
 کانون شــکوفایی و خالقیت مرکز دانشــگاه  فنی 
و حرفه ای شــهید مفتح همدان بــا حضوروزیر علوم 
تحقیقات و فن آوری و رئیس دانشــگاه فنی حرفه ای 
کشــور افتتاح شده تا شــرایط برای تحصیل  5470نفر 
دانشجو در دانشــکده های فنی حرفه ای استان همدان 

مهیا شود.
وزیر علوم تحقیقات و فن آوری کشور در مراسم افتتاح  
کانون شــکوفایی و خالقیت دانشگاه  فنی حرفه ای و 
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه فنی حرفه ای 
کشوربا استانداری همدان  واقع در دانشکده  فنی حرفه 
ای زینب کبری همدان گفت:  ما در ســال های گذشته 
در بحث آموزش عالی برای ارائه راه کار اشتغال و تامین 

نیروی انسانی با مشکل مواجه بودیم . 
منصور غالمی در ادامه افزود:  برای حل این مشکل  در 
بحث آموزش عالی یک مسیر ویژه ای برای آموزش فنی 
حر فه ای باز شــده که تکلیف قانونی و راهکار اشتغال 
موثر، مفید و سریع برای تأمین نیروی انسانی ماهر از این 
کانال عبور می کند و دنیا نیز به این موضوع رســیده که 
نیروهای ماهر جزو نیرو های ارزشمند هر کشورهستند.

وی تب مدرک گرایی در ســال هــای اخیر را یکی از 
مشــکالت بی کاری دانست وخاطر نشــان کرد: برای 
مقابلــه با ایــن  معضالت در نظر داریــم  تحریم ها را 

به فرصت تبدیل کنیم و از توانمندی افراد با اســتعداد و 
اساتید خالق برای آموزش نیروهای ماهر بهره بگیریم.  

غالمی  رو آوردن صنایع به سمت دانشگاه ها و افزایش 
ارائه طرح های صنعتی به دانشــگاه های فنی حرفه ای 
را از جمله تغییرات و موفقیت های  دانشــگاه های فنی 

حرفه ای برشمرد.
وی افزود: امروزه کشــور مــا در جایگاه 16 علمی دنیا 
قــرار گرفته و در بیــش از 60 دانشــگاه آموزش های 
فنی و حرفه ای تدریش می شــود کــه دراین باره  97 

مرکز دانشگاهی ، 
مؤسسه و آموزش 
عالی  دولتی  فعال 

هستند. 
 کالس ها را 
به کارگاه ببرید

دانشــگاه  رئیس 
فنــی حرفــه ای 
کشور در دانشکده 
فنــی حرفــه ای  
ودر  کبری  زینب 
اعضــای  جمــع 
علمــی،  هیــأت 

دانشجویان ، اساتید دانشگاه فنی حرفه ای استان همدان 
و مدیران اجرایی استان با قدر دانی از حمایت های وزیر 
علوم برای ارتقاع دانشــگاه های فنی حرفه ای گفت: تو 
ســعه در کشــور الزاماتی دارد که یکی از مهمترین آن 
بحث ســرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی است که 

کلیدی ترین اصل توسعه به شمار می رود.
ابراهیــم صالحی عمران بعضی از ســرمایه گذاری هارا 
کلیدی تر از بقیه موارد دانست که  از جمله آن سیستم ها 
و آمــوزش های مهارتی اســت و مجموعه آموزشــی 

کشــوررا در بازده زمانی کمتری به نتیجه می رساند، بر 
همین اســاس سال های اخیر در کشور ما به طور جدی 

به موضوع آموزش مهارت پرداخته شده است. 
صالحــی عمران ادامه داد: دانشــگاه فنی حرفه ای یک 
الزاماتی دارد که جزو وظایف دســت انــدر کاران این 
مجموعه آموزشــی است. مانند توانمند سازی اساتید، ، 
تخصصی و به روز شــدن  نظام ارزش یابی که درحال 
حاضــر ارزش یابــی های ما  به شــیوه نظری صورت  

می گیرد وباید به مرحله عملی سوق داده شوند. 
وی افزود دانشــجویان امسال ما با شیوه های جدید در 
کالس ها حاضر شده اند  و 70 % دروس دانشکده های 
فنی حرفه ای کشــور عملی هســتند176 دانشکده فنی 
حرفــه ای با 75 هزار نفر دانشــجوی دوره کاردانی 45 
هزار نفر در کارشناســی نا پیوســته دانشگاه های فنی 

حرفه ای کشور امسال آغاز به تحصیل کرده اند.
صالحی عمران تأکید کرد: براین اســت دانشگاه بیش از 
این به سمت آموزش مهارتی سوق داده شود پیش بینی 
می شود  تعداد دانشجویان دانشگاه  فنی حرفه ای امسال 

در کشور  به باالی 200  هزارنفر برسد.
صالحی عمران افزود:  2هزارو 200 کار گاه و آزمایشگاه 
در دانشکده های فنی حرفه ای کشور فعال هستند و این 
نیاز در کشور احساس می شودکه  دانشجو را به سمت 

صنعت ســوق دهیم و برای محقق شــدن از اساتید می 
خواهیم  لباس کار بپوشــند و کالس ها را به کارگاه ها 

ببرند.
دانشــکده  در  رشــته   24 تدریــس   

فنی و حرفه ای استان
رئیس دانشــگاه فنی حرفه ای استان همدان نیز در این 
مراسم گفت:  در سطح استان 22 هکتار عرصه در اختیار 
دانشــکده های فنی حرفه اســت که در  6 آموزشکده  

استان 54700 نفر دانشجو در حال تحصیل هستند.
 شــهاب کاظمی افزود: 24 رشــته در 6 دانشکده فنی 
حرفه ای اســتان همــدان تدریس می شــود  و در این  
آموزشــکده ها به مرحله ای رســیده ایم که نقطه قوت 
ما  کارگاه ها و آزمایشگاه ها ی ما هستند که دانشجویان 
در  118 آزمایشــگاه فعالیت های عملی انجام می دهند 
و 24 نفر کادر آموزشــی موظف در هیأت علمی در این 

آموزشکده ها فعالیت دارند. 
وی خاطر نشــان کرد  69 رشــته محل دراین دانشگاه 
تدریس می شــود و  از ســال 90 تا به امروزاســاتید 
موفق شــده اند 11 هزارو 700 نفر دانشجو را به مرحله 

فارغ التحصیلی برسانند  و روانه بازار کار کنند. 
کاظمی ادامه داد: ما در دانشکده های فنی حرفه ای استان 

کمبود کادر هیأت علمی داریم.
در بعد خدمات دانشــجویی 4 آموزشکده ما فاقد فضای 
ورزشی مناسب هســتند که تقاضا داریم از سوی وزارت 
خانه اعتبارات مناسب تخصیص دهد چرا که در سال جار 

ی افزایش غیر قابل پیش بینی دانشجویان دختر داریم.
وی در ادامه اظهار داشــت هر کار مادی زمینه فرهنگی 
نداشته باشد ابتر می ماند وما به عنوان دست اندر کاران  
دانشگاه فنی به دانشجو به عنوان امانت نگاه می کنیم که 

باید سرویس دهی به آنها به نحو احسن صورت گیرد.
کاظمی افزود:همه اســاتید و دست اندر کاران دانشگاه 
فنــی حرفه ای همدان خود را موظف کرده ایم  که پس 
از فارغ التحصیلی دانشــجویان را بر ای  ورود به بازار 
کار آماده کنیم تا ارتباط بین دانشگاه و صنعت در استان 

برقرارشــود  همــدان 
و همــه تــالش ما بر 
تجهیزات  اســت  این 
اختیــار  در  روز  بــه 
قرارگیرد  دانشــجویان 
اســاس  همیــن  بــر 
 1 با  آزمایشگاه هایمان 
میلیــاردو 200 میلیون 
تومــان تجهیــز و در 

اختیار دانشجویان قرار گرفته اند.
در ادامه معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه فنی حرفه 
ای اســتان در گفتگو با همدان پیام اظهار داشت: کانون 
شکوفایی و خالقیت مرکز دانشگاه  فنی شهید مفتح به 
نام شهید احمدی روشن  با حضوروزیر علوم تحقیقات 
و فن آوری و رئیس دانشــگاه فنی حرفه ای کشــور با 
هزینــه حدود 400 میلیون تومان با 20 غرفه کار آفرینی 

افتتاح شد. 
در این غرفه ها کســانی که ایده هایشان  در برنامه ایده 
فنــی مورد تأیید قــرار می گیرد و اختراعاتشــان ثبت  
می شود می توانند با بازارکار و صنعت ارتباط بگیرند و 
از دانشــگاه به عنوان محلی برای ورود به حوزه صنعت 
و عملیاتی کردن ایده ها و تفکراتی که به آن پرداخته اند 

وارد بهره مند شوند. 
رحیــم دائمی مژدهــی افزود: با توجه بــه طرح تحول 
بنیادی) 2( خوابگاه ها که امسال مورد دستور قرار گرفته 
تعمیرات اساســی برای همه خوابگاه های دانشجویان 
انجام شــده و 530 میلیون تومان تعمیرات و تجهیزات 
در 4 طبقه دانشــجویی برای 250  دانشــجو انجام شده 
اســت که در این باره از سوی وزیر دستور داده شد که 
اعتبار مناسب برای تکمیل سالن اجتماعات شهید مفتح 

دانشگاه تخصیص یابد. 
وی افزود امســال  54700نفر دانشجو در دانشکده های 
فنی حرفه ای اســتان همدان در حال تحصیل هستند که 
نســبت به سال گذشــته 18% افزایش داشته با توجه به 
اینکه دانشــجویان فنی حرفه ای دانشــگاه شهید مفتح 
و سایردانشــگاه ها با عملیاتی شــدن در بحث انتخاب 

رشته های دانشگاهی در اولویت ها قرار می گیرند.
درپایان مراســم  مهســا همتی مقام دوم رشته صحیفه 
سجادیه،عادل باخدا مقام دوم رشته عکاسی، سامان سلیم 
پور مقام اول رشته طراحی پوستر، آرمینا بازافکن عضو 
تیم ملی تکواندو، دانشجویانی بودند که مورد تقدیر وزیر 
علوم  تحقیقات و فن آوری، رئیس دانشگاه فنی حرفه ای 

استان و کشور قرار گرفتند. 
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180 هزار زائر 
از مرز مهران 
عبور کردند

کشمش مالیر در 
مسیر قرمز 
قرارگرفت

 تدفین 
تشریفات

بگذاریم همه 
جریان ها 
در انتخابات 
حضور داشته 
باشند
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رسالت انتخاباتی احزاب 
و  گروههای سیاسی 

 تــالش گروههای سیاســی از جناح 
های مختلف برای حضــور در انتخابات 
اســفندماه مجلس شــورای اســالمی در 
شــرایطی اســت که هنوز نوع حضور و 

چگونگی نقش آفرینی...

تبریک و تهنیت جناب آقای

 مهندس سید سعدی وفایی
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان 

عضو هیأت رئیسه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان 
ــایر  ــما را در س ــروزی ش ــربلندی و پی ــوده و س ــرض نم ــک ع تبری

ــم. ــل آرزومندی مراح

مهندس داریوش احسانی - کارشناس رسمی دادگستری

آگهی مناقصه

شرکت صنایع سیمان نهاوند

شرکت صنایع سیمان نهاوند )سهامی خاص( در نظر دارد هریک 
از موضوعات:

الف: بارگیری محصوالت به صورت کیسه و فله،  نگهداری، تعمیر و 
بهره برداری از بارگیرخانه 

ب: خدمات مراقبتی ، نگهبانی و حفاظتی
کارخانه خود را به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت های دارای صالحیت دعوت می گردد به منظور دریافت 
اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی به مدت 7 روز به آدرس های 

ذیل مراجعه نمایند:
کوچه  تقوی،  شهید  خیابان  فردوسی،  خیابان  تهران:  دفتر   -1

انوشیروانی، پالک 5
تلفن:021-66749369

به  نهاوند  جاده   15 کیلومتر  نهاوند،  همدان،  استان  کارخانه:   -2
بروجرد

تلفن: 081-33653238
www.nahavandcement.com -3

 کانون خالقیت و کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای 
شهید مفتح افتتاح شد

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدبه کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمايید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

برد 
با زنان 
درآزادی

■ ایران در نخستین بازی 
با تماشای بانوان با 14 

گل بر کامبوج پیروز شد

قصه لوبیای سحرآمیز با بزرگ شدن پوزهای پزشکان تکرار می شود

» عابربانک« شیوه جدید فرار از مالیات
روز افتتاح 

پروژه های آموزش عالی
■ وزیر علوم: فناوری و علوم انسانی اولویت دانشگاه ها است

■ 3پروژه دانشگاه علمی کاربردی استان افتتاح شد
 ■ کانون خالقیت و کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای 

شهید مفتح افتتاح شد

بازگشت صف کپسول گاز به استان

بازدید از علیصدر نیم بها شد /تخفیف گردشگری به زائران اربعین در همدان
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رسالت انتخاباتی
 احزاب و  گروههای سیاسی 

 تالش گروههای سیاســی از جناح های مختلف برای حضور 
در انتخابات اســفندماه مجلس شورای اسالمی در شرایطی است 
که هنوز نــوع حضور و چگونگی نقش آفرینــی آنها برای افکار 

عمومی روشن نیست.
راهبرد جریان های سیاســی اصولگرا و اصالح طلب در اســتان 
بــه طور طبیعی بیشــتر متاثر  از تصمیمات مرکز بــوده و از این 
جهت شرایط امکان و انتظار در بین فعاالن احزاب در استان کامال 

مشهود است.
البتــه اخبار انعکاس یافته از برنامه هــا و فعالیت های گروههای 
سیاسی نشان می دهد که برخالف برخی گمانه زنی ها و برداشت 
های اولیه عزم احزاب سیاســی برای مشارکت فعاالنه و موثر در 
انتخابات جدی اســت و این موضوع برای هردو جناح سیاســی 

حائز اهمیت است.
از این جهت باید انتظار داشــت که در ماههای آتی این تالش ها 
و تکاپوهای سیاسی برای تاثیرگذاری بر فضای انتخاباتی از سوی 

احزاب افزایش یابد.
آنچه امروز پیش روی احزاب قرار دارد و چهره های فعال سیاسی 
باید  آن را مورد توجه قرار دهند، شــرایط کشــور در این برهه از 

زمان از یکسو و عملکرد مجلس دهم از سوی دیگر است.
ارائه برنامه های انتخاباتی و تبیین اهداف باید متناســب با این دو 

موضوع باشد که برای افکار عمومی بسیار حائز اهمیت است.
ایــن شــرایط باعــث شــده تــا احــزاب اصولگــرا و اصــالح طلــب 
ــر در  ــال و موث ــور فع ــه حض ــم ب ــس از تصمی ــدی پ در گام بع
صحنــه انتخابــات، بــه دنبــال برنامــه هایــی متناســب بــا ایــن دو 
ــد براســاس آن  ــات بتوانن ــا در فضــای انتخاب موضــوع باشــند ت
اهــداف مــورد نظــر را کــه همانــا پیــروزی در انتخابــات اســت، 

محقــق ســازند.
اســفند 98 انتخابــات پرشــور و در عیــن حــال مهمــی را شــاهد 
خواهیــم بــود و در ایــن میــان حضــور و نقــش آفرینــی احــزاب 
و گــروه هــای سیاســی کــه فضــای رقابــت هــا را متاثــر از خــود 

مــی کننــد، از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.
در چنیــن فضایــی مــی تــوان انتظــار داشــت کــه فرهنگ سیاســی 
مشــارکتی تجلــی پیــدا کنــد و مــردم حضــوری حداکثــری و در 

عیــن حــال آگاهانــه ای در انتخابــات داشــته باشــند.
ــاط  ــا نش ــی ب ــری فضای ــکل گی ــد ش ــا نیازمن ــه م ــروز جامع ام
سیاســی و اجتماعــی بــاال همــراه بــا مشــارکت مــردم در صحنــه 
ــود در  ــهم خ ــه س ــد ب ــی توانن ــی م ــزاب سیاس ــه اح ــت ک اس
تحقــق آن موثــر باشــند، مشــروط بــر آنکــه بتواننــد نقــش خــود 

ــه خوبــی ایفــا کننــد. را ب
تجارب پیشین به ما آموخته اســت که ریشه بسیاری از مسائل و 
مشکالت مربوط به انتخابات در ضعف و کوتاهی احزاب بوده و 
به واســطه نقش آفرینی کم رنگ و ناچیز گروههای سیاسی است 

که فضای انتخابات را با چالش هایی مواجه ساخته است.
نقطــه مقابــل چنیــن وضعیتــی حضــور فعاالنــه و نقــش آفرینــی 
محســوس احــزاب در انتخابــات اســت کــه مــی توانــد انتخاباتی 
پرشــور همــراه بــا انتخــاب هــای آگاهانــه توســط مــردم کمــک 

. کند
ــر احــزاب  ــی بهت ــش آفرین ــوی و نق ــی ق ــام حزب ــد نظ ــا نیازمن م
ــارکت  ــای مش ــه ه ــم زمین ــا ه ــتیم ت ــی هس ــوالت سیاس در تح
ــش  ــش از پی ــات و نشــاط سیاســی بی ــردم در انتخاب ــری م حداکث
در جامعــه فراهــم گــردد و هــم از چالــش هــای احتمالــی کــه گاه 
باعــث التهــاب در فضــای انتخابــات مــی شــود، جلوگیــری شــود.

