشــابهی به برخی سایت های اینترنتی صورت گرفته 
بود. در جریان حمالت مذکور، هکرها از آســیب پذیری های مشابهی 
در کدنویسی پالگین های وردپرس سواستفاده کردند و سایت هایی را 
هک کردند. نتیجه این کار نمایش پنجره های آگهی متعدد یا تغییر مسیر 

بازدید کاربران به وب سایت های دیگر بوده است.

نرم افزارهای ایرانی برای حضور در بازار 
بین المللی حمایت می شوند

 نخســتین هاب صادارتی محتوای دیجیتال کشور با حمایت ستاد 
توســعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و صندوق نوآوری رونمایی شد.به 
گزارش ایســنا ، نخســتین هاب صادارتی محتوای دیجیتال کشور با 
حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، ستاد توسعه فناوری های 
حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، مرکز تعامالت بین المللی علم 
و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری 
و شکوفایی رونمایی شــد.این هاب به عنوان نخستین هاب صادرات 
محتوای دیجیتال در حوزه های مختلفی چون نرم افزارهای تلفن همراه، 

محتوای ویدیوئی و انیمیشن فعالیت می کند.

تولیدات اپل به زودی گران می شود
 نبرد تجاری آمریکا بر علیه چین سرانجام موجب گران شدن برخی 
تولیدات محبوب در عرصه فناوری شد که محصوالت شرکت اپل در 
صدر آنها قرار دارد.به گزارش ایسنا ، اعمال تعرفه های تجاری جدید 
دولت ترامپ بر علیه چین و واکنش متقابل این کشــور باعث شده تا 
خریــداران تعداد زیادی از محصوالت محبوب دنیای فناوری مجبور 

شوند از امروز برای خرید آنها پول بیشتری پرداخت کنند.
درگیری یادشــده به افزایش 15 درصدی تعرفه کاالهایی مانند ایرپاد، 
ساعت اپل، هدفون های بیتس، هام پاد، رایانه های آی مک می انجامد 
که تأثیر آن در بازار به زودی احساس خواهد شد. تعرفه های مذکور بر 
روی قیمت دوربین های دیجیتال، حافظه های فالش، دی وی دی ها و 

دستگاه های بلو - ری و باتری های لیتیومی نیز تأثیر می گذارد.

سیارکی که تغییر رنگ می دهد
 محققان ســیارکی رصد کرده اند که مانند ســتاره های دنباله دار، 
دنباله ای از گرد و غبار دارد و همچنین رنگ آن از قرمز به آبی تغییر 

می کند.
به گزارش مهر ، ســیارک Gault 6478 یک نمونه عجیب است. این  
ســیارک شبیه ستاره های دنباله دار، دنباله ای از گرد و غبار دارد و حتی 
عجیب تر آنکه رنگش از قرمز به آبی تغییر می کند.  در همین راســتا 
محققان MIT در بیانیه ای اعالم کردند این نخســتین باری اســت که 
دانشمندان یک سیارک با قابلیت تغییر رنگ را به طور واقعی رصد کرده 
اند. البته این تغییرات با چشــم غیر مســلح چندان محسوس نیست. 
ستاره شناســان در طیف کوتاه نور مادون قرمز فعالیت های سیارک 

را رصد کرده اند و البته چشم انسان نیز  نمی تواند این نور را ببیند.

بلندگوی هوشمند دزدان خانه را 
دستگیر می کند

 اخیرا ویژگی جدیدی برای بلندگوهای هوشمند آمازون ارائه شده 
که هرگونه شکســتن شیشــه را ردیابی می کند. به عبارت دیگر این 

سیستم در مقابل سارقان از خانه محافظت می کند.
به گزارش مهر ، هنگامیکه ســخن از امنیت خانه ها به میان می آید، 
بیشتر افراد به سیســتم های مانیتورینگ پیشرفته تر فکر می کنند. اما 
اکنون به نظر می رســد راه حل های ساده تری هم وجود دارد و یک 
 Alexa بلندگوی هوشمند اکو)متعلق به آمازون( با استفاده از ویژگی

Guard می تواند از خانه فرد محافظت کند.
ایــن ویژگی اخیرا و به طور رایگان برای تمام بلندگوهای هوشــمند 

اکو ارائه شده است.