بــه هــر حــال در فاصلــه کوتــاه چندماهــه تــا انتخابــات مجلــس 
ــی و  ــاالن حزب ــان فع ــب و جــوش در می ــورای اســالمی جن ش
ــا محوریــت انتخابــات  پررنــگ شــدن فعالیــت هــای احــزاب ب
کــه کــم و بیــش ابــن روزهــا شــاهد آن هســتیم، امــری طبیعــی و 
البتــه مــورد انتظــار اســت و مهــم تــر از آن تــالش هــای مســتمر 
و دقیــق گروههــای سیاســی متناســب بــا شــرایط کنونــی جامعــه 
و لحــاظ نمــودن عملکــرد مجلــس دهــم اســت کــه مــی توانــد 
در خلــق شــرایط مســاعد بــرای انتخابــات پرشــور و باشــکوه در 

اســفندماه موثــر باشــد.

نذر فرهنگی در اولویت قرار بگیرد

 مســئول کمیته فرهنگی ستاد مردمی اربعین در استان همدان با بیان اینکه اینترنت در 
کشور عراق قطع است، گفت: به همین علت نمی توان فضای راهپیمایی عراق را مخابره 

کرد و ضروری است در ایران فضای رسانه ای فعالتر شود.
به گزارش ایسنا، احمد گلپریان در جمع خبرنگاران افزود: همراه شدن طلبه ها از ورودی 

تا خروجی استان با زائران از تفاوت های برنامه های امسال ستاد با سال گذشته است. 
وی ادامه داد: این طلبه ها که در اتوبوس ها و موکبها حضور دارند در بحث مشاوره، احکام 

و تشریح شعار امسال که "با اربعین تا ظهور" است، فعالیت می کنند. 

گلپریان با تاکید بر اینکه تعداد 200 طلبه فعال در حوزه فرهنگی در ســطح استان همدان 
مشغول خدمات رســانی هستند، گفت: فعالیتهای فرهنگی شــامل بسته های فرهنگی، 

کتابهای مرتبط و ... است که معرفی شهر همدان نیز در آن گنجانده شده است. 
وی تاکید کرد: همه خدمات فرهنگی در تمامی ایستگاه ها و برای همه زائرانی که از استان 

همدان عبور می کنند در نظر گرفته شده است. 
رئیس ســتاد مردمی خدمتگزاران اربعین اســتان همدان در ادامه با بیان اینکه 75 ایستگاه 
فعال در استان وجو دارد، اظهار کرد: از این تعداد در 60 تا 65 ایستگاه 3 وعده غذای گرم 
برای زائران در نظر گرفته شده است. سیدرضا موسوی با اشاره به اینکه امسال چند استان 
دیگر در خواست زدن ایستگاه صلواتی در استان همدان را داشته اند، گفت: حدود 30 تا 

35 هزار خادم در سطح استان در خدمت رسانی به زائران اربعین ورود کرده اند که 7 تا 8 
هزار نفر به صورت مستقیم در ایستگاه ها یا به صورت عوامل اجرایی مشغول به خدمات 

رسانی هستند و بقیه در جایگاه پشتیبانی مشغول به فعالیت هستند. 
وی با تاکید بر اینکه در شــرایط فعلی، نذر فعالیتهای فرهنگی برای زیرســاخت و ارائه 
خدمات بســیار ضروری اســت،عنوان کرد: خدمات بهداشــتی در زمینه های سرویس 
بهداشــتی و حمام در ایستگاه های صلواتی از مشکالت عمده ای است که در حال حاضر 

با آن مواجه ایم. 
موسوی ادامه داد: با توجه به اینکه این ستاد، مردمی و خودجوش است تاکنون 100 منزل 

اعالم آمادگی کرده اند تا در خدمت رسانی به زائران اربعین سهیم شوند.  

3پروژه دانشگاه علمی کاربردی استان 
افتتاح شد

قابل توجه کسانی که رمز کارت سوخت 
خود را فراموش کرده اند

ــرد  ــالم ک ــی اع ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــی پخ ــرکت مل  ش
ــان روز ســه شــنبه  ــا پای ــاه ت کــه از روز چهارشــنبه ) 17 مهرم
30 مهــر مــاه(، چهــار رقــم آخــر ســمت راســت کــد ملــی بــه 

ــر اســت. ــز کارت ســوخت معتب ــوان رم عن
بــر ایــن اســاس در ایــن مــدت چهــار رقــم آخر ســمت راســت 
کــد ملــی شــخصی کــه نــام او در پشــت کارت ســوخت درج 
شــده اســت، بــه عنــوان رمــز کارت ســوخت، عــالوه بــر رمــز 
جــاری کارتهــا در جایــگاه هــای عرضــه ســوخت معتبر اســت؛ 
بنابرایــن چنانچــه مالــکان خودروهــا بــه هــر دلیلــی رمــز کارت 
ــن  ــد از ای ــی توانن ــد، م ــرده ان ــوش ک ــود را فرام ــوخت خ س
امــکان بــرای ســوختگیری از طریــق کارت ســوخت شــخصی 

اســتفاده کننــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه همشــهریان همچــون گذشــته مــی 
تواننــد در صــورت بــروز هرگونــه مشــکلی در ســوختگیری 
تمــاس   09627 شــماره  بــا  ســوخت،  کارت  طریــق  از 

ــد. بگیرن

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر همدان:
زیرساخت های اولیه جذب سرمایه گذار 

حوزه گردشگری در همدان فراهم شود
 رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان 
گفت: جذب ســرمایه گذار برای اجرای پروژه های گردشــگری در 

همدان نیازمند تامین زیرساختهای اولیه است.
 حســین قراباغی در جلســه کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای شهرهمدان که پیرامون بررسی پروژه های سرمایه 
گذاری شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: تعدادی از پروژه های سرمایه 
گذاری شهرداری آماده شده و باید سرمایه گذار بر اساس همان نقشه 

ها، طرح ها را اجرایی کند.
قراباغی با تأکید بر اینکه زمینه و بستر حضور سرمایه گذاران باید در 
همدان فراهم شــود، اظهار کرد: در این راستا باید عالوه بر توجه به 
سرمایه گذاران خارجی، زمینه ورود سرمایه گذاران داخلی را نیز ایجاد 
کرد.وی تاکید کرد: اقداماتی که دفتر مطالعات شــهرداری برای حوزه 
گردشگری انجام داده باید با برنامه و با هدف مشخصی پیش برود و 

برنامه ریزی مناسبی برای فراخوان طرح ها داشته باشد.
 احداث ۶۵۶ ویال در پروژه پارک ملل

وی با اشاره به پیش بینی احداث 656 ویال در پروژه پارک ملل، اظهار 
کرد: احداث این ویالها اتفاق مبارکی است که در صورت تحقق امر، 

تغییرات محسوسی را در منطقه شاهد خواهیم بود.
قراباغــی بــه طرح های مطالعاتی شــهرداری همــدان در خصوص 
سرمایه گذاری اشاره کرد، افزود: نکتهطرح ها  حائز اهمیت نقشه های 
اولیه این طرح ها است که باید در کمیسیون های تخصصی خدمات 
شــهری، فنی و عمرانی، معماری شهرســازی و اقتصادی شورا مورد 
بررســی قرار گیرد.وی یکی از آســیب های اجرای پروژه ها را عدم 
اجرای درســت طرح ها دانســت و گفت: گاهی بعضی از پروژه ها 
بر اســاس طراحی صورت گرفته پیش نرفته و پس از آغاز کار تبدیل 
به پروژه دیگر می شــود که این امر آســیب جدی در معرفی شــهر 
و استان محسوب می شــود.به گزارش مهر، رئیس کمیسیون اقتصاد 
سرمایه گذاری و گردشگری شورای اســالمی شهر همدان ادامه داد: 
باید هر چه سریعتر پروژه های طراحی شده  به سازمان سرمایه گذاری 
ارائه شده و فراخوان نیز صورت گیرد.قراباغی با بیان اینکه در بودجه 
ریزی سال 98 اعتباراتی برای تعدادی از پروژه ها لحاظ شده، افزود: 
پروژه هایی همچون پارک والیت، جزو برنامه های بودجه 98 است که 
باید مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد و امیدواریم این پروژه هایی 
که دفتر مطالعات شــهرداری و مرکز مطالعات شورا تدوین و تعریف 

کرده اند به مرحله اجرا درآیند.
معاون شهرسازی شهرداری همدان نیز گفت: مطالعات مورد نظر برای 
طرح های سرمایه گذاری صورت گرفته و پروژه آماده سرمایه گذاری 

است.
 پیش بینی سرمایه گذاری 2 هزار میلیاردتومانی

 برای اجرای پروژه ها
امیر فتحیان نسب پروژه های مورد نظر را شامل پارک کوهستان، باغ 
پرندگان، خانه پوستی زاده و پارک طبیعت اکباتان، مجموعه ورزشی 
تنیس و خانه بوم گردی پوســتی زاده برشمرد و یادآور شد: بر اساس 
مطالعــات صورت گرفته پیش بینی جذب ســرمایه گذاری برای این 

پروژه ها حدود 2 هزار میلیارد تومان است
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشــهای شورای شهر همدان نیز در این 
جلسه اظهار کرد: تدوین و طراحی پروژه ها باید به گونه ای باشد که 

تبدیل به فرصت شده و بتواند سرمایه های کالنشهرها را جذب کند.
جواد گیاه شــناس اضافه کرد: با توجه به نزدیکی همدان به پایتخت 
انتظار می رود پروژه ها به گونه ای باشــند که بتوانند سرریز سرمایه 

های تهران را به همدان جذب کند.
گیاه شــناس همچنین به جذب توریســت های گردشگری خارجی 
اشاره کرد و یادآور شد: باید از فرصت حضور گردشگران مذهبی نیز 

برای جذب در همدان استفاده کرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شــورای شهر همدان به پروژه های 
شــهرداری از جمله احداث پارک اکباتان در جاده مالیر اشاره کرد و 
یادآور شد: از مسیر دوراهی سد جاده مالیر تا دوراهی تفریجان باغات 
کمتر وجود ندارد و در احداث این پارک تخریب باغ نخواهیم داشت 
و تعداد درختانی که در این مســیر وجود دارد می تواند در مسیر بلوار 

مسیر دسترسی قرار گیرد و از تخریب آنها جلوگیری شود.
علــی فتحی تاکید کرد: شــهرداری باید به مــوازات کار مطالعاتی و 

طراحی پروژه ها به تملک زمین در مکان های مورد نظر اقدام کند.

1- رئیس جمهور سابق به همدان سفر می کند. گویا این سفر در حال 
برنامه ریزی است تا بعد از ماه صفر در یکی از مناسبتهای مذهبی شاد 
انجام شود. گفتنی است احمدی نژاد در حال برنامه ریزی برای حضور 
قدرتمنــد دولت بهاری ها در انتخابات مجلس و بعد از آن انتخابات 

ریاست جمهوری است.
2- احتمال رد صالحیت برخی نمایندگان اســتان افزایش یافته است. 
گویا مستنداتی از سوی برخی گروه ها برای رد صالحیت آنها به هیأت 
نظارت کشور ارائه شده است. گفتنی است رایزنی این نمایندگان برای 

پیشگیری از رد صالحیت با شورای نگهبان ادامه دارد.
3-گاز مایع در همدان کمیاب شده است. گویا نبود گاز مایع مشکالتی 
را برای رانندگانی که سوخت خودروی آنها گاز مایع است و مشاغلی 
که از گاز مایع استفاده می کنند، پدید آورده است. گفتنی است با آنکه 
این مشکل یک هفته بیشتر اســت که بروز کرده هنوز در این ارتباط 

توضیحی از سوی نهادهای مسئول داده نشده است.

 امسال همدان بارانداز زائران 7 استان است 
، این برنامــه ریزی می توانــد فرصتی برای 
توســعه گردشــگری مذهبی در استان باشد . 
مدیرعامل شــرکت سیاحتی علیصدر با عنوان 
این مطلب گفت : امسال 95 موکب به زائرین 
اربعین حسینی خدمات رسانی خواهند کرد که 
تا 30 مهــر 3روز پس از اربعین فعال خواهند 
بود کــه این موکب ها می توانند در کنار ارائه 
خدمات مطلوب به زائــران معرف ظرفیتهای 

گردشگری همدان باشند .
 غالمحسین تقوی افزود : تاسیسات و فعاالن 
گردشــگری اســتان همدان ، مــردم مومن و 
والیتمدار استان همدان خود را برای پذیرایی 
از زائران اربعین حسینی آماده می کنند در این 
راستا تاسیسات اقامتی و خدماتی گردشگری 
در همدان بــا اعمال تخفیفات مطلوب میزبان 
زائران اقا ابا عبداهلل الحسین در مسیر راه کربال 

خواهند بود . 
وی همچنین افزود : گردشگری مذهبی، مانند 
ســایر بخش های گردشــگری، برای کشور 
ایران فرصت آفرین است. اکنون با فرا رسیدن 

اربعین حســینی، پیاده روی پر شــور زائران 
کربال، بار دیگر ظرفیت های مطلوب کشــور 
اسالمی ایران  را در کانون توجهات رسانه ها 

قرار می دهد.
در ادامه معاون گردشــگری شرکت سیاحتی 
علیصدر در این راســتا  افزود : از مجموع این 
موکب ها تعداد 75 موکب در استان ،4موکب 
در مرزهای خروجی کشــور و 16موکب هم 
در کشور عراق مشغول خدمت رسانی هستند.

 مســعود ملکــی افزود : موکب های اســتان 
همدان تا 3روز پــس از اربعین فعال خواهند 
بود افزود: اســکان و پذیرایی، امدادرسانی و 
خدمات بهداشتی درمانی، تجهیز مجتمع های 
رفاهی و تدابیر ترافیکی راهنمایی و رانندگی از 

جمله این اقدامات می باشد.
معاون گردشگری شــرکت سیاحتی علیصدر  
گفــت: همدان بارانــداز زائران 7 اســتان در 
کشــور است  و  شــهر مریانج به عنوان پس 
کرانه و بارانداز برای 7 استان از جمله خراسان 
رضوی، سمنان، قم، گلستان و مازنداران تعیین 
شده اســت که این برنامه ریزی فرصتی برای 

احیای گردشگری مذهبی در همدان است 
ملکی عنوان کرد: همدان به ویژه شهر مریانج 
به عنوان بارانداز زائران اربعین تعیین شــده و 
زائران 7 استان در مسیر رفت پیاده روی اربعین 
از شهرستان همدان عبور می کنند به این منظور 
شرکت ســیاحتی علیصدر بیلبوردهای اطالع 
رســانی حاوی خبر ارائه خدمات گردشگری 
و  اعمــال 50 درصد تخفیــف بازدید از غار 
علیصدر و دیگر جاذبه های گردشگری استان  
را برای زائران اربعین در محورهای مواصالتی 
استان کرمانشاه تا تهران را اطالع رسانی کرده 
است که این مهم مورد استقبال زائران در حال 

عبور از استان همدان قرار گرفته است .
معاون گردشگری شــرکت سیاحتی علیصدر 
بیان کــرد: روزی هزار و 500 اتوبوس از مرز 
مهران زائــران را به همدان و باراندار شــهر 
مریانج وارد می شوند سپس هزار و 500 واحد 
اتوبوس از همدان به سمت استان های مقصد 
زائــران حرکت می کنند که هر یک از آنها می 
توانند با د ریافت خدمات گردشگری مطلوب 
سفیران گردشگری برای استان همدان باشند .

مسعود ملکی گفت: پیش بینی می شود امسال 
افزایش تردد زائر داشــته باشیم چون درسال 
گذشــته 2میلیون و200هزار نفر زائر از استان 
تردد داشته اند که پیش بینی می کنیم این رقم 
امسال در رفت و برگشت زائران به 3میلیون و 

200 تردد برسد.
ملکی افزود : فضای شهر و نقاط دیدنی همدان 
را در نقشه ای تعریف کرده ایم و 50 درصد بن 
تخفیف برای بازدید از اماکن دیدنی  این شهر 

برای زائران در نظر گرفته  ایم.
 زائران می توانند به همراه خانواده از تخفیف 50 
درصدی بازدید غار علیصدر و تله کابین گنجنامه 
برخوردار شــوند با این تفاسیر  شرایط موجود 
بیانگر آن است که در همدان برای بیش از چهار 
میلیون زائر برنامه فرهنگی و گردشگری  در نظر 
گرفته شده است که هر یک خواهند توانست در 

حوزه گردشگری تاثیرگذار باشند .
گردشــگری مذهبی در ایران می تواند جایگاه 
بســیار بهتر از این داشته باشــد و با حرکات 
جدید مانند پیاده روی میلیونی اربعین می توان 

از فضای موجود استفاده نمود. 

بازدید از علیصدر نیم بها شد 

تخفیف گردشگری به زائران اربعین در همدان

 ســاختمان جدید دانشگاه علمی،کاربردی 
همدان روز پنجشــنبه با حضورمنصور غالمی  
وزیــر همدانی  افتتاح شــد. در این مراســم 
ضمــن بازدید وافتتاح مرکز کلینیک اشــتغال 
و کارآفرینی از 20 جلد کتاب رونمایی شــد. 
ایــن کتاب ها در حوزه کارآفرینی و اشــتغال 
هستند که توسط اساتید دانشگاه جامع علمی و 

کاربردی تالیف، چاپ و توزیع شده اند.
در این مراســم وزیر علوم،تحقیقات وفناوری 
گفت: پس از انقالب اســالمی به غیر از چند 
دانشگاه معدود در زمینه علمی و فناوری ظهور 
و بروز ایده ای به وســعت امروز نداشته ایم. 
کسب رتبه های برتر علمی در مجامع جهانی 
نشان از توجه دین اســالم به علم و پژوهش 
اســت، بنابراین ایران در ایــن جایگاه حرف 
برای گفتن دارد و جهان باور کرده اســت که 
ایران با وجود محدودیت ها این دستاوردهای 
علمی را فراهم کرده است.  در 15 سال گذشته 
بحث کاربردی کردن علوم مطرح بوده است و 
طی این 15 سال با همت دانشجویان واساتید 
متخصص شاهد مقاالت علمی که ثبت جهانی 
شــده اند وتولیداتی بوده ایم که جایگاه علمی 
کشور را در ســطح جهان بسیار باال برده ودر 

واقع حیثیت وآبروی نظام را باال برده است. 
منصور غالمی افزود: کشــور های پیشرفته در 
50ســال و در دوره های طوالنی وبا سرمایه 
های زیاد در حوزه فناوری و در بحث کاربردی 
کردن علوم تالش کرده اند. اما تا چند ســال 
اخیر دانشگاه های ما بعد از انقالب اسالمی به 
غیر از چند دانشگاه معدود ظهور وبروز علمی 
نداشتیم اما در طی 15 ســال اخیرما با همت 
دانشجویان و اســتادان متخصص وتحقیقات 
علمی وفنی در زمینه صنایع نظامی توانســته 
ایم  بــا وجود تحریم ها قطعــه ای به عنوان 
قطعه استراتژیک تولید کنیم  که باعث شگفتی 
جهانیان شده است وی افزود: 197مرکز رشد 
در کشــور داریم که از تولیدات مبتنی بر علم 
و فناوری حمایت مــی کنند و 43 پارک علم 
و فناوری در کشــورحامی مراکز دانش بنیان 

هستند.
غالمــی  ادامــه داد: یکــی از 
مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی که در سال94 مصوب 
شد بحث سامان دهی آموزش 
عالی وتکیه بــر محور آمایش 
آمــوزش عالی در تمــام زیر 
نظــام هــا از جمله دانشــگاه 
علمی،کاربردی اســت که این 
بسیار  های  ظرفیت  دانشــگاه 
باالیــی دارد و تاثیــر گذاری 
این مرکــز در تحقق برنامه ها 
و اهــداف میتواند بــرای رفع 
زندگی،  محــل  فنی،  نیازهای 

محل اشــتغال واشــتغال بهتــر و موثر فارغ 
التحصیالن این دانشگاه بسیار مفید باشد.

وی گفت: دانشــگاه علمی، کاربردی تا کنون 
وظایــف خودرا به خوبی انجام داده اســت و 
آموزش عالی ما توان ورود به زمینه های جدید 
علم را در تولید علم وفناوری و رفع نیاز های 
جامعه دارد که لزوم تحقق این امر این است که 
آموزش عالی را ازهرگونه  پراکنده کاری، تولید 
مدرک بی کیفیت، جلوگیری از گســیختگی 
تولیــد مدرک، خارج کردن مراکز از تشــویق 
دانشجویان به داشتن مدرک صرف و هدفمند 
شدن دانشــجویان از تحصیل در مراکز علمی 
ساماندهی کنیم و دانشگاه علمی،کاربردی جز 
اولین دانشــگاه هایی بوده که سامان دهی را با 
جدیت انجام داده ودر سایر دانشگاه هاهم این 

کار باید انجام شود.
 رونمایی از 20 کتاب جدید 

در ادامه رئیس دانشگاه  جامع علمی، کاربردی 
از رونمایــی 20 عنوان کتاب درســی یاد کرد 
و گفت: فــارغ التحصیالن این دانشــگاه ها 
در تمامی نقاط کشــور این سرفصل ها را به 
طــور کامل مطالعه کــرده و آموزش می بینند 
واین کار برای نخســتین بار در استان البرز به 
صورت آزمایشی انجام شــد که تا پایان سال 

جاری اســاتید و دانشــجویان موظف هستند 
کتب را مطالعه ودر آزمــون هایی تحت نظر 
دانشگاه برگزار می شــود شرکت کنند و این 
کتب به صورت رایگان در اختیار دانشجویان 
و اســاتید قــرار میگیرد که آنهــا میتوانند  به 
صورت الکترونیک ایــن کتب را دریافت ویا 
از کتابخانه جامع دانشگاه های علمی، کاربردی 
دریافت کنند.امید با تاکید بر این که ماموریت 
ما گســترش مهارت اســت گفت: در سراسر 
کشــور 130 مرکز نوآوری ایجاد شــده است 
که دانشــجویان می توانند در ایــن مراکز به 
ایده پردازی وکار گروهی ودر نهایت تاسیس 
شرکت ها بپردازند که با حمایت صندوق کار 
آفرینی تسهیالی تا سقف50 میلیون وبا سود 2 

درصد به آنها تعلق می گیرد.
وی افــزود:در مهر مــاه98، 420هزار ظرفیت 
بــرای آموزش مهارتی ایجاد شــده اســت و 
دانشــگاه علمی،کاربــردی مــی تواند در هر 
مهارتی که مورد نیاز جامعه باشد،رشته مهارتی 
ایجاد کند واین دانشگاه برای هر نوع سلیقه ای 
رشته دارد که در تمام رشته های مهارتی خاص 

نیرو تربیت خواهیم کرد.
امید ادامه داد:امســال برای اولین بار عالوه بر 
مراکز علمی،کاربردی مدرسان هم سطح بندی 

خواهند شد و مدرســانی که قبال حذف شده 
بودند با اعــالم توانمندی های جدید میتوانند 
دوبــاره در فراخــوان ها شــرکت کنند. وی 
ادامــه داد: در این نظــام جدید،حق التدریس 
مدرسان متناسب با سطح بندی مذکور خواهد 
بود. وی گفت:ســطح بندی مراکز بر اســاس 
مدرسین  از  واستفاده  انسانی  زیرساخت،منابع 

خبره انجام می شود.
امیــد با تاکیــد بر اینکه قبال ســهم بزرگی را 
برای  شــاغلین این دانشگاه داشتیم گفت: در 
سال تحصیلی جدید برای اولین بار سهمیه ها 
صفر شده اســت و تنها 8 درصد دانشجویان 
شــاغل بودند و دیگر دانشــجویان به مراکز 
علمی،کاربردی ورود پیــدا کردند که مهارت 

کسب کنند و شغل پیدا کنند.
در پایان رئیس دانشــگاه علمی، کاربردی در 
رابطه با افتتاح ساختمان جدید گفت: ساختمان 
جدید دانشگاه علمی کاربردی همدان در سال 
96 خریداری شد اما با توجه به اینکه ساختار 
آن اداری و آموزشــی نبود 18 ماه زمان و 62 
میلیــارد ریال اعتبار برای خرید و بازســازی 
آن صرف شــد تااینکه امســال این ساختمان 
همزمان با بیســت و هفتمین سالروز تاسیس 
دانشــگاه به بهره برداری رسید این ساختمان 
شــامل 2 بلوک، 5 طبقه و 9 واحد اســت که 
مدیریت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، 
کانون فرهنگی و علمی و کلینیک اشــتغال و 
کارآفرینی در آن مستقر هستند. محمود تعجبی 
گفت: دانشــگاه علمی، کاربردی فراز ونشیب 
های زیادی را طی کرده اســت تا امروز به این 
کیفیت رسیده است ومراکز ما محدودتر ورشته 
ها متنوع تر شــده اند واکنون دانشگاه علمی 
کاربردی با ظرفیت پذیرش 5 هزار دانشجو در 
52 رشته کاردانی و 51 رشته کارشناسی فعال 
اســت. وی افزود: امید اســت با افتتاح بخش 
های مختلف این مرکز، مانند کلینیک اشتغال و 
کارآفرینی شاهد رشد و توسعه و بازار کار بهتر 

برای جوانانمان باشیم.
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پذیراییویژه  مریانجی ها
 از زائران اربعین

 این روزها »مریانج« تنها یک شــهر که نه، قطعه ای از کربالست و 
اگر اربعین به کربال سفر کرده باشی و حال و هوای مردم تنگدست، اما 
سخاوتمند و باصفای عراق در پذیرایی از زائران را دیده باشی؛ خاطرات 

آن روزها را برایت تداعی می کند.
اربعین داستان عشق است؛ عشقی که 14 قرن پیش زبانه کشید و امروز 
در خدمت به زائران سیدالشهدا)ع( جلوه گری می کند؛ آن قدر که مردم 
یک شهر تمام قد به میزبانی از زائران کوی یار برخاسته و شهر یکپارچه 

»کربال« شده است.
این روزهــا »مریانج« حال و هوای دیگــری دارد؛ صدای رفت و آمد 
اتوبوس ها از تاریک روشــن صبح تا نیمه شــب به گوش می رســد؛ 
اتوبوس هایی که هرکدامشان از جایی روانه شده اند؛ تهران، قم، گیالن، 

مازندران و مشهدالرضا)ع(.
غیر ایرانی ها هم هستند؛ زبان ها متفاوت است، اما قلب ها یکی است و 

در یک قبله به هم پیوند می خورد: »کربال«.
به گزارش تسنیم، حاال این روزها مریانج تنها یک شهر یا منطقه نیست 
که قطب پذیرایی از زائران اربعین است و مگر می شود زائری از میدان 
»کربال« بگذرد و اهالی به صرف غذا یا دست کم نوشیدن چای و شربت 

دعوتش نکنند!؟
زائرســرا که تعطیلی ندارد؛ شبانه روز فعال است؛ از 7 صفر تا چند روز 
پس از اربعین؛ زائرها دسته دسته؛ انفرادی و گروهی با اتوبوس یا سواری 

می آیند و می روند.
حســینیه دائم پر و خالی می شــود؛ وقت شــام و نهار که جای سوزن 

انداختن نیست و چند نوبت نماز جماعت می خوانند.
چند سالی است که زائرسرا را راه اندازی کرده اند و نخستین زائرسرای 
اربعین در استان همدان به همت »مریانجی ها« شکل گرفت و همه چیز 

یک شبه مهیا شد.
از فرش و پتو گرفته تا مواد غذایی، همگی بدون کمک های دولتی و از 

محل هدایا و نذورات مردم همیشه سخاوتمند مریانج تأمین شد.
زائرســرایی که شور و جنبش ویژه ای را در استان ایجاد کرد و فرهنگ 
پذیرایی از زائران اربعین را در همدان که هیچ غرب کشــور ایجاد کرد 
که مردم مریانج حتی پیش از اهالی شهر »مهران« اقدام به ایجاد زائرسرا 

کرده بودند.
زائرسرایی که چند سال پیشتنها در یک شب شمار زیادی بود و اهالی 
یک شهر 10 هزار نفره از 20 هزار زائر گرفتار آمده در برف و کوالک در 
حسینیه ها، مساجد و خانه هایشان پذیرایی کرده و مثل همیشه کم کاری 

و کوتاهی دستگاه های اداری را جبران کردند.
اهالی اربعین، زائرسرای مریانج را خوب می شناسند و رانندگان قدیمی 
اتوبوس ها بدون و هماهنگی وقت غذا وارد شهر می شوند که این سفره 

نیاز به دعوت قبلی ندارد.
از خدمت رسانی به زائران اربعین که بگذریم؛ چند سالی است به همت 
مــردم، پایانه ای مردمی برای انتقال زائران ایجادشــده و اهالی مریانج، 
همدان و شهرها و روستاهای اطراف هر شب با چند دستگاه اتوبوس یا 

سواری عازم پایانه مرزی مهران می شوند.
امسال هم با تصمیم ستاد اربعین استان قرار شده تا پایانه بزرگ اربعین 
استان همدان برای برگشــت زائران در مریانج راه اندازی شده و زائران 
اســتان های خراسان رضوی ، مازندران، گلســتان و خراسان شمالی  از 
مهران به این شهر آمده و پس از استراحتی کوتاه راهی استان خود شوند.

این پایانه در محوطه باز مقابل ورزشگاه و بلوار کمربندی امام حسین)ع( 
ایجاد شــده و از 22 مهر تا یکم آبان زائران را در مسیر برگشت جابجا 

می کند.
 بهره مندی دارا و ندار از خوان پر برکت سیدالشهدا)ع(

اما داستان عشق و ارادت مریانجی ها به سیدالشهدا به اینجا ختم نمی شود 
و تا کیلومترها دورتر در جوار قبله دل ها ادامه می یابد.

مردم این شــهر عاشورایی و انقالبی تنها نه در داخل منطقه خود که در 
کربال هم به پذیرایی از زائران اربعین کمر همت می بندند و با برپایی 4 

موکب خدمت رسانی می کنند.
موکب امام رضا)ع( وابســته به ســتاد بازسازی عتبات عالیات مریانج، 
نخستین موکبی بود که 6 سال پیش از این شهر عازم کربال شد و آن زمان 
مجهزترین موکب استان از نظر تجهیزات پخت غذا و نانوایی سیار بود.

حاال با گسترش فرهنگ پذیرایی از زائران، 16 موکب از استان در کربال 
برپا می شود که 4 مورد آن به همت مریانجی ها شکل گرفته؛ موکب امام 

رضا)ع(، امام حسین)ع(، امام حسن مجتبی)ع( و روضه الشهدا.
درب این موکب ها به روی همه عزاداران باز است و در مناطق مختلف 
شــهر کربال برپاشده اند؛ ظرفیت اسکان چند هزار نفر را داشته و در هر 

وعده غذایی از تعداد زیادی زائر پذیرایی می کنند.

رئیس شورای شهر صالح آباد:
با جدیت پیگیر ایجاد شهر کامیون هستیم

 صالح آباد اصلی ترین ورودی ازســمت غرب شهرستان همدان 
است که به دلیل قرار گرفتن این شهر در کنار سه راهي جاده همدان 
سنندج کرمانشاه  اهمیت خاصی دارد ومی طلبد برای رونق این شهر 
مسئوال استان از جمله استاندار و رئیس راه و شهر سازی  برای ایجاد 
میدان ورودی شهر صالح آباد از سمت کرمانشاه مساعدت های الزم 

را با شهردار و اعضای شورای این شهر اتخاذ کنند. 
رئیس شورای شــهر صالح آباد با برشمردن فعالیت های انجام شده 
برای رونق این شــهرگریزی به پیگیری هــای در حال انجام زد و 
گفــت: چند پروژه مهــم در صالح آباد را به مرحلــه پیگیر و اجرا 

رسانده ایم.
جالل بهزاد مقدم بلوار القدیر را مهمترین پروژه ای برشــمرد که در 
دو سال گذشته عملیات آســفالت ریزی، روشنایی، جدول گذاری، 
بــه طول  500 متــر انجام وبا اعتباری 500 میلیــون تومان به اتمام 

رسیده است. 
 وی از پیگیری بلوارســید جمالدین اســد آبادی منطقه مشــاغل 
صنعتــی صالح آباد خبر داد که در این پروژه کار گاه های صنعتی 
تراشکاری، جوشکاری،  ساخت کانتینر وتریلی سازی دیده شده 
وجدول گــذاری آن منطقه با اعتبــار 280 میلیون تومان به طول 
300 متر به اتمام رســیده و تالش بر این اســت  بلوار 76 متری 
ســید جمالدین اسد آبادی حدواصل ســنندج کرمانشاه آسفالت 

شود.
بهزاد مقدم  قول مســاعد مدیران اســتان را بسیار ارزشمند دانست 
که اگراین پیگیری های شــهردارواعضای شورای شهر صالح آباد و 
مساعدت های مدیران استان  به نتیجه برسد. منطقه مشاغل صنعتی 
رونق می گیرد و مقدمه ایجاد شهر کامیون استارد می خورد که رونق  

سایت مشاغل صنعتی را نیز به همراه خواهد داشت.
وی  اظهار داشــت: با آسفالت جاده کرمانشاه به سمت صالح آباد و 
ایجاد یک میدان که مورد مســاعدت مدیران استان قرار گرفته است  
شــرایط فعالیت مجموعه صنعتی و اقتصادی بین مردم روستا های 
صالح آباد وباال دســتی کرمانشــاه مانند زاغه، سیمین، عابرومند در 

ورودی غرب کشور مهیا می شود.
بهزاد مقدم در ادامه افزود:  با جهاد کشــاورزی استان، شهرک های 
صنعتی ، راه شــهر ســازی، حمل و نقل جــاده ای در حال تعامل 
هستیم و سال گذشته مجوزبخش تجاری ساز در ورودی صالح آباد 
با مصوبه کمســیون ماده 5  گرفته شــده است که در این باره پیگیر 

مراحل اجرایی آن هستیم.