جایزه های ادبی مستقل
 موثر در روند رشد ادبیات

 دومین دوره "جایزه ادبی الوند" برگزار شد؛ شهر 
همدان که برای دومین ســال شــاهد برگزاری این 
رویداد ادبی و بزم شاعران استانی و ملی بود، اتفاقی 
در خور نام بلند پیشینیان و معاصران قله ادبیات الوند 
را نظــاره کرد تا بار دیگر نشــان دهد الوند فقط نام 

یک کوه نیست.
این رویداد فرهنگی ادبی که شاعران استان همدان و 
ملی را گردهم آورد، با شعر خوانی حدود 30 شاعر، 
سخنرانی های مختصر و به گفته حاضرین در جایزه 
داوری هایی از جنس استداللها و معیارهای علمی و 
میهمانان ویژه ای چون رئیس انجمن علمی نقد ادبی 

ایران و شاعران و ادیبان مطرح ملی بود.
رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران و رایزن پییشین 
فرهنگی ایران در تاجیکستان و ازبکستان گفت: هر 
قدمی که اســتانها در راه برجسته کردن میراث ادبی 
خود و شاعران و نویسندگان برجسته بومی بردارند، 
قطعا کمک مستقیمی به ارتقاء ادبیات آن منطقه و در 
نهایت ارتقــاء ادبیات ملی دارد؛ بنابراین باید تالش 
دوســتان در جایزه ادبی الوند را قدر دانســت و بر 

ارج نشاند.
اســتاد دانشــگاه تربیت مــدرس تهــران درباره 
ظرفیت شــهر همدان برای برگــزاری جایزه ادبی 
الوند، بیــان کرد: فرصتهای تاریخی هر شــهر از 
یک طرف و حضور شــاعران ملی در یک استان 
از طرف دیگر می توانــد زمینه های برگزاری این 
نوع همایشــها را تقویت کند. خدایــار ادامه داد: 
همــدان نخســتین پایتخت ایران اســت و بعد از 
اسالم نیز شــخصیتهای بزرگی چون عین القضات 
همدانی،کلیــم همدانی، میرســید علــی همدانی، 
باباطاهر و بوعلی ســینا که نمادهای شهر هستند، 
فرصتهایی است که می توانند به تقویت این جایزه 

کمک کنند.
رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران خاطر نشان کرد: 
امیدوارم جایزه ادبی الوند ادامه داشــته باشد چرا که 
ارزش هر کار به تداوم آن اســت، همچنین  در این 

نوع رویدادها باید بهترینها را حمایت کرد.
وی با تاکید بر اینکه اتفاق خوب دومین دوره جایزه 
ادبی الوند حضور دو نوجوان شــاعر در این رویداد 
بود، تصریح کــرد: این کار آینده شــعر را تقویت 

می کند.
خدایار در پایان، جریان ســازی در جشــنواره ها را 
تشــریح کرد و افــزود: در جایزه هــای ادبی برای 
اینکه از پراکنده کاریها جلوگیری شــود، الزم است 
جریان سازی شــود و جایزه ادبی الوند می تواند این 
اتفاق را عملی کند تا خود را در سطح ملی ماندگارتر 
جلوه دهد؛ به طوری که با اعالم موضوع به شاعران 

از ورود کارهای تکراری به جایزه جلوگیری کند.
 جایزه های ادبی مستقل، موثر 

در روند رشد ادبیات
فرامرز ســه دهی از چهره های شــناخته شده شعر 
جنوب کشور است، که تندیس ویژه داوران دومین 
دوره جایزه ادبی الوند)کتاب سال شعر الوند( را برای 
مجموعه شعر "فنجان شکســته در پاییز فراموشی" 

دریافت کرد.
وی با بیان اینکه برگــزاری این جایزه به طور یقین 
در پیشــرفت سطح ادبی استان همدان و کشور تأثیر 
مثبت دارد، گفت: هر چه جایزه های مستقل و دور از 
قدرت برگزار شود در روند رشد ادبیات تأثیر قطعی 
خواهد گذاشت و اگر کاستی ها آسیب شناسی شوند 

این روند تسریع خواهد شد.
ا یجاد فضای همگرایی 
بین شاعران استان همدان

دبیــر جایزه کتاب ســال الوند نیــز در ادامه گفت: 
نخستین رخدادی که جایزه ادبی الوند توانست آنرا 
محقــق کند ایجاد یک فضای همگرایی در اســتان 
همدان و بین شاعران این استان بود.حسن گوهرپور 
ادامه داد: ما در بین شــاعرانی که به بخش نامزدهای 
نهایی استانی جایزه راه یافته بودند، از سراسر استان 
شــاعر داشــتیم و برنده ی تندیس هم شــاعری از 

شهرستان مالیر بود.