فعالیت 83 نیروی داوطلب 
در 13 پایگاه امداد و نجات

 معــاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان همدان از 
فعالیت شــبانه روزی 83 نیروی داوطلب متخصــص در 13 پایگاه 

امدادونجات  این جمعیت خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمید عرفی یگانه در جمع خبرنگاران در خصوص 
طرح ویژه اربعین حســینی جمعیت هــالل احمر، اظهار کرد: طرح 
ویژه امداد و نجات اربعین حســینی جمعیت هالل احمر که از 13 

مهرماه آغاز شده و تا 30 مهرماه  ادامه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه 12 پایــگاه امــداد و نجــات جــاده ای بــرای ایــن 
طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت، افــزود: در هــر پایــگاه 5 نفــر از 
نیــروی نجاتگــر جمعیــت هــالل احمــر اســتان همــدان مســتقرند 
و بــه صــورت 24 ســاعته آمــاده خدمت رســانی بــه زائــران کربــال 

هســتند .
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اســتان همــدان مــدت 
زمــان خدمــت رســانی نیروهــای داوطلــب جمعیــت هــالل احمر در 
پایگاه هــای ویــژه اربعیــن را 60 نفــر روز در شــبانه روزاعــالم کــرد 
و گفــت: یــک مرکــز امــداد و نجــات کوهســتان،یک مرکــز واکنــش 
ســریع نیــز فعــال هســتند کــه در هرشــیفت 5 نفــر نجاتگــر آمــاده بــه 

خدمــت بــا درجــه ایثــار در آنهــا حضــور دارنــد.
 وی افــزود: در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات  112با 4 نفر نیرو 
و مرکز واکنش ســریع  با 5 نفر نجاتگر این جمعیت  به صورت 24 
ساعته درمحل کشیک آماده باش هستند که با مجموع پایگاه های بین 
شــهری در مجموع 83 نفر نیروی انسانی متخصص جمعیت هالل 
احمر در پایگاه های امداد و نجات ویژه اربعین جمعیت هالل احمر 

استان همدان فعالیت دارند.

روزانه 4 هزار نفر در موکب های نهاوند پذیرایی 
می شوند

  رئیــس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان نهاوند گفت: روزانــه 4 هزار نفر در 
موکب های نهاوند پذیرایی می شوند.

حجت االســالم فیض ا... اسدپور اظهار کرد: در ایام اربعین حسینی به طور متوسط روزانه 
4 هزار نفر از زائران عتبات عالیات که از این محور به ســمت عراق عزیمت می کنند در 

موکب های نهاوند پذیرایی می شوند.
وی به ایسنا گفت: شهرستان نهاوند یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران از استان های قم، 

مرکزی و اصفهان است که روزانه هزاران نفر از آن عازم عتبات عالیات می شود.
 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند افزود: امســال ســه موکب در شهرهای نهاوند، 
فیــروزان و کارخانــه آرد نهاوند در کیلومتــر 20 جاده نهاوند برپا شــده که به صورت 
شــبانه روزی آماده ارائه خدمات به زائران است. وی افزود: این موکب  از امروز در شهر 
نهاوند فعالیت خود را آغاز کرده و شب گذشته نزدیک به 150 زائر را اسکان و غذا داده 
است.اســدپور اضافه کرد: به منظور خدمات رســانی به زائران تمهیدات الزم برای پخت 
روزانــه 2 هزار پرس غذا در موکب سیدالشــهدای نهاوند فراهم شــده که عالوه بر آن 
میان وعده و چای و میوه نیز داده می شود. وی افزود: عالوه بر این در موکب های کارخانه 
آرد نهاوند و شــهر فیروزان نیز ظرفیت الزم برای پخت و ارائه روزانه 2 هزار پرس غذا 

فراهم آمده است.  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند از امکان اسکان زائران عبوری از 
نهاوند خبر داد و افزود: به منظور اسکان زائران امکانات الزم در زینبیه کوی شهید حیدری 

مهیا شده و این مکان ظرفیت پذیرش 500 زائر برادر و خواهر را دارد.
وی افزود: به منظور ارائه خدمات بیشــتر به زائرین درخواســت مجوز برای برپایی یک 
موکب دیگر در ســه راهی دهفول داده شده که بر این اساس تعداد موکب های مستقر در 
نهاوند به چهار مورد افزایش خواهد یافت. اســدپور در پایان با بیان اینکه امکانات الزم 
این موکب ها عمدتا از طریق کمک ها و نذورات مردمی و بخشــی نیز از محل موقوفات 
تامین می شود از مردم خواست به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به زائرین نذورات خود 

را به این موکب ها تحویل دهند.

بیمه نامه کوثر و کارت خودرو پژو206 به شماره بیمه نامه 1397/1010/731582 
به شماره پالک 581د13 ایران 18 به شماره موتور 1013284000429 به شماره 
شاسی 11807409 به نام نیر احمدی شکوه فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه 

2796 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی مجید خدمتی فرزند علی بشماره 
دانشجویی9611117535 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش 

ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدمقصودی همدان مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

رابط عمومی شرکت توزعی نیروی ربق 
ن استان همدا

سحر یوسفی «

 قدیما که گاز کشــی سراسری و عمومی 
نشــده بود، مردم برای رفع نیازهای خود از 
ســیلندر گاز یا به زبان عامیانه کپســول گاز 
اســتفاده می کردند. متولدیــن دهه پنجاه و 
شــصت، کپسول های زرد و خاکستری رنگ 
را به خاطر دارند، جالب آنجا بود که ما غیر 
از اجاق گاز یک یخچال هم داشــتیم که با 
کپســول کار می کرد و برای تأمین گاز آن ها 
همیشه کپسول زاپاس در خانه داشتیم. حاال 
بعد از گذشت سال ها صدای غلتاندن کپسول 
با پا روی زمین ، صدای ترق ترق ماشین های 
حمل کپسول، گوش به زنگ بودن مردم برای 
رســیدن به این ماشین ها، صف های طویل و 
همهمه مردم برای گرفتن کپسول گاز، دیگر 
به خاطره تبدیل شــده است اما چندی پیش 
با دیــدن صف طوالنی مردمی که کپســول 
به دست مقابل شرکت پرسی گاز تجمع کرده 
بودند این نوســتالژی برایم زنده شــد، جلو 

رفتم تا از چند و چون ماجرا بپرسم.
افرادی که در صف ایســتاده بودند تا متوجه 
شدند خبرنگار هستم دورم حلقه زدند؛ یکی 
از این افراد با صدای بلند گفت: به داد مردم 
برسید، بنویسید که قلم شما از شمشیر تیزتر 
اســت، از او پرســیدم جریان چیست؟ در 
جواب گفت: از اذان صبح همراه پسرعمویم 
از شهر ازندریان برای پر کردن کپسول گاز به 
سمت مالیر حرکت کردیم، ساعت 10 است 
و از گاز خبری نیســت، می گویند بروید که 
گاز نیســت، من که باغدارم و حاال مشغول 
شــیره پزی هستم برای تأمین گاز مورد نیازم 
چه کار باید بکنم؟ دیروز تا همدان هم رفتم 

و در آنجا هم خبری از گاز نبود!
یکی دیگر از افرادی که در صف ایستاده بود، 
گفت: 40 کیلومتر راه را از روستای علوی تا 
اینجا آمده ام اما می گویند گاز نیست، کشور 
ما که روی منابع نفت و گاز خوابیده و حرف 
اول منابــع گازی دنیا را مــی زند، چرا باید 

کمبود آنها را داشته باشد؟ 
فرد دیگــری گفت: می گوینــد برای زوار 
اربعیــن به عراق صادر می کنند، چرا ســال 
های قبل این مشــکل را نداشتیم، عراق که 

خودش گاز دارد.
خانمی که از شــلوغی و ایســتادن در صف 
کالفه شــده بود گفت: می خواهم شیره بپزم 
اما چون کپســول های گازم خالی اســت و 
نتوانستم کپسول به دست بیاورم، شربت شیره 
ام ترش شده و باید آنرا دور بریزم، این همه 

ضرر برای نبود کپسول گاز !
آقای مسنی که در بین جمعیت بود سر خود 

را با تأســف تکانی داد و گفت: قیمت یک 
کپسول گاز پرسی 8 هزار تومان است ، اگر 
نیســت چرا با نیسان کپســول می آوردند و 
بــا قیمــت آزاد  18 تا 25 هــزار تومان می 

فروشند!؟
آشپزی که در بین جمعیت ایستاده بود گفت: 
اجازه استفاده از گاز شهری برای پخت غذا 
را ندارم، سال هاست در این شرکت اشتراک 
دارم و همیشه از اینجا کپسول های گازمورد 
نیازم را تأمین می کنم اما مدتی است که گاز 
ندارد ، 2 روز است که مجبور شدم سفارش 

پخت غذا قبول نکنم .
فرد دیگــری از آن طرف با عصبانیت گفت: 
مــن ایــزوگام کاری می کنــم، کار من هم 

خوابیده.
کارشــناس سیاســی انتظامی فرمانداری در 
این بــاره گفت: گاز مورد نیاز شهرســتان از 
پاالیشــگاه اراک تأمین می شد اما مدت 10 
روزی است که سهمیه مالیر قطع شده است 
و گاز پاالیشــگاه را به کشورهای پاکستان، 

عراق و افغانستان صادر می کنند.
علیرضــا چهاردولی در ادامه بــا بیان اینکه 
باال  براســاس دســتور مقامــات  صادرات 
صورت می گیرد و از اختیار شهرستان خارج 
اســت گفت: در حال حاضر گاز مورد نیاز 
شهرستان از پاالیشگاه آبادان تأمین می شود 
و حداقل ســه چهار روز زمــان می برد تا به 
مالیر برسد، این موضوع سبب ایجاد اختالل 

در روند توزیع کپسول گاز شده است.
وی با اشاره به ایام شیره پزی افزود: در این 
بــازه زمانی حجم مصرف کپســول گاز در 

مالیر باالســت و فرماندار با دیدن ازدحام و 
تعداد زیاد متقاضی، با مدیر کل شرکت نفت 
همــدان مکاتبه کرده و بــه صورت تلفنی و 

حضوری هم پیگیر حل مشکل است.
وی ادامــه داد: برای حل این معضل، از چند 
روز پیش مقرر شــد روزانه یک سرویس از 
پاالیشــگاه اراک به مالیر اختصاص یابد تا 
بتوانیــم روند توزیع را متعــادل و نیاز مردم 

را مرتفع کنیم.
 قصد داشــتیم در مورد مشکل بوجود آمده 
با ســعید طالیی رئیس پخش فرآورده های 
نفتی مالیر به عنوان مســئول تأمین و توزیع 
سوخت و شــیرزادی مسئول شرکت پرسی 
ایــران گاز گفتگو کنیم اما از پاســخگویی 

امتناع کرده و حاظر به مصاحبه نشدند.
روزی کــه برای گرفتن گــزارش به مکان 
توزیع کپســول گاز رفته بودم، تا ســاعت 
10:30 خبــری از رســیدن گاز نبود و به 
مردم گفتنــد امروز گاز نمی آید، مردم هم 
با ناراحتی و دســت خالی پراکنده شده و 
به خانه هــای خود برگشــتند اما خبردار 
شدیم ســاعت 12:30 ماشین حمل گاز به 
شرکت رسیده است. نبود برنامه ریزی در 
حمل ونقل ســبب شده بود افرادی که نیاز 
مبرم به گاز داشــتند دست خالی برگردند 
امــا همین موضوع می توانســت ســبب 
سوءاســتفاده افرادی از این عدم هماهنگی 
شــود و دســت آن ها را برای واسطه گری 

باز کند.
■ درست است که اســتان همدان، نخستین 
اســتان سبز کشــور در گازرسانی محسوب 

مي شــود و به همه شــهرها و روســتاهای 
باالی 20 خانوار آن گاز رســانی شده است 
اما برخــی مشــاغل مانند ایــزوگام کاری، 
آشپزی، جوشــکاری، صنایع و ... از کپسول 
گاز اســتفاده می کننــد و کاهش عرضه گاز 
مشکالت فراوانی برای این صنوف به وجود 

می آورد. 
مراکز توزیع کپســول گاز مرکز اســتان نیز 
با همین صف هاي طوالني مواجه شــده اند 
و مشــاغل، صنایــع و خانوارهایــي که از 
کپســول هاي گاز استفاده مي کنند به سختي 
مي توانند گاز موردنظر خود را تهیه کنند و 
با مشکل مواجه شده اند.  همانند مالیري ها 
شــرایط به وجود آمده در حالي است که در 
ایــن مقطع زمانی اکثر مردم مالیر و ســایر 
نقاط به پختن شــیره و رب مشغول هستند 
بایــد ســهمیه گاز مالیر افزایــش یابد تا 

مشکلی برای این قشر به وجود نیاید.
از آنجایی که صادرات موتور رشد اقتصادی 
است و در این شــرایط که در تحریم ها به 
ســر می بریم برگ برنده ایی برای کشــور 
محســوب می شــود اما رفاه و آســایش و 
آرامش مردم باید مد نظر مســئوالن باشد و 
تأمین نیاز داخلــی را در اولویت قرار دهند. 
بدون شک با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، 
قیمت ها افزایش یافته و واسطه گری بوجود 
مــی آید. مــی طلبد برای حل این مشــکل 
مســئوالن و متولیان امر در زمینه نیاز سنجی 
داخلــی، ســاماندهی و برنامــه ریزی دقیق 
و نظارت جدی بر توزیع، اهتمام بیشــتری 

داشته باشند.

چگونه "طرح 724" 
بیماران سکته مغزی 

را نجات می دهد؟
 معاون درمان دانشــکده علوم پزشــکی 
اسدآباد با اشاره به جزئیات طرح 724 ویژه 
بیماران سکته مغزی، از راه اندازی کد 724 

در این شهرستان خبر داد.
سعید شــفیقیان با بیان اینکه سکته مغزی 
یکی از معضالت بســیار جدی در جامعه 
ما است، اظهار کرد: با توجه به این که این 

عارضه موجب بروز عوارض جســمانی، 
روانی و حتــی بار مالی شــدید به ویژه 
در خانواده هــای ضعیف می شــود، طرح 
بســیار موثر 724 توسط وزارت بهداشت 
در کشــور طراحی و آغاز شد که طی ماه 
گذشــته این طرح نیز در شهرســتان آغاز 

شده است.
وی به ایســنا گفت: در طرح 724، بیماران 
مشکوک به ســکته مغزی که دارای عالئم 
ســکته مغزی ماننــد اختــالل در بینایی و 
ســرگیجه ناگهانی و شــدید می شوند، در 
فرایندی تعریف  شــده مســتقیمًا به سیستم 

درمان وارد  شــده  و بــا دریافت داروهای 
خاص که منجر به باز شــدن عروق مغزی 
می شــود ، از عوارض ســکته مغزی و فلج 

شدن نجات می یابند.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد   
فلج شدن در پی ســکته مغزی  را یکی  از 
معضالت اصلی ســکته مغزی برشــمرد و 
گفت: فردی که تا ســه ساعت پس از بروز 
عالئم ســکته مغزی این داروها را دریافت 
کند، به جای دچار شدن به عوارض شدید 
سکته مغزی یعنی فلج شدن دست ها و پاها، 

تنها دچار ضعف می شوند.

شــفیقیان خاطر نشــان کرد:در طرح 724، 
در 7 روز هفته به صورت 24 ســاعته آماده 

خدمات رسانی به این بیماران هستیم.
وی با بیــان اینکه افرادی که مشــکوک به 
ســکته مغزی هستند برای دریافت این نوع 
داروها سه ساعت زمان طالیی دارند و باید 
ســریعًا با اورژانس 115 تماس بگیرند، یاد 
آور شــد: اورژانس های ویــژه ای برای این 
طــرح طراحی شــده که این نــوع بیماران 
را جهت دریافت داروهــای خاص و قرار 
گرفتن در سیر درمان به بیمارستان ها اعزام 

می کند.

دالل بازي گاز را از مردم نگیرد

بازگشت صف کپسول گاز به استان
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین )که قبال شارع متروکه بوده( به 
مســاحت 5/97 متر مربع پالک 3 فرعی از پالک 1262 اصلی واقع در بخش دو 
همدان جهت الحاق به پالک 1262/1 اصلی حــوزه ثبتی ناحیه 2 همدان ملکی 
آقای محمدرضا قاسمی فرزند نبی شماره شناســنامه 402 تعطیل گردیده بود 
و اعمال تبصره ذیل ماده 15 هم مســیر نیســت بنا به درخواست کتبی مالک 
تحدید حدود ششــدانگ ملک مذکور راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 
1398/8/12 به عمل خواهد آمد، بنابراین به موجب این آگهی به مالک یا مالکین 
مجاور اخطار می شود که در وقت تعیین شده در محل حضور بهم رسانند، ضمنا 
واخواهی به حدود از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی فقط به مدت ســی روز 

پذیرفته خواهد بود. 
)م الف 1092(

تاریخ انتشار آگهی: 1398/7/20
موسی حنیفه 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق شــش دانگ یک باب عمارت پالک شماره 1453 فرعی از 59 اصلی که به نام 
جلیل نصیری شرف ثبت و صادر شده اســت، طبق سند رهنی شماره 11220 دفترخانه اسناد رسمی شماره دو رزن 
در قبال مبلغ یک میلیارد و ششــصد میلیون ریال در رهن بانک توســعه تعاون قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
زســمی به مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی شده است. که پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
شــنبه مورخ 98/8/18 در اداره ثبت اسناد و امالک واقع در رزن - خ توکلی )بنیاد شهید سابق(از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال آغاز و به باالترین فیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/7/20

اداره ثبت اسناد و امالک رزن

لل
 الم

ین
ب

ان
رلم

خبرپا

اگر درایت جهانگیری نبود 
وضع کاغذ بدتر بود

 رئیس هیــأت مدیره خانــه مطبوعات گفت: اگــر درایت آقای 
جهانگیری نبود شــاید وضعیت کاغذ که امروز مقداری حالت ثبات 

پیدا کرده است بسیار بدتر از وضع فعلی بود.
به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان با بیان این که در خانه مطبوعات 
همه صنوف دست اندرکار عرصه مطبوعات و اطالع رسانی حضور 
دارنــد به بیان انتقاداتــی از نحوه ی عملکــرد اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد در برخی اســتان ها پرداخت و اظهار کرد: براساس قانون 
و مقررات موجود 16 وظیفه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به 
خانه مطبوعات واگذار شــده اســت، اما برخی استان ها هنوز این 

موضوعات را نپذیرفته است.
کواکبیان ادامه داد: شوراهای اطالع رسانی برخی استان ها نیز همچنان 
نمایندگان خانه مطبوعات را در جلســات خود دعوت نمی کند که ما 

خواستار رسیدگی به این دو موضوع هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اشــاره به تعیین یک ردیــف بودجه برای خانه 
ســینما، اظهار کرد: تقاضا می کنیم کــه خانه مطبوعات نیز مانند خانه 

سینما دارای یک ردیف بودجه ای مستقل شود.
وی همچنین گفت: این روزها دربــاره یک هیأت منصفه مطبوعاتی 
صحبت می شود و باید نماینده ای از خانه مطبوعات نیز در این هیأت 

منصفه حضور داشته باشند.
کواکبیــان با تاکید بــر لزوم توجه به مطبوعات از ســوی دولت ها و 
حکومت ها خاطر نشان کرد: برای اثبات این که مطبوعات رکن چهارم 
دموکراسی هســتند، اگر دولت، نظام و حکومت بخواهند، می توانند 

روی خانه مطبوعات حساب کنند.
رئیــس هیأت مدیره خانــه مطبوعات در پایان با انتقــاد از کم بودن 
حقوق دریافتی روزنامه نگاران در ســطح کشور، اظهار کرد: در برخی 
استان ها خبرنگاران با حقوق ماهیانه 500 الی 600 هزار تومان در ماه 
راضی به فعالیت هستند که من از این موضوع و از وضعیت معیشتی 

روزنامه نگاران و خبرنگاران خجالت می کشم.

محافظت از منطقه خاورمیانه بر عهده 
کشورهایی از جمله ایران است

 رئیس جمهور آمریکا گفت که کار پاســبانی از خاورمیانه باید به 
عهده کشورهای دیگری از جمله ایران باشد نه آمریکا.

به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری اردوپوینت، رئیس جمهور 
آمریکا درباره مداخله این کشور در امور کشورهای خاورمیانه گفت: 
به نظر من، بدترین اشتباهی که آمریکا مرتکب شد ، رفتن به خاورمیانه 

بوده است.
دونالد ترامپ در ادامه گفت: ما در نواحی پاسبانی می کنیم ، ما کاری را 
انجام می دهیم که کشورهای دیگر باید انجام بدهند. ما کاری را انجام 
می دهیم که صراحتا، اروپا باید انجام بدهد. ما کاری را انجام می دهیم 
که روســیه باید انجام بدهد، ایران باید انجــام بدهد، عراق، ترکیه و 

سوریه باید انجام بدهد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که حسن روحانی رئیس جمهور 
ایران در سخنرانی خود در ســازمان ملل تاکید کرد: تشکیِل هرگونه 
ائتــالف امنیتی، تحت هر عنوان در منطقــه، با محوریت و فرماندهی 
نیروهای خارجی، مصداق بارز مداخله در امور منطقه است. رویکرد 
امنیتی ســازِی دریانوردی در تناقض با حق دریانــوردِی آزاد و حق 
توسعه، و باعث تشدیِد تنش و پیچیده تر شدِن شرایط است و صلح، 

امنیت و ثبات منطقه را تهدید می نماید.
امنیت منطقه با خروج نظامیان آمریکا، تأمین می شــود و نه با سالح 
و مداخله آنان. آمریکا پس از 18 ســال نتوانست اقدامات تروریستی 
را کاهش دهد، اما جمهوری اســالمی ایــران فتنۀ داعش را به کمک 
ملت ها و دولت های همسایه، خاتمه داد. راه حل نهایی صلح و امنیت 
خاورمیانه: "دموکراسی در داخل؛ و دیپلماسی در خا رج" است. امنیت 

را نمی توان خرید و توسط دولت های خارجی، تأمین کرد.
آمریکا اینجاست، نه در خاورمیانه. آمریکا وکیِل هیچ ملتی و کفیِل 
هیچ دولتی نیســت. هیچ دولتی به دولِت دیگر، وکالت نمی دهد و 
کفالت خویش را به دیگری نمی سپارد. اگر امروز شعله های آتِش 
یمن، تا حجاز هم زبانه کشیده اســت، باید آتش افروز را جست و 
تنبیه کرد، نه اینکــه بی گناهان را آماج تهمت ها و کینه ها قرارداد. 
امنیِت عربســتان بــا پایان دادِن تجاوز به یمن، حاصل می شــود، 
نــه با دعــوت از بیگانگان. ما حاضریم بــرای صلح از همه توان 
ملی و اعتبار منطقه ای و اقتــدار بین المللی خویش، مایه بگذاریم. 
راه حــل صلح در جزیره العرب، امنیــت در خلیج فارس و ثبات 
در خاورمیانــه، را بایــد در درون خاورمیانه جســتجو کرد و نه 
در بیرون آن. مســایل منطقه ما، بزرگ تر از آن اســت که آمریکا 
از عهدۀ آن برآید. دولتی که حتی نتوانســته مســأله افغانستان و 
عراق و ســوریه را حل کند و بانــی افراطی گری، طالبانی گری و 
داعشــی گری بوده اســت ؛ هرگز قادر به حل معضالت پیچیده تِر 

امروز نخواهد بود.

اعتراف آمریکایی ها و اسراییلی ها 
به توان موشکی ایران

 یک مجله آمریکایی با اشاره به پیشرفت های اخیر ایران در صنایع 
موشــکی، گفت که این موضوع کارشناسان دفاعی رژیم صهیونیستی 

را دچار نگرانی می کند.
به گزارش ایسنا، مجله نشنال اینترست در گزارشی با اشاره به سامانه 
کنترل و هدایت موشــکی »لبیک« نوشت: ایران از تجهیزاتی رونمایی 
کرده است که به نظر می رسد بتواند موشک های هدایت نشده زمین به 

زمین را به سالح هایی هدایت شده]نقطه زن[ تبدیل کند.
این گزارش با اشــاره به ویژگی های پیشرفته گروه موشک های فاتح 
110 به عنوان پیشــرفتی در صنایع دفاعی ایران مطرح می کند که این 
توسعه، کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی را دچار نگرانی می کند که 
به آن چه ارتش نیابتی ایران-حزب اهلل در لبنان خوانده شده توجه دارند 
و اداعا می شــود این نیروها زرادخانه ای با 150000 موشک به سمت 

رژیم صهیونیستی نشانه گرفته اند.
اوزی روبین، یک کارشناس دفاع موشکی به روزنامه تایمز آو اسرائیل 
گفته است که »این تغییر و تبدیل به خودی خود چیز جدیدی نیست، 
آن ها سال هاســت که این کار را انجام می دهنــد و آن ها پیش از این 
نیز این تجهیزات تبدیلی را در گروه موشــک های فاتح 110 نشــان 
داده اند، چیزی که تازگی دارد، آیرودینامیکی بودن این موشک هاست 
که منحصر به فرد بوده و تا امروز در ایران و هیچ کشور دیگری دیده 
نشده است. رفتن به ســمت طراحی بومی به جای بدل سازی کردن، 

نشان  دهنده اعتماد به نفس است.«
این گزارش در ادامه با اشاره به دسته دیگر از موشک های ساخت ایران 
مانند فلق1 که مدعی است تا حد زیادی بر اساس طراحی های قدیمی 
شوروی سابق است، مطرح می کند: این که اسرائیلی ها نگران هستند، 
اعجاب بر انگیز نیســت. آن ها که پیش از این نیز نگران بمباران های 
حزب اهلل در مجاورت مرز لبنانی اسرائیل بوده اند، اکنون نیز نیروهای 
دفاعی اســرائیل باید نگران آتش رگبار تســلیحات هدایت شــده به 
ســمت هدف هایی همچون مخازن نفتی، پاالیشــگاه های شیمیایی و 

فرودگاه های نظامی باشند.

دولت به جای حذف یارانه ها 
مانع قاچاق سوخت شود

 عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: جلوگیری از قاچاق ســوخت، 
گازســوز کردن خودروها و تغییر ســوخت کارخانجات می تواند جایگزین 
افزایش قیمت حامل های انرژی برای کاهش شدت مصرف شود.حجت االسالم 
ســیدناصر موســوی الرگانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه 30 درصد جامعه، 
70 درصد کل انرژی کشــور را مصرف می کنند، افزود: قرار بود قیمت واقعی 
انرژی را از این 30 درصد گرفته و به اقشــار محروم و نیازمند کمک کنیم اما 
اقدام عملی از سوی دولت ها انجام نشد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار 
داشت: در بخش انرژی شامل سوخت، آب و برق دولت یارانه پنهان پرداخت 
می کند، حذف یارانه پنهان مستلزم افزایش قیمت حامل های انرژی و در نتیجه 

کاالهای اساسی است که جامعه ظرفیت این موضوع را ندارد.

عملیات نظامی ترکیه در سوریه در تعارض 
با امنیت منطقه است

ــاب  ــالمی در حس ــورای اس ــس ش ــل مجل ــور بین المل ــرکل ام  مدی
کاربــری خــود در توئیتــر تاکیــد کــرد: عملیــات نظامــی  ترکیــه در خــاک 
ــت  ــا امنی ــارض ب ــرده و در تع ــر ک ــه را پیچیده ت ــرایط منطق ــوریه ش  س

ــه اســت. منطق
به گزارش مهر، حسین امیرعبداللهیان در ادامه آورده است: راه کار تامین امنیت 
مرزی احترام به تمامیت ارضی از سوی طرفین، مذاکره و توافق است. وی ادامه 
داد: پیامد فوری لشگرکشی نظامی در منطقه، تشدید بحران، ایجاد موج جدید 

آوارگان و رشد تروریسم است.
گفتنی است ارتش ترکیه حمالت خود را از ساعاتی پیش به مواضع شبه نظامیان 

کرد در شمال شرق سوریه و شهر راس العین آغاز کرده است.

نباید استثنایی برای اعالم اموال مسئوالن 
به قوه قضائیه قائل شد

 نماینده علی آباد کتول در مجلس با بیان اینکه نباید برای اعالم اموال مسئوالن به 
قوه قضائیه استثنایی قائل شد گفت: وقتی دستگاه قضا دارایی یک مدیر یا مسئول را 
بررسی کرد عماًل اتهامات و تهمت های مربوط به آن فرد ساقط خواهد شد.اسدا... 
قره خانی نماینده مردم علی آباد کتول در گفت وگو با فارس، افزود: باید یک مرجع 
صالحیت دار مانند قوه قضائیه تالش کند با عملیاتی شدن و تکمیل سامانه اعالم 
اموال و دارایی مدیران و مســئوالن ایــن اتهامات را مرتفع کنیم.وي تصریح کرد: 
تهمت ها و اتهاماتی در فضای مجازی به فرد یا افراد در هنگام انتخابات وارد می شود. 
اما زمانی که شورای نگهبان صالحیت آن فرد را تائید می کند معنایش آن است که 
صالحیت عمومی )اعتقادی، اخالقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی( اعالم می شود 

و دیگر کسی نمی تواند به آن فرد یا افراد اتهاماتی را بچسباند.

وب سایـت شرکت توزیــع بــــرق استان همدان

www.edch . i r

در زمان اوج مصرف، احتمال نوسانات برق و در 
نتیجه آسیب دیدن وسیله برقی شما بیشتر 
است، حتی االمکان در این ساعات، از وسایل 

برقی پر مصرف استفاده نکنید.

برای آشنایی با روش های صرفه جویی برق 
می توانید با سامانه تلفن گویا 1421 تماس 
شده  ارائه  راهنمایی های  و  نموده  حاصل 

استفاده نمایید.

 معــاون اول رئیس جمهــور در همایــش 
سراســری و ســومین مجمــع عمومی خانه 
مطبوعات و رســانه های کشــور با اشاره به 
جایگاه رســانه در جوامع مختلف اظهار کرد: 
در جامعه ما و همه جوامع رسانه جایگاه بسیار 
مهمی دارد و شــکل گیری مســائل مربوط به 
مردم و همچنین افکار عمومی متکی به تالش 

رسانه هاست.
 دولت هیچ گاه نمی خواهد مطبوعات 

بلندگوی تبلیغاتی او باشند
به گزارش ایســنا، اســحاق جهانگیری وی با 
اشــاره به بهره گیری دشــمنان یک کشور از 
اهرم رســانه جهت تلقین القائاتی به مردم آن 
جامعه، گفت: گاهی رســانه های خارجی در 
شکل دهی افکار عمومی یک کشور نقش بسیار 
تعیین کننده ای دارند. آن ها در شــرایط معمول 
دوست دارند که سبک های مورد عالقه خود را 
به افکار عمومی کشورهای دیگر منتقل کنند، 
اما در شرایط غیرمعمول می توانند چالش های 
جدی با کشــورها ایجاد کنند که از جمله این 
چالش ها ایجاد جنگ روانی در آن کشور است. 
به همین دلیل است که گفته می شود رسانه در 
سیاســت گذاری، اجرای سیاست ها و پذیرش 

آنها توسط مردم نقش تعیین کننده ای دارد.
وی انتقاد از دســتگاه های مختلف از ســوی 
رســانه ها را از دیگــر ویژگی های رســانه ها 
عنوان و اظهار کرد: رســانه با نقد سیاست ها 
و پرداختن به مسائل اصلی، به سیاست گذاران 
کمک می کنند که سیاست گذاری صحیح تری 
برای کشور انجام دهند به همین دلیل است که 
گفته می شود نقد یکی از سرمایه های عظیمی 
است که خداوند بدون هزینه و با همت عده ای 

در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد.
معــاون اول رئیــس جمهور با بیــان این که 

»رسانه ها در اجرای سیاست های تدوینی برای 
کشور نقش بسیار مهمی ایفا می کنند«، ادامه داد: 
همراهی افکار عمومی با سیاست ها موضوعی 
تعیین کننده است و اجرای سیاست ها محسوب 

می شود.
وی با اشــاره به تشکیل شــبکه های عظیم 
رسانه ای برای ایجاد تغییراتی جدی در یک 
جامعه، اظهار کرد: گاهی اوقات این شبکه ها 
ایجاد  بــرای سیاســت گذاران  را  معادالتی 
می کنند و او را ناخواسته به اتخاذ تصمیمی 
سوق می دهند. رسانه های شجاع و آن ها که 
منافع ملت برای شــان مهم است نقش بسیار 

تعیین کننده ای در کشور برعهده دارند برهمین 
اســاس دولت از همه رســانه ها و مطبوعات 
حمایت می کند و تنهــا از آنها می خواهد که 

ترویج کننده اخالق و انصاف در جامعه باشد.

وی بــا تاکیــد بر این کــه »دولــت هیچ گاه 
نمی خواهد مطبوعات بلندگــوی تبلیغاتی او 
باشــند بلکه اتفاقا می خواهد که رسانه ها از او 
انتقاد کنند«، اظهار کرد: جامعه ما در شــرایط 
فعلی به شدت به همگرایی، انسجام، همبستگی 

و اخالق و انصاف نیاز دارد.
جهانگیــری در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشــاره به نقش رســانه ها در مبارزه با 
فساد در جامعه اظهار کرد: رسانه ها در بسیاری 
از حوزه ها برای حکومت ها و دولت ها سرمایه 
بزرگی محسوب می شوند. در مقطع فعلی که 
مســاله مبارزه با فســاد یکی از مسائل اصلی 
کشور است، رســانه ها می توانند زمینه ساز از 
بین بردن فساد باشند. همچنین نقش رسانه ها 
در مرحله  پیشــگیری از وقوع فســاد بسیار 
تعیین کننده است. یکی از راه هایی که می تواند 
در پیشــگیری از فســاد مفید باشد مطبوعات 
هستند و برهمین اساس نیز همه باید از آزادی 

رسانه ها حمایت کنیم.
وی با تأکید بر لزوم ســودده بــودن فعالیت 
مطبوعات خاطرنشان کرد: باید از محدودیت، 
تعطیلی و زیان ده شــدن رسانه ها و مطبوعات 
نگران باشــیم؛ چراکه هیچ فعالیت زیان دهی 
امکان حیات ندارد. در همین زمینه باید تالش 
کنیم رســانه ها و مطبوعات کشــور از حالت 

زیان دهی خارج شود.