کارشناسان از گردشگری می گویند
در مسیر یک وزارتخانه

 گردشــگری در طول هفت دهه ادارات مختلفی تشــکیل شــده و 
مســیرهای گوناگونی تا ارتقا به سازمان و ســپس وزارتخانه طی کرده 
است. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از سال 1382 
تا 1398 به ریاســت معــاون رئیس جمهور فعال بــود و در 14 مرداد 
1398 شــورای نگهبان با طرح مصوب مجلس مبنی بر تغییر سازمان به 

وزارتخانه موافقت کرد. 
دولــت در آغاز با این طرح مخالف بــود اما موافقان این طرح، افزایش 
نظارت بر این بخش با وزارتی شــدن، ثبات مدیریتی و ارتقای جایگاه 
صنعت گردشــگری را هدف این تغییر می دانســتند. با توجه به اوضاع 
اقتصادی ایران و کاهش درآمدهای نفتی ایران پس از تحریم های آمریکا، 
گردشــگری یک قطب در »ایجاد کســب درآمد و ارزآوری« و »رشد و 
توسعه اقتصادی« به شــمار می آید. اکنون با توجه به ناکارآمدی در این 
حوزه و تبدیل آن به وزارتخانه این سواالت مطرح می شود که آیا تبدیل 
شــدن ســازمان به وزارتخانه در این برهه زمانی تغییری ایجاد خواهد 
کرد و این اتفاق موجب کارآتر شــدن صنعت گردشــگری و توســعه 
زیرساخت ها خواهد شد؟ با توجه به تجربیات موفق کشورهای مختلف 
به ویژه ترکیه و مالزی در امر گردشگری و الگو گرفتن از آنها کارشناسان  
در این زمینه میگویند این کشــورها در گردشگری و میراث فرهنگی به 
میزان قابل توجه و در صنایع دستی کمتر موفق بوده اند. این امر منجر به 
افزایش درآمد ارزی و رشــد اقتصادی و اشتغال شده و در واقع باعث 
به کارگیری توانمندی و جذابیت های حوزه گردشــگری و فرهنگ آن 
کشورها شده است. تشکیل کمیسیون تخصصی در هر سه بخش میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی یکی از اتفاقات خوب بود و حاال 
کارشناسان میگویند ، در وزارتخانه برخالف سنوات گذشته نباید فقط به 
یک بخش توجه کرد و بخش های دیگر را در حاشیه قرار داد. باید به هر 

سه بخش به صورت متوازن و با نگاه جامع گرا نگریسته شود.
نکته حایز اهمیت دیگر ،  استفاده از نیروهای کارآمد، علمی و تخصصی 
و آموزش دیده است  که باید نگاه تخصصی را جایگزین نگاه تجربی و 
سنتی کرد باید یکی از موضوعات مهم باشد . در کشور فارغ التحصیالن 
و فعاالن حرفه ای در هر سه حوزه وجود دارند که باید این بخش توسط 
سیاســتگذار و متولی به کار گرفته شــود تا به توسعه آن کمک کنند و 
باالخــره در کارآتر بودن وزارتخانه همــکاری با نهادهای مرتبط چون 
همکاری و تعامل با ذی نفعان، بخش های دانشــگاهی، وزارتی، اجرایی، 
دولت و مجلس، بخش های خصوصی و پلیس تاثیرگذار خواهد بود . در 
نگاه متوازن به هر سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کارشناسان دو دیدگاه را مطرح میکنند ،  در دیدگاه اول این مهم مطرح 
می شود که هر سه بخش را در کنار هم به کار بگیریم و بر بعد اقتصادی 
گردشگری تکیه کنیم و نگاه دوم اینکه بهتر است فقط بر یک بعد تکیه 

کنیم که عنصر اصلی در این سه بخش گردشگری است.
معاونت موثــر در وزارتخانه بر چهار اصل ســرمایه، میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســت که باید در تعامل با یکدیگر باشند اما 
طی این سال ها عمال هیچ کدام از این اصول با یکدیگر ارتباطی نداشتند و 
سرمایه در خدمت گردشگری است و با دو بخش دیگر تعامل نداشته است. 
در اکثر استان ها در این ســه بخش تعاملی وجود ندارد و عالوه بر ضعف 
تعامالت درونی در تعامالت ملی نیز بسیار ضعیف عمل می کند. برای تعامل 
با سازمان های بسیاری چون منابع طبیعی، امور دریایی، پلیس، وزارت خارجه، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و... باید قانون و شرح وظایف بین سازمان 

یا وزارتخانه میراث فرهنگی با سایر سازمان ها و نهادها وجود داشته باشد. 
و آخر اینکه کارشناســان متعدد در این زمینــه می گویند؛ وزیر باید 
بتواند پاســخگوی انتظارات فعاالن و ذی نفعان باشــد و بتواند یک 
ســاختار منســجم و منضبط و تخصصی در وزارتخانــه ایجاد و از 
نیروهای متخصص و علمی و دانشــگاهی و فعاالن در هر سه حوزه 

استفاده کند.