 رئیس دفتــر رئیس جمهور گفت تا روز 
پنجشــنبه 180 هزار زائر از مرز مهران عبور 
کردند که این رقم نسبت به سال گذشته سه 

برابر شده است.
به گزارش ایســنا، محمود واعظی در حاشیه 
بازدید از مسیرهای خروجی زائرین اربعین 
در جمع خبرنــگاران گفت: از صبح زود که 
در ایــالم بودیم و از ایالم بــه طرف مهران 
آمدیم، مهمترین موضوع برای ما جاده ای بود 
که در سال های گذشته در آن ترافیک سنگین 
داشتیم. این در حالی است که وضعیت امسال 
اصال قابل مقایسه با سال های گذشته نیست 
برای مثال سال گذشته در همین روز حدود 
60 هزار زائر داشــتیم کــه عبور کردند ولی 
امســال در 24 ساعت گذشته 180 هزار زائر 

از مرزعبور کردند.
وی افزود: پیش بینی هایی که آقای استاندار و 
مســئولین استان و وزارت راه و همه کسانی 

که در ســاخت این جاده و پل ها و دوبانده 
کردن جاده و برقراری امنیت آن دخیل بودند 
خوشــبختانه موجب این شد که جاده روان 

بود و مردم به راحتی می آمدند.
واعظی همچنین گفت: کار دیگری که شاهد 
بودیم در سطح شهر مهران پارکینگ عمومی 
-غیر از پارکینگ های خصوصی که مردم در 
اختیار زائرین می گذارند- از 70 هزار عدد به 

200 هزار عدد افزایش یافت.
رئیس دفتر رئیس جمهوری یادآور شــد: در 
ارتباط با منطقه ای که مردم وارد می شــوند، 
سایه بان هایی که زده اند، وسایل بهداشتی که 
درست کردند، نیازمندی ها و تعداد موکب ها 
از استان های مختلف همه امکاناتشان را بسیج 
کردنــد که زائران با امکانات و رفاه بهتر این 
ســفر زیارتی را به بنحو احسن انجام دهند. 
همچنین مردم خود استان هم که افتخار دارند 

خادم زائرین امام حسین)ع( باشند.

180 هزار زائر 
از مرز مهران عبور کردند

معاون اول رئیس جمهور: 

بگذاریم همه جریان ها 
در انتخابات حضور داشته باشند
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خبر

 اسکان موقت بیش از 4۰۰۰ زائر اربعین
 از سوی هالل احمر

 سرپرســت معاونت عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر گزارش خدمات 
ارائه شــده از سوی ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر به زائران اربعین را 

تشریح کرد.
حامد سجادی در گفت وگو با ایسنا، درباره خدمات امداد و نجات ارائه شده به زائران 
اربعین در سراسر کشور گفت: از  13  مهرماه که طرح اربعین آغاز شده تا روز گذشته 
در مجموع 12هزار و 291 نفربه پایگاه ها وعوامل ســازمان امداد و نجات در سراسر 
کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد  3413 نفر خدمات سرپایی دریافت کرده و 31 

نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند.

بازگشت بازنشستگان به کالنتري ها
 عضو کمیسیون امور داخلي و شوراهاي مجلس با بیان اینکه جرائم سبک درجه 7 و 
8 تقریباً 25 درصد کل پرونده هاي دادگستري را تشکیل مي دهد، گفت: حقوقي تر شدن 
کالنتري ها باعث کاهش حجم ورودي پرونده ها به دادگســتري  و رونق صلح سازش 
مي شود. ابوالفضل ابوترابي افزود: بدین منظور از افراد بازنشسته نیروي انتظامي و افراد 
حقوقي حال حاضر نیروهاي مســلح در کالنتري ها استفاده مي شود. حقوقي تر شدن 
کالنتري ها به منظور صلح و ســازش و صدور راي هاي تعلیم و تربیتي براي کارهاي 
عمومي و عام المنفعه بوده که زیر نظر دادستان کل کشور انجام مي شود.همچنین برای 
ارتقاء منزلت و افزایش رضایت بازنشســتگان نیروهاي مسلح، به 200 هزار بازنشسته 
وام قرض الحسنه با کارمزد 3% در سال 98 از سازمان بازنشستگي پرداخت خواهد شد.

آغاز موج تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز 
در آینده نزدیک

 الیحه اصالح ماده صد قانون شــهرداری به هیأت دولت تقدیم شده و با همفکری 
دیوان عدالت اداری پیگیر بررســی آن در کمیســیون خاص کالنشــهر تهران و سایر 

کالنشهرهای دولت هستیم.
ــتایی  ــهری و روس ــور ش ــعه ام ــران و توس ــاون عم ــنا، م مع ــزارش ایس ــه گ ب
ــالم  ــای کشــور اع ــازمان شــهرداری ها و دهیاری ه ــس س ــر کشــور و رئی وزی
ــا  ــت اداری و ب ــوان عدال ــا دی ــه ب ــم صــورت گرفت ــه تفاه ــا توجــه ب ــرد: ب ک
ــتورکار  ــازمانی در دس ــات س ــا تخلف ــورد ب ــه در برخ ــدت روی ــدف وح ه

ــه اســت. ــرار گرفت ق

برای ارتقای کیفیت زندگی خود چه اقداماتی 
انجام داده اید؟

 همــه ما در جامعه صنعتی و مدرن امروز شــاهد تالش بی وقفه 
عزیزانمان هستیم که برای داشتن پایگاه اجتماعی بهتر، درآمد باالتر و 
امکانات رفاهی زندگی، گاه از ســالمت جسمانی و روانی خود غافل 

می شوند.
برخی برای کسب آســایش بیشتر آرامش خود را هزینه می کنند، آیا 
داشتن شرایط اجتماعی ایده آل می تواند تضمینی برای سالمت روان 
و کیفیت زندگی باال باشد؟ عواملی که در کیفیت زندگی بررسی می 

شود شامل سه بعد جسمانی، روانی و اجتماعی است.
نقص و بد عملکردی هرکدام عدم رضایت از کیفیت زندگی را در پی 
خواهد داشت. افراد دارای سالمت روان به بهداشت فردی، آراستگی، 
تغذیه، ورزش، روابط دوســتی مســالمت آمیز، مدیریت بحران،حل 
مســاله، تحصیل، داشتن شغل و کسب درآمد درست اهمیت می هند  

و در نتیجه در راستای ارتقاء کیفیت زندگی خود تالش می کنند.
افرادی که احســاس غم وبی لذتی ،کارهای نیمه تمام، نداشتن برنامه 
وهدف مشخص در زندگی، شکســت در روابط عاطفی ،عدم رابطه 
مسالمت آمیز با خانواده و اقوام و دوستان از کیفیت زندگیشان رضایت 

ندارند و سیر نزولی در رضامندیشان از زندگی دیده می شود.
همانطور که اشاره شد برای بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی بررسی های 

بیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی ضروری است. 
بســیاری از مشکالت خلقی و رفتاری با دارو درمانی و روان درمانی 
قابل اصالح است پس از اقدامات دارو درمانی با درمان های شناختی 
تغییر نگرش ورفتار ودر نهایت تغییر در سبک زندگی خواهید داشت 

واز زندگی کار درروابطتان لذت خواهید برد.
* امیدرضایی

عالمت سوال در امنیت زنان و کودکان
 مباحــث مربوط به امنیت زنان و کودکان به عنوان آســیب پذیرین 
اقشار جامعه در عمل مسیر درستي را در جامعه طي نکرده اند. به دلیل 
بي توجهي نســبي به امنیت زنان و کودکان اســت کــه زن یا کودک 
هنگام خروج از خانه در هر ساعتي از شبانه روز احساس امنیت خاطر 

نمي کند. 
در واقع به دو گروه زنان و کودکان به عنوان آســیب پذیرین گروه هاي 
انســاني صدمات زیادي از سوي جامعه وارد شده است. برخي اخبار 
در شــبکه هاي مجازي حاکي از آســیب و عدم امنیــت کودکان در 
خانواده هاســت و برخي وقایع و جنایت هــا در مورد کودکان در این 

شبکه ها به تصویر کشیده شده است. 
انتشــار این تصاویر و فیلم ها در شبکه هاي مجازي پیام رسان این پیام 
به مسئوالن و کارگزاران است که کودک آزاري در جامعه حضور دارد.

سیاستگذاران و مدیران شــهري همچنان نگاهي باري به هر جهت به 
امنیت زنان و کودکان دارند. 

در حالي که امنیت این دو گروه انســاني به عنــوان یک ضرورت در 
مدیریت جدید شــهر تهران احساس مي شــود و مساله کاربردي در 

دستور کار مدیریت جدید این شهر و سایر شهرها و استان هاست. 
باتوجه به آنکه دختران خانواده داراي جایگاهي مهم و احترام خاصي 
در نهاد خانواده هســتند، اما چرا در اجتماع و عرصه عمومي احساس 
امنیت نمي کنند و احســاس  عدم امنیت از ســوي چه کساني بر زنان 
مستولي مي شود؟ بنابراین نگاه جامعه به زنان دچار ایراد است و گاها 
نگاهي از باال به پایین، ســتیزه جو و خشــونت بار اســت. بنابراین با 
گذشت زمان خشونت علیه این دو گروه در اجتماع و خانواده افزایش 

 قابل توجه یافته است. 
علت را شــاید بتوان در گره هــاي کور قانونــي در حمایت از زنان 
و کودکان جســت. در واقع قانون گذاران از کنــار قوانین حمایتي و 
سیاســتگذاري در حوزه امنیت زنان و کودکان به راحتي گذشته اند و 

اهمیتي براي آن قائل نشده اند.
اکثر حقوقدانان قوانین فعلي را در این حوزه مفید مي دانند، اما معتقدند 
بستري از اما و اگرهاي حکومت در مقابل حقوق خانواده کار را بسیار 
مشــکل کرده است. به عنوان مثال در بحث ازدواج موقت شروط عقد 
را مردان تعیین مي کنند و اجازه ازدواج مجدد را براي مرد در صورت 

وجود هشت ویژگي در زن اول صادر کرده اند. 
باتوجه به قوانین موجود باید پرسید جایگاه زنان و کودکان در وضع 
قوانین کجاســت؟! در واقع روح مردانه بر قوانین و دادگاه ها حاکم و 
تدوین و آماده سازي قوانین توســط مردان و اندیشه هاي مردانگي و 
قدرت انجام شــده است. ســریع ترین راه در زمینه آگاهي جامعه از 
حقوق زنان و کودک براي تامین امنیت شــان به کارگیري رســانه ها و 
فرهنگسازي در این مورد است. بنابراین اگر در جامعه و حتي خانواده 
زنان یا کودکان فرضا درگیر خشونت ها و احساس عدم امنیت توسط 
محارم خود مي شــوند مساله نبود فرهنگ مناسب در زمینه برخورد با 

زنان و کودکان است. 
در این راســتا فرهنگسازي و آگاهي به انسان ها امر بسیار مهمي است 
و سریع ترین راه ممکن براي رسیدگي به این مسائل در جامعه افزایش 

میزان خردورزي انسان ها نسبت به حقوق یکدیگر است. 
در واقع افراد جامعه باید نسبت به برخي از مسائل اندیشه ورزي کنند 
و بهترین راه را برگزینند. مهم ترین بحث شکل گیري توسعه فرهنگي 
و اجتماعي در جامعه است. اگر در فرهنگ و جامعه توسعه و پیشرفت 
فرهنگي و اجتماعي وجود نداشته باشد چگونه مي توان در اجتماعي 
از زنــان و کودکان و حتي در خانواده ها، مدارس و نظام آموزشــي 
و در بسیاري از موارد احســاس امنیت براي این جامعه فراهم کرد؟ 
راه حل توسعه فرهنگي جامعه است تا براساس این توسعه کنش هاي 
اجتماعي افراد در بستریاز اندیشــه ورزي، آگاهي، همدلي، اعتماد و 

مشارکت باشد. 

صداری زنجان: از ســیم برق و بیم سنگ در ایران تا عروسک باران 
هلندی 

 چینو جا گذاشتی ؟!
شرق: پرهیز از شوک بنزین 

 ترسی از شوک نداره هالل احمر نزدیکشه
همدان پیام: قفل این شهر بشکند

  کلیدش پیدا شده توی جیب رئیس جمهور بود!!
زنگان امروز: سرگردنه گور، سرازیری قبر و سراشیبی قیمت ها 

 قیمت ها روبرداشتی داری میری اون دنیا بررسی کنی؟!
آواری ماکو: نمی گذاریم کسی با پول کثیف وارد مجلس شود 

 کاری نداره پولها شونو با دست مردم می شورن!!
شرق: ورود زنان به ورزشگاه، این بار بدون گزینش 

 آماده کنکور ورود به ورزشگاه باشید 
کیهان: انتقال مردم از افزایش 3 برابری قیمت لوازم التحریر 

 چه عجب مسئوالن صدای مردم رو جدی گرفتن !!
اطالعات: اروپا مستقل یاگوش به فرمان آموریکا؟

 بستگی دارد به وابستگی
ایسنا: روحانی: نشاط سیاسی مردم افزایش یابد

 باقی مشکالتشــون مهم نیســت چون ارتباطی به انتخابات 
نداره؟!

شرق: فراموشی درمیان احمدی نژادی ها 
 نکنه می خوان آلزایمر بگیرن؟؟

همدان پیام: در تربیت نیروی انسانی به اشباع رسیده ایم 
 یعنی چوبای تنبیح رو انداختی دور؟؟

جمهوری اســالمی: جریانی وجود دارد که نمی خواهد افراد صادق 
به کشور خدمت کنند

 حرکت هوهوخان هم  سیاسی شد 
ایرنا: تماشای تلوزیون برای اطفال زیر 18 ماه ممنوع شد

 تبلت بدین بهشون!!
ایسنا: تختی که می لرزد تا شما راحت بخوابید 

 بدون شرح

چرا دانش آموزان از زبان انگلیسی 
می ترسند؟

 آیا نباید بازنگری در کتب آموزشــی زبان داشــته باشیم؟ چرا 
دانش آموزان ما از زبان خارجی می ترســند و بعد از فارغ التحصیلی 

نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کشور ما زمانی 
موفق می شــود که از تمــام ظرفیت ها و افراد دلســوز و موثر در 

عرصه های سیاسی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی استفاده کند.
به گزارش فارس،فریده اوالد قبــاد ادامه داد: بعد از خانواده، نهاد 
آموزش  و پرورش و مراکز آموزشــی و پرورشــی غیردولتی نقش 
موثــری دارند که می توانند در جامعه پذیری و تربیت فرزندان این 

سرزمین با مسؤولیت گام بر دارند.
اوالد قباد افزود: زمانی که الیحه برنامه ششــم توسعه را به مجلس 
آمد فقط بند خرید خدمات آموزشــی از بخش خصوصی از سوی 
دولت در آن لحاظ شــده بود و کمیته آموزش در کمسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس به این نتیجه رســید آموزش  و پرورش دغدغه 

دولت نیست.
وی تصریــح کــرد: آمــوزش و پرورش بــه عنــوان مهم ترین و 
زیربنایی ترین نهاد در ســاختار اجتماعی و فرهنگی کشــور است 

بنابراین در برنامه ششم توسعه، 24 بند را به آن اضافه کردیم.
اوالد قبــاد ادامه  داد: در بحث ماده 10 ایــن قانون چند درصد از 
آموزشــگاه ها واقعا از آن بهره مند شدند؟ رســالت ما قانونگذاری 
اســت و بعد نظارت مجلس نیز برای نمایندگان مهم اســت، ماده 
10 قانون تأســیس مدارس و مراکــز غیردولتی، بانک ها را موظف 
کرده اســت، 35 تا 50 درصد نیاز مالی موسســان را در قالب وام 
قرض الحســنه و عملیات بانکی بدون ربا برای توســعه مدارس 
غیردولتــی تأمین کنند اما این قانون چقدر اجرایی شــد؟ البته این 
را در کمیسیون آموزش مجلس پیگیری می کنیم چون قانون نوشته 

می شود اما اجرای آن بسیار مهم تر است.
ــان  ــر زب ــه داد: نش ــرد و ادام ــاره ک ــی اش ــان انگلیس ــه زب وی ب
انگلیســی و ســایر زبان هــا در تعامــالت بین المللــی، گردشــگری 
ــد  ــم بای ــدی ه ــارت ج ــت و نظ ــر اس ــت موث ــذب توریس و ج
ــوزش و  ــی وزارت آم ــت یعن ــوز اس ــدا در دادن مج ــد و ابت باش
ــد  ــد و بع ــرادی مجــوز می ده ــه اف ــه چ ــد ب ــت کن ــرورش دق پ
بحــث نظــارت بــر آموزشــگاه هایی اســت کــه مجــوز گرفته انــد.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بیــان کــرد: آیــا 
ــان داشــته باشــیم، چــرا  ــب آموزشــی زب ــد بازنگــری در کت نبای
ــی  ــد از فارغ التحصیل ــند و بع ــان می ترس ــا از زب ــوزان م دانش آم
نمی تواننــد بــه زبــان انگلیســی صحبــت کننــد؛ بــه تغییــر 

ــاز اســت. ــس نی ــای تدری روش ه
ــان  ــث زب ــه بح ــود ب ــه خ ــبد هزین ــا در س ــزود: خانواده ه وی اف
ــد و  ــدان می دانن ــرای فرزن ــرمایه گذاری ب ــد و آن را س ــه دارن توج
بایــد بــه غیــر از زبــان انگلیســی ســایر زبان هــا را نیــز تقویــت کــرد.
بــه  نیــاز  گردشــگری  کــرد: صنعــت  تصریــح  قبــاد  اوالد 
افــرادی  بایــد  و  دارد  کشــور  در  اساســی  زیرســاخت های 
را تربیــت کــرد کــه بتواننــد ترجمــه کننــد و آموزشــگاه ها 
ــز  ــگری نی ــی و گردش ــراث فرهنگ ــه می ــا وزارتخان ــد ب می توانن

تفاهم نامــه امضــا کننــد.

 ماجــرای کارتخوان پزشــکان هنوز در 
التهاب خبری به سر می ّبرد و هیچ نشانه ای که 
مبنی بر ثبات رفتاری در این خصوص باشــد 
مشاهده نمی شــود این اتفاق زمانی تبدیل به 
یک مساله بحث برانگیز شد که افراد مختلف 
از منشی های پزشکان گرفته تا نمایندگان مردم 
در مجلس،سازمان امور مالیاتی و مردم خواسته 
و نا خواسته نسبت به آن واکنش نشان دادند اما 
ماجرا بیشتر زمانی اوج گرفت که رسانه ها هم 
پا به میدان گذاشــتند و در هــواداری از رفاه 
حال بیمار و مقابله با فرار مالیاتی، پولشویی و 
عدالت اقتصادی موضوع کارت خوان پزشکان 
را به عنوان یک دغدغه اساســی اجتماعی در 

سطح کشور مورد بررسی قرار دادند.
در این مسیر بود که گزارشات مردمی بسیاری 
در فضای مجازی منتشــر شــد و به افزایش 

شدت حساسیت ها در این بخش دامن زد.
رفتار های ضد و نقیضی که از طرف پزشکان 
بیماران  و کارمندان مطب هایشــان متوجــه 
می شــد از معرفی کارت بانکی منشــی برای 
واریز هزینــه تا تعیین محدودیــت مبلغ در 
تراکنش دستگاه های پوز موجب شد تا مجلس 
وارد کار شود، امور مالیاتی از تبصره و قانون 
صحبت کند و پزشکان هم همچنان اعتراض 
خود به خدشــه دار شدن چهرشان در اجتماع 

را ادامه دهند.
اگرچه بــا این موج بر خواســته تا حدودی 
مساله کارت خوان ها و فرار مالیاتی برخی افراد 
در جامعه پزشــکی محرز شد اما دستگاه های 
پوز شــکل و شمایل جدیدی به خود گرفتند 
و در یک حرکت حســاب شــده برگرفته از 
شــم اقتصادی پزشــکان، در ابعادی بزرگتر 
با نام"دســتگاه عابربانک" در بیمارســتان ها، 
درمانگاه هــا، کلینیک ها و مراکــز درمانی جا 

خوش کردند.
 داخلی_شــب_ بیمارستان قائم_

ساعت 23
اینجا اورژانس بیمارســتانی اســت که در 
طبقــات فوقانی خــود بیمارانــی که عمل 
ســرپایی یا زیبایی انجام داده اند را بستری 
می کند و در طبقــه همکف نیز اورژانس را 
راه اندازی کرده، طبقه ای که در آن به واسطه 
چنــد پله اتاق پزشــک شــیفت از محوطه 
جانمایی شــده تخت های اورژانس و سالن 

انتظار فاصله دارد.
درست کمی آن طرف تر داروخانه قرار گرفته 
و در ورودی هم دستگاه عظیم الجثه بانکی که 
"غول چراغ جــادوی" کلینیک قایم مطهری 

است.
بیماران هر کــدام منتظر هســتند تا ویزیت 
شــوند،معموال آخر شــب ها بیماران بدحال 
شدت مراجعه بیشــتری به اورژانس دارند و 

این یعنی ویزیت های شبانه پرحجم تر است.
زنی که فشــار خونش باالرفتــه با عروس و 
پسرش به بیمارستان آمده به قدری ناله می کند 
از درد سر و چشــم نمی تواند منتظر ویزیت 
بمانــد بی نوبت بــه اتاق پزشــک راهنمایی 
می شود و پسرش با عجله به پذیرش مراجعه 
می کند تا هزینه را پرداخت نماید اما با نداشتن 
کارت خوان در پذیرش و راهنمایی به دریافت 

پول از عابربانک مجموعه مواجه می شود.
کمــی که می گــذرد صدای پســرجوانی که 

پدرش در اورژانس بســتری است توجه ام را 
به خود جلب می کند. معترض است که چرا 
در بیمارستان کارت خوان وجود ندارد و حتما 
باید از دســتگاه عابربانک پول دریافت کند و 
با حال نه چنــدان خوش پدرش منتظر بماند 
تا در صف افرادی که در کنار دســتگاه منتظر 

ایستادند نوبتش شود.
الوند-عصر  کلینیک  روز-  داخلی-   

ساعت 17
نخســتین نکته ای که در بدو ورود به کلینیک 
کامال مشهود است، وجود دستگاه عابربانکی 

از  بعد  اســت که درســت 
ورود به ســاختمان به چشم 
تعداد  آن  از  بعــد  می خورد 
زیاد بیماران بستری شده در 
بخش های مختلف است که 
همین عامل می تواند کیفیت 
را  بیمارســتان  خدمات دهی 

تحت تاثیر قرار دهد. 
در گفت وگویی که با بیماران 
بستری شــده در بخش های 
کلینیک انجام شد، بیمارستان 
موضوع پــر چالش هدایت 
آن هــا بــه گرفت پــول از 
نداشتن  و  کلینیک  عابربانک 
دســتگاه پوز در بخش های 
گالیه های  جمله  از  مختلف 

مطرح شده است.
یکــی از مراجعان بــه این 

کلینیک می گوید: علی رغم اینکه شرایط  در 
مراکز درمانی باید به گونه ای باشــد که تنها 
دغدغه بیمار و همراهان او درد بیمار و معالجه 
او باشــد اما نه تنها به این موضوع بی تفاوتی 
صورت می گیرد بلکه هر روز مشکل و مسئله 

جدیدی پیش پای بیماران قرار می گیرد.
این مراجعه کننده گالیه مند است که بیشترین 
مواردی کــه نیاز به پرداخــت هزینه در قبال 
خدمات کلینیک را داشــته به سمت دستگاه 
عابربانک ورودی هدایت شده و مجبور شده 
تا از طبقــات مختلف کلینیک رفت و آمد کند 
و ایــن برای او که بدون همــراه به این مرکز 
مراجعه کــرده با وجود شکســتگی کتف و 

دستش به دور از تحمل بوده است.

بر اساس مشــاهدات میدانی خبرنگار ما در 
این مرکز پزشکان مشهور شهر طبابت دارند 
و این سبب شــده حجم مراجعه کنندگان به 
این مرکز باال باشــد با این حــال اینجا هم 
تراژدی نبود کارت خوان با جانمایی دستگاه 

عابربانک حکم فرماست.
تامین  روز-بیمارســتان  داخلی-   

اجتماعی-حدود ساعت 10صبح
به ظاهر یکی از بهترین بیمارســتان های شهر 
می ّباشــد مرکزی که جزو افتخــارات تامین 
اجتماعی در تجهیز و نوســازی به روز آن به 
شمار می رود با این حال 
اینجا هم مراجعه کنندگان 
پرداخت  در  مشــکل  با 

هزینه ها مواجه هستند.
 35 حــدود  دختــری 
ســاله در کنار دســتگاه 
بیمارســتان  عابربانــک 
ایستاده و صدای مکالمه 
از  تلفنی اش که حکایت 
گالیه نحــوه واریز پول 
به مخاطب پشــت خط 
خــود را دارد توجه ام را 
به سمتش  جلب می کند 
می رود و با معرفی شغلم 
از او دلیل کالفگی اش را 

می پرسم.
بلنــد  نهــادش  از  آه 
می شــود و می گویــد: 
مــادرش در ایــن بیمارســتان تحت عمل 
جراحی زانو قرار گرفته و بیشــتر از چهار 
روز در بیمارستان بستری بوده هزینه عمل 
و بســتری حدود 20 میلیون تومان شــده 
اســت حاال متصدی حسابداری بیمارستان 
از دارا بودن دســتگاه کارت خــوان برای 
دریافت هزینه شانه خالی کرده و با نوشتن 
یک شماره حساب که به نام شخص است 
نه بیمارســتان مرا به بانک هدایت کرده تا 

مبلغ را به حساب واریز کنم.
دختــر جوان ادامه می دهد: در این مدت تمام 
طول روز و شــب را در کنار مادرم به عنوان 
همراه بیمار بوده ام و امروز که ترخیص شده 
واقعا توانی ندارم کــه به بانک بروم و مجدد 

به بیمارستان برگردم متاسفانه در بیمارستان ها 
مســاله ترخیص، صرف انرژی و زمان خود 
یک چالش بزرگ است حاال ببینید موضوعات 
جدیدی که به مساله نحوه واریز هزینه مربوط 
می شــود در این میان خود چه قوز باالقوزی 

شده است.
 داخلی- روز- بیمارســتان بوعلی- 

حدود ساعت 14 بعداظهر
اینجــا هم که بــر همگان مشــهود و واضح 
است که بیمارستانی از طبقه ما بهتران جامعه 
به شــمار می رود اما نکته جالب این اســت 
که باتوجه به سیســتم به نســبت کامل این 
بیمارستان و با وجود قرار داشتن بیش از 10 
دستگاه کارت خوان در صندوق بازهم برخی 
بیمــاران به گرفتن وجه نقد از دســتگاه عابر 

بانک هدایت می شوند.
طبق اظهار نظر یکــی از مراجعه کنندگان در 
بســتری ســرپایی بخش اورژانس زمانی که 
برای تســویه حســاب به صنــدوق مراجعه 
کرده اســت به دلیل ناچیز بــودن مبلغ البته 
از دیــدگاه متصدی به دربافــت وجه نقد از 
عابربانک بیمارستان راهنمایی شده است این 
در حالی است که پیشخوان صندوق از حجم 

دستگاه های پوز جای خالی ندارد.
بر این اســاس آنچه شــواهد میدانی نشان 
می دهــد بــه صــورت اســتفاده از قانون 
احتمال و آن جمله معروف مشــت نمونه 
خروار بودن به نظر می رســد در ببیشــتر 
بیمارســتان ها و کلینیک های درمانی شــهر 
اپراتور  حســابداری  متصدیــان  همــدان 
صندوق و منشــی پزشــکان بیماران را به 
دریافت پــول از عابربانک هــای جانمایی 
شــده در ســاختمان هدایت می کنند تا در 
عیــن حال که طبق قــرارداد با بانک عامل 
از درصــد تراکنش های انجام شــده بانکی 
با  بانک بهره مند می شــوند به راحتی  عابر 
کالهی شــرعی به نام "رفــاه" حال بیماران 
قانــون شــفافیت تراکنش هــای مالــی با 
از دستگاه کارت خوان متصل شده  استفاده 
به ریجستری امور مالیاتی را دور زده و از 
مسئولیتی که متوجه آن ها است شانه خالی 
کننــد و با چوب 2ســر طــالی عابربانک 

کنند! کاسبی  اینبار 

 رئیس کانون بازنشســتگان و مستمری 
تامیــن اجتماعی ضمــن مخالفت  بگیران 
با فروش اموال ســازمان بــرای پرداخت 
بدهی ها خواسته است دولت بدهی تامین 
اجتماعی به وزارت بهداشــت را پرداخت 

کند.
علی دهقان کیــا در گفتگو با مهر در مورد 
قرار داد ســازمان تامین اجتماعی با وزارت 
بهداشــت افزود: قرار دادی میان مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی با وزیر بهداشت 
مبنی بر تهاتر دو طرفــه بدهی های تامین 
اجتماعــی به مراکــز طرف قــرار داد این 
وزارتخانــه و همچنین بدهــی های بیمه 
سالمت به ســازمان تامین اجتماعی منعقد 

شده است و گویا قرار است پرداخت بدهی 
ها به روز انجام شود.

وی افزود: اطالعی از جزییات این قرار داد 
نداریم و منتظریم ببینیم پرداخت بدهی ها 

به چه صورتی انجام می شود.
 رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی تاکید کرد: گفته شــده این 
قرار داد دو طرفه اســت اما ظاهرا یک طرفه 
است چون وقتی دولت 250 هزار میلیارد به 
تامین اجتماعی بدهکار است بنابراین وزارت 
بهداشت یعنی دولت می تواند بخشی از این 

بدهی ها را تقبل و تهاتر کند.
وی با اشــاره بــه اینکه پرداخــت بدهی 
در صــورت فروش اموال ســازمان تامین 

اجتماعی به ضرر بازنشســتگان و کارگران 
خواهد شــد،  افزود: چنانچه سازمان تامین 
اجتماعی بخواهد با فروش بخشی از اموال 
سازمان بدهی وزارت بهداشت را پرداخت 
کند در این صورت با مخالفت بازنشستگان 
روبرو می شود چرا که اموال سازمان متعلق 
به بازنشســتگان و کارگران است و تامین 

اجتماعی اجازه این کار را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی 
ماهیانه بابت 26 خدمتی که دولت بر دوش 
آن گذاشته ، 3200 میلیارد تومان هزینه می 
کنــد، گفت: حتی اگر دولت نخواهد بدهی 
به وزارت بهداشت را از 250 هزار میلیارد 
تومان بدهی خــود به ســازمان تقبل کند 

حداقل از 3200 میلیارد تومان پرداخت و یا 
تهاتــر کند چرا که این مبلغ باری اضافی بر 

دوش تامین اجتماعی است.

دولت بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت را تهاتر کند

قصه لوبیای سحرآمیز با بزرگ شدن پوزهای پزشکان تکرار می شود

» عابربانک«
شیوه جدید فرار از مالیات

و  دستگاه های پوز شکل 
خود  به  جدیدی  شمایل 
و در یک حرکت  گرفتند 
از  برگرفته  شده  حساب 
پزشکان،  اقتصادی  شم 
در ابعــادی بزرگتــر با 
عابربانک"  نام"دستگاه 
بیمارســتان ها،  در 
و  کلینیک ها  درمانگاه ها، 
خوش  جا  درمانی  مراکز 

کردند
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مالیات و پرداخت های الکترونیکی
 ســهم مالیات از منابع درآمدی بودجه طی ســالیان اخیر افزایش 
چشمگیری یافته به گونه ای که سهم 35 درصدی آن در سال 1397 به 

74 درصد در سال 1398 تبدیل شده است.
به منظور تأمین درآمدهای مالیاتی پیش بینی شــده در بودجه، دولت 
زیرســاخت های قانونی مورد نیاز را از قبل پیش بینی نموده اســت. 
نخستین بار در ســال 1394، در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم، 
ابزارهای الزم برای ایجاد بانک اطالعاتی مالیاتی از طریق دسترسی به 
اطالعات حساب بانکی افراد در اختیار دولت قرار گرفت. بار دیگر در 
ســال 1397 براساس مصوبه مجلس، بانک ها موظف شدند اطالعات 
حساب ها و تراکنش های بانکی را به صورت ماهانه در اختیار سازمان 

امور مالیاتی قرار دهند.
اقدامــات دولت ایــران در خصوص اســتفاده از اطالعات بانکی و 
پرداخت های افراد جهت صحت سنجی میزان مالیات، نخستین مورد 
نبوده بلکه در کشورهای دیگر نظیر آمریکا و ترکیه نیز اقدامات مشابهی 
قبال انجام شــده است. در کشورهای مذکور از ســال 2008 قانونی 
تصویب شده که براساس آن بانک ها و موسسات تسویه شخص ثالث 
موظفند اطالعات مربوط به واریز به حســاب های فروشندگان کاال و 

خدمات را به صورت ساالنه به سازمان مالیاتی ارسال نمایند.
در مقاالت تحقیقی بررسی شده، صرفاً به موضوع تاثیر پرداخت های 
الکترونیکی بر سیســتم مالیاتی اشاره شــده و موردی در خصوص 
بررسی تاثیر سیاســت های مالیاتی بر پرداخت های الکترونیکی یافت 
نشده است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که در شرایط فعلی کشور 
پرداخت های الکترونیکی به غایت رشــد یافته و سیاست های مالیاتی 
در حال گســترش  است و از همین رو بررسی تاثیرات سیاست های 
مالیاتی بر پرداخت های الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

در این مقاله ابتدا با اســتفاده از نتایج تحقیقات قبلی به بررســی تاثیر 
گسترش پرداخت های الکترونیکی بر سیســتم مالیاتی پرداخته و در 
ادامه با اســتفاده از تکنیک های سیستم داینامیک به بررسی نتایج تاثیر 