■ دوبیتي:
نمی آید ز مو بیمار داری خدایا دل ز مو بستان بزاری  

چرا تشنه است با این آبداری نمیدونم لب لعلش به خونم  

عکس روز

عکس: علی تحریری طبیعت روستای برفجین امام زاده کوه

باباطاهر

■ حدیث:
امام رضا )ع(: 

بر کسی چون حسین باید که گریندگان بگریند؛ زیرا که گریستن بر او گناهان بزرگ را 
می زداید......چون ماه محّرم می رسید کسی پدرم علیه السالم را خندان نمی دید. غم و اندوه بر او 

چیره بود تا آن که ده روز می گذشت.             
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سینـما

■ قد  س...............  قصر شيرين - تپلی و من- قسم
■ قد  س2...............................  نيوکاسل- قصرشيرين

 تپلی ومن
■ فلســطين1 - ايده اصلی - شبی که ماه کامل 

شد- روسی 
فلسطين 2. شبی که ماه کامل شد - ايکس الرج
■ سينما کانون............................  تپلی ومن - جانان

■بهمن مالير................................................ ...........  قسم
قصر شيرين - ايده اصلی- تپلی  ومن

■ آزادي تويسرکان- زهرمار - شبی که ماه کامل شد 

پروین سلیمی «

 ایــن روزها که به هر آدمــی برمیخورید درگیر 
فعالیت در فضای مجازی اســت چقدر با اصطالح 
 Digital( بازاریابــی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ

Marketing( آشنا شده اید ؟ 
آیــا تا به حال به این مهم فکر کــرده اید که همین 
انسانهای درگیر با فضای مجازی می توانند مشتری 

های دست به نقد برای شما باشند ؟
از دو دهــه پیــش تاکنون ایــن حرفه بــه عنوان 
زیرمجموعه ای از مدیریت بازاریابی و نیز مدیریت 
تبلیغات مورد توجه بوده است .اما با توجه به توسعه 
فناوری اطالعات طی سالهای اخیر، افزایش متوسط 
زمان آنالین بودن کاربران، استفاده گسترده از تلفن 
همــراه و افزایش ضریب نفــوذ اینترنت در جهان، 
امروزه به عنوان یک دانش و تخصص مستقل مورد 
توجه قرار می گیرد دانشــی که شاید آنگونه که باید 

مورد توجه قرار نگرفته است .
 تجارت الکترونیک فرصتی طالیی برای 
ورود به عرصه تولید اقتصاد در گرو پویایی 

ذهنی شکل می گیرد 
در شرایطی که ارتباط با فضاهای دیجیتال این روزها 
حرف اول را می زند در همدان ســمیناری با هدف 
نهادینه کردن باور های اشتغالزایی در فضای مجازی 
و استفاده از ظرفیت های این تکنولوژی برگزار شد. 
سمیناری که در آن می شــد جای خالی بسیاری از 
عالقمندان این حوزه را خالــی دید . به واقع جای 
افســوس دارد که چرا جوانان ما از چنین فرصتهای 
حائز اهمیتی استفاده نمیکنند چراکه انتظار این بود 
در این ســمینار جوانان عالقمند با اشــتیاق حاضر 
باشند .   این سمینار فضای متمایزی برای عالقمندان 
به فعالیت در حوزه رسانه های دیجیتال ،  بازرگانی 

و قشر جوانان شهر همدان را فراهم کرد .
نهمین روز شــهریور ماه ســال جاری این سمینار 
تخصصی  با هماهنگی موسسه فرهنگی آوای هنرور 
با محوریــت آموزش فروش و بازار یابی در فضای 
مجازی و حمایت رســانه همــدان پیام ؛ هتل کتیبه 
، دهکده توریســتی گنجنامه ؛ .... با تدریس عرفان 
عسگری دکترای بازار یابی و فعال این رشته به مدت  

4 ساعت در هتل کتیبه برگزار شد.
در ایــن دوره آموزشــی درحالــی  مباحث اصول 

دیجیتال مارکتینگ  تشــریح شــده که عالقمندان 
و فعاالن در این حوزه توانســتند نکات برتر آن را 

دریابند.
 از مزایای این ســمینار مشــاوره ای بودن و امکان 
اظهارنظر  دو جانبــه آن بود ، عالقمندان بازار یابی 
الکترونیک  در این سمینار توانستند با راهکارهایی 
آشــنا شــوند که بدون هیچ هزینه ای با استفاده از 
ظرفیت ومزایای رســانه های اجتماعی و ارتباطی ، 
شناخت سالیق  ، داشتن مهارتهای قدرتی بازاریابی 
، در لحظه کار کردن، فرصت  و موقعیت شناسی در 
هر شهر یا کشــوری ایجاد در آمد کنند و  صاحب 

شغل شوند.
در ایــن روش نوین بازار یابــی، عوامل متعددی از 
جمله نقش تاثیرگذار  ارتباط خوب، اعتماد سازی، 

مداومت روابط کاری با مخاطب مطرح شد .
بها دادن به عالیق مخاطبین، در نظر گرفتن فرصت 
هایی که در فضاهای مجازی از جمله اینســتا گرام 
موجود است از جمله مباحث دیگری بود که در این 

سمینار مطرح شد.
برای فعالیت در فضــای مجازی انتخاب  عکس و 
توضیحات مناســب یا هشــتگ های پربازدید یک 
اصل است و اینها از موارد مورد نیازبرای تبلیغات  با 

کیفیت و دارای جذابیت مناسب است  
این کارشــناس فعــال در حوزه بازاریابی رســانه 
دیجیتــال ، آشــنایی و کار بر اســاس  اصول بازار 
یابی دیجیتال مارکتینگ در همدان را بسیار ضعیف 
دانست و اعتقاد داشت همدان ظرفیت های زیادی 
برای ورود به اینچنین فضاهای درآمدزایی  دارد  و 
این به آن معناست که درآمدزایی از فضای مجازی 

در همدان ضعیف است
از نگاه وی  شــاخص ترین آن معرفی و ایجاد بازار 
فروش  سفال اللجین در رسانه های دیجیتال است 
وهر فرد بازار یابی مــی تواند به راحتی بدون هیچ 
گونــه هزینــه ای در این حــوزه ورود پیدا کرده و 
با ایجاد یک وب ســایت فــروش تولید کنندگان و 
مصرف کننــدگان و درآمدهای حاصل از بازار یابی 

خود را رونق دهد. آنچه در این ســمینار مطرح شد 
این مهم بود که امروزه در رسانه های دیجیتال روی 
هر ســوژه کلیک نماییم بازار یابی به همان ســمت 
ســوق داده می شود و این یک اصل غیر قابل انکار 

است .
 برای کسب و کار به حوزه ای بروید که چشم به آن 
دوخته شده اســت واین باور غلط  را از ذهن خود 
خارج کنید که بدون پول نمی شــود کار انجام داد 
چرا که ابزار کار در رســانه دیجیتال همین گوشی 
تلفن همراه و اینترنت و خالقیت در ارتباط با ذائقه 

مشتری است .
این باور که  مشــکل بیکاری را فقط دولت باید حل 
نمایــدو یا بازار یابی را دیگران آغازکرده اند و برای ما 
فرصتی باقی نمانده است  حاال با فرصت فضای مجازی 
یک بهانه ای بیش نیســت  ، چرا که در بازار یابی در 
رسانه های دیجیتال و فضای مجازی شما دارای حداکثر 
باورها هستید و می توانید از همه فرصت ها به بهترین 

شکل در عصر امروز  بهره مند شوید .

در سمینار دیجیتال مارکتینگ مطرح شد 

درآمدزایی از فضای مجازی 
در همدان ضعیف است

افتتاحیه نمایشگاه بین المللی 
گردشگری چین با حضور ایران

 نمایشــگاه بین المللی صنعت گردشــگری 
چین روز گذشته با حضور کشورهای مختلف 
جهان از جمله جمهوری اسالمی ایران در مرکز 
نمایشگاه صادرات و واردات شهر گوانجو واقع 
در اســتان گواندونگ افتتاح شــد. به گزارش 
»ایرنا« در این نمایشگاه بیش از سه هزار شرکت 
از 60 کشــور جهان حضور دارند و پیش بینی 

می شود 500 هزار نفر از آن بازدید کنند.
غرفه جمهوری اسالمی ایران در این نمایشگاه 
به ابتکار سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران 
در گوانجو و با همکاری آژانس گردشــگری 
»یادمان پرشــیا گشت« و شــرکت هواپیمایی 
ماهان فعالیت دارد.   استان گواندونگ با حدود 
110 میلیون نفر جمعیــت و 950 میلیارد دالر 
تراز تجــارت خارجی، ثروتمندترین اســتان 
چین و محور تجارت جنوب چین محســوب 
می شود. چین مهم ترین منبع تامین گردشگر در 
جهان است و در ســال 2018 نزدیک به 150 
میلیون چینی به خارج از مرزهای این کشــور 

سفر کردند.