سیاست های مالیاتی بر پرداخت های الکترونیکی می پردازیم.
 تاثیر پرداخت های الکترونیکی بر سیستم مالیاتی

در اغلب متون یافته شــده، به تاثیر مثبت پرداخت های الکترونیکی بر 
افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره شده است. اگرچه این یافته مبتنی بر 
تحلیل های آماری در کشورهای مختلف بوده است ولی دالیل زیر را 

می توان برای آن عنوان نمود:
پرداخت های الکترونیکی از طریق کاهــش میزان فرار مالیاتی باعث 
افزایــش درآمدهای مالیاتی می شــود. اطالع فروشــندگان از اینکه 
تراکنش های آن ها توســط نهادهای دیگر قابل ردیابی اســت، باعث 
می شود از کمتر اعالم نمودن میزان فروش خود پرهیز کرده یا اینکه به 

دنبال راهکارهای دیگری برای فرار مالیاتی باشند.
پرداخت های الکترونیکی با تســهیل مصرف بخش خصوصی باعث 
افزایش درآمدهای مالیاتی می شــوند. از آنجا که بخشی از درآمدهای 
مالیاتی )مانند مالیات ارزش افزوده( مســتقیما به میزان مصرف کاالها 
و خدمات بســتگی دارد، با تسهیل مصرف بخش خصوصی از طریق 
پرداخت هــای الکترونیکــی، این مصرف افزایش یافتــه و در نتیجه 

درآمدهای مالیاتی افزایش می یابند.
 تاثیر سیاست های مالیاتی بر پرداخت های الکترونیکی

تحلیل های انجام شده حاکی از تاثیرات محدود کننده سیاست افزایش 
مالیات ها بر پرداخت های اســت. از جمله دالیل این موضوع می توان 
به موارد زیر اشــاره کرد:افزایش مالیات ها خصوصــاً مالیات ارزش 
افزوده موجب کاهش مصرف بخش خصوصی شده و در نتیجه آمار 
تراکنش های پرداخت الکترونیکی را کاهش می دهد. توسعه پایه های 
مالیاتی نیز اثر مشابهی داشته و با کاهش مصرف بخش خصوصی، آمار 

تراکنش های پرداخت الکترونیکی را کاهش می دهد.
افزایــش مالیات ها موجب تمایل مردم به اســتفاده از روش های فرار 
مالیاتی شده و از این رو فروشندگان ترجیح می دهند تا پرداخت ها  به 
صورت نقدی )یا به روش کارت به کارت( انجام شــود تا برخالف 

پرداخت های الکترونیکی قابلیت ردیابی مالیاتی نداشته باشد.
 جمع بندی

در شــرایط فعلی کشور، سیاست توســعه پایه های مالیاتی به منظور 
افزایش درآمدها در حال اجرا بوده و به نظر می رســد شبکه بانکی و 
پرداخت در حال آماده ســازی خود برای شرایط جدید است. شواهد 
این موضوع را در اقدامات اخیر سیاست گذار پولی و بانکی که در ذیل 

عنوان شده است، می توان دنبال کرد:
1. توسعه پایه های مالیاتی و افزایش پوشش آن ها ممکن است بخشی 
از جامعه را به سمت استفاده از وجه نقد در پرداخت ها، متمایل کند. 
در این صورت تقاضای وجه نقد افزایش یافته و باید با اتخاذ سیاست 
مناسب تولید و چاپ بیشتر آن را مقرون به صرفه نمود. حذف چهار 
صفــر از پول رایج در عین داشــتن تاثیرات مختلــف دیگر، یکی از 

راهکارهای مقرون به صرفه نمودن چاپ و انتشار پول است.
2. افزایش مالیات ها، بخشی از جامعه را به سمت استفاده از سایر روش های 
پرداخت الکترونیکی نظیر کارت به کارت متمایل نموده و از این رو آمار 
این تراکنش ها افزایش خواهد یافت. تشدید نظارت بر ابزارهای این حوزه، 

امکان مدیریت مخاطرات آن را فراهم خواهد کرد.
3. تغییر سیاســت های کارمزدی در شــرایطی که بــه دلیل افزایش 
مالیات ها، از تمایل به پرداخت های الکترونیکی کاسته می گردد، نقش 
مخــرب داشــته و بنابراین در کوتاه مدت تغییر )افزایشــی( در نظام 
کارمزدی متصور نیســت. در برخی کشورهای مورد مطالعه به منظور 
ترغیب افراد بــرای انجام پرداخت های الکترونیکی که تضمین کننده 
درآمدهای مالیاتی باشــد، مشــوق هایی نظیر شرکت در قرعه کشی یا 

بازگرداندن مبلغی از خرید اعمال شده است.
توسعه پایه های مالیاتی در کشور در ابتدای راه بوده و به نظر می رسد 
بایــد پیش بینــی الزم در خصــوص تاثیرات کاهــش پرداخت های 
الکترونیکی و انتقال آن به ســایر سیستم های پرداخت نقدی یا کارت 

به کارت را به عمل آورد.
* محمود کریمی
 کارشناس بانکداری و پرداخت الکترونیک

احتمال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین
 در الیحه بودجه 99

 وزیر نفت از احتمال وجود سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه سال 
آینده خبر داد و گفت: هر چیزی در این حوزه ممکن است.

به گزارش فارس، وزیر نفت در حاشــیه کنگــره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به این پرسش که آیا پس از کاهش ســهمیه بنزین که با کارت سوخت 
جایگاه از 30 لیتر به 20 لیتر رســید احتمال سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت 
بنزیــن در الیحه بودجه ســال آینده وجود دارد گفت : هــر چیزی در این حوزه 

است.  ممکن 
وی ادامه داد: قرار بر این بود که ســهمیه کارت ســوخت جایــگاه داران کاهش یابد تا 
مردم از کارت ســوخت شخصی استفاده کنند چرا که کارت سوخت جایگاه داران برای 

سوخت گیری نیست و تنها باید در زمان اضطرار از آن  استفاده کرد. 
وی ادامه داد: امکان دارد میزان ســهمیه کارت سوخت جایگاه داران باز هم کاهش یابد 
بنابراین الزم است تا تمام مالکین خودرو از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. 
زنگنه همچنین در پاســخ به ســوالی درخصوص توسعه الیه نفتی پارس جنوبی گفت: 
برای توســعه این پروژه مذاکراتی را با چند شرکت ایرانی داشتیم اما هنوز به جمع بندی 

و نتیجه گیری نرسیده  ایم.

 طبق قوانین گمرک کشمش مالیر با خروج 
از مســیر زرد در مســیر قرمز قــرار گرفته و 
مشــکالتی را برای صادرکنندگان این صنعت 

به وجود آورده است.
در این باره رئیس انجمن تولید و صادرکنندگان 
کشــمش مالیر با ابراز نگرانــی از این روند، 
افزود: صادرکنندگان کشمش از صادرکنندگان 
خوب استان همدان هستند و مشخص نیست 
چرا کاالی صادراتی آنها در مســیر قرمز قرار 

گرفته است.
منوچهر رضایی در نشســت بررســی و رفع 
موانــع کشــمش صادراتی شهرســتان مالیر 
بیان کرد: این اتفــاق از چند ماه پیش افتاده و 
کشمش مالیر از مسیر زرد به مسیر قرمز آورده 
شده و برای ترخیص کاال ملزم به کسب مجوز 
است، در حالیکه این روند بسیار زمان بَر است.

 سامانه نیما چالشی 
در مسیر صادرات کشمش

وی از گمرک اســتان خواســت تا برای حل 
مشــکالت کشــمش صادراتی پیگیری هایی 
انجام شود تا حداقل کشمش دوباره در مسیر 
زرد آورده شــود تا صادرکننــدگان بتوانند از 

مشوق های استاندارد بهره مند شوند.
رئیس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش 
مالیر در عین حال بخشنامه بانک مرکزی مبنی 
بر راه اندازی نظــام یکپارچه معامالت ارزی 
یا همان »ســامانه نیما« را از دیگر مشکالت و 
مانعی بر سر راه صادرکنندگان کشمش عنوان 
کرد و افزود: از تابستان سال گذشته این اتفاق 
رخ داد کــه بار مالی بــرای صادرکننده ایجاد 

می کند و یک نقطه ضعف است.
به گزارش ایرنا، رضایــی با بیان اینکه هدف 
بخشــنامه آسان ســازی در امور است، اما کار 
صادرکنندگان کشمش را با چالش مواجه کرده 
اســت ادامه داد: در حال پیگیری برای حذف 
کشــمش از شمول این بخشــنامه هستیم، اما 

هنوز پاسخی نگرفته ایم.
وی همچنین به EPL )ســامانه دور اظهاری 
گمرک( اشــاره و تأکیــد کرد: بــا توجه به 
اینکه کاالهــای صادراتی نیاز به صدور مجوز 
استاندارد کاال دارند و باید تمامی کاالها َممهور 
به ُمهر شــود، این روند بــرای صادرکنندگان 
بســیار زمان بَر اســت و در این مقطع از سال 

تقاضا داریم که به مجوز استناد کنند.
این صادرکننده کشمش با بیان اینکه در تولید 
کشــمش از گوگرد استفاده می شود و این امر 
نیز کنترل شده نیست گفت: از آنجا که میزان 
ســولفور موجود در کشمش ارزیابی می شود 
و تاکنــون در این زمینه مشــکلی نداشــتیم، 
اخیرا مشــکلی در این ارزیابی به وجود آمده 
که پیشــنهاد می کنیم آئین نامه استاندارد کاال با 

شرایط وضع موجود تطبیق یابد. 
 صــدور برخــی قوانیــن بــرای 

صادرکنندگان مانع است
رضایی ادامه داد: اســتفاده از گوگرد دســت 

کارخانه های فرآوری کشــمش نیست و نباید 
با مانع تراشــی های این چنین دســت و پای 

صادرکننده را بست.
صــدور  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
از جهاد کشاورزی خواستار  گواهی نامه هایی 
تفویض اختیار بیشتر به اداره جهاد کشاورزی 
مالیر شد و بیان کرد: با توجه به اینکه محموله 
به محموله باید کاالهای صادراتی بررســی و 
گواهی صادر شود، جهاد کشاورزی نسبت به 
ارزیابی یک محموله از چندین محموله مشابه 
برای صرفه جویی در وقت بســنده کند و یک 

محموله به سایر بسته ها تعمیم داده شود.
رئیس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش 
مالیر خواست: دستگاه های اجرایی مرتبط در 
صدور گواهی نامه های چهارگانه از استاندارد، 
گمــرک، جهاد کشــاورزی و اداره نظارت بر 
مواد غذایی همکاری الزم را داشــته باشند تا 

صادرات روان سازی شود.
رضایی با اشــاره به همکاری و تعامل خوب 
بخش خصوصی با دولت و کارگروه توســعه 
صادرات گفت: کشــمش یکــی از اقالم مهم 
صادراتی است که کشمش مالیر بیش از نیمی 
از صادرات استان همدان را به خود اختصاص 

داده است.
او خواستار تعیین چارت سازمانی اداره گمرک 
مالیر و تامین نیرو برای روان سازی صادرات 
و ارایــه خدمات بهتر به صادرکنندگان در این 
شهرستان شد و ادامه داد: پَساب کارخانه های 
فرآوری کشــمش در مالیر امروز رفع شده و 
واحدهای بسیاری مجهز به سیستم تصفیه خانه 
هســتند و تاییده محیط زیست را نیز دریافت 

کرده اند.
به گفته رضایی ســاالنه به طور میانگین بیش 
از 30 هــزار تن کشــمش از مالیر به ســایر 
نقاط جهان صادر می شــود که به دلیل تمرکز 
واحدهای فرآوری کشمش در مالیر، بیش از 
20 هزار تن کشــمش نیز از سایر استان های 

کشــور خریــداری و در این شــهر فرآوری 
و صادر می شــود که ســاالنه حدود 60 تا 70 

میلیون دالر ارز آوری دارد.
 رونق تولید در گروه حمایت از بخش 

خصوصی است
معاون اســتاندار همدان نیز رونق تولید را تنها 
در گرو حمایت از بخش خصوصی و توسعه 
تولید و صادرات دانست و بر لزوم روان سازی 
اقدامات و بروکراســی اداری در مســیر راه 

صادرکنندگان تاکید کرد.
قدرت ا... ولدی خواستار همدلی و همکاری 
بیشــتر مدیران دســتگاه های اجرایی با بخش 
خصوصــی و صادرکننــدگان شــد و گفت: 
تمــام تالش ما باید بر این باشــد تا مشــکل 
صادرکنندگان را به ویــژه در حوزه صادرات 

غیرنفتی حل کنیم.
وی با بیان اینکه همه در تالش برای آسان سازی 
روند صادرات به ویژه کشــمش هستیم تأکید 
کرد: تمامی مســتندات و پیشنهادات احصا و 
به ما ارائه شــود تا بر اســاس آنها مواردی را 

تصویب کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
مدیرکل گمرک همدان نیز در تشــریح مسیر 
سبز، زرد و قرمز گفت: اینکه کشمش از مسیر 
زرد در مســیر قرمز آورده شده است، مشکلی 
متوجه کشــمش نیســت، بلکه تغییر مسیری 
است که در صادرات برخی کاالها رخ می دهد.

مرتضی نجفی مقدم گفت: این مشکل از سوی 
صادرکنندگان کشمش مالیر در قالب نامه ای به 
ما ارائه شود تا درخواست قرار گرفتن کشمش 
در مسیر زرد را به ستاد گمرک منتقل کنیم و به 

نتیجه مطلوب برسیم.
وی بیان کرد: EPN سامانه ای است که برای 
سرعت بخشیدن در کار و کاهش زمان طراحی 

شده و به معنای بروز مشکل نیست.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی همدان نیز 
اظهار داشــت: روند کار در صدور گواهی نامه 
صادراتی به این شــکل اســت که محموله به 

محموله باید ارزیابی انجــام و گواهی صادر 
شــود که این مشــکل را برای صادرکنندگان 

کشمش پیگیری می کنیم.
رضا عباسی خواستار استفاده صادرکنندگان از 
تســهیالت صادراتی تا 15 آبان شد و گفت: 
از هشــت زنجیره تولید 2 زنجیزه به اســتان 
همدان داده شده است که شامل زنجیزه تولید 

سیب زمینی و کشمش است.
وی تاکیــد کرد: زنجیره تولید کشــمش باید 
فعال تر شود تا بتوانیم از طریق آن مشکالت را 

مرتفع و یکسری امتیازات را اخذ کنیم.
مدیــر اداره جهاد کشــاورزی مالیــر در این 
نشست قول مساعد داد برای سرعت بخشیدن 
در روند کاری صادرکنندگان کشمش، گواهی 

یک روزه صادر شود.
 صادرکنندگان کشمش پیگیر گواهی 

صادرکننده برتر باشند
رئیس اداره اســتاندارد مالیر نیز به واحدهای 
فرآوری کشــمش ایــن نکتــه را تاکید کرد: 
اســتاندارد کشمش برای تولید و توزیع داخل 
مشــمول اســتاندارد اجباری نیســت و هر 
صادرکننده ای که کاالیش را به ما اظهار کند، ما 

آن را بررسی و گواهی انطباق اعالم می کنیم.
داریوش خالقی با اشــاره به سامانه استاندارد 
تطابــق کاال )COC( گفــت: اینجا گمرک 
مشتری ما می شــود و دیگر نیازی به مراجعه 

حضوری صادرکننده نیست.
وی بــا بیان اینکه COC قدم به قدم در حال 
از صادرکنندگان خواســت:  اصالح اســت، 
گواهی صادرکننده برتر را پیگیری کنند که در 
صورت نهایی شــدن، یک سال بدون هرگونه 

بررسی از مزایای آن استفاده کنند.
خالقی درباره PPN کشــمش نیز بیان کرد: 
PPN در نظر گرفته برای کشــمش انگوری 
یکهزار و 500 و برای کشمش تیزابی 700 در 
نظر گرفته شده است که میزان گوگرد استفاده 

در کشمش قابل پیگیری و حل است.

رئیس انجمن صادرکنندگان کشمش:

کشمش مالیر 
در مسیر قرمز قرارگرفت

■ باید پیگیری کنید تا صادرات کشمش در مسیر زرد قرار بگیرد تا از مشوق های استاندارد بهره مند شویم

اصالحات 
ساختاری 
در نظام یارانه ای

 آمار هــا حکایت از ایــن دارد که بیش 
از 900 هــزار میلیارد تومــان یارانه پنهان 
در اقتصاد ایران توزیع شــده که متأسفانه 
دهــک دهم بیــش از 20 برابر دهک اول 
از یارانه های پنهان بهره مند می شــود. این 
نظام ناکارآمد در توزیــع یارانه های پنهان 
موجب شده شکاف طبقاتی هر روز بیشتر 
تشــدید شــود و یارانه ای که باید به نفع 
اقشــار نیازمند و حمایت از تولید و رونق 
تولیدی صرف شــود، نصیب  بنگاه هــای 
دهک های پردرآمدی می شــود که چندان 
اقتصادی ندارند؛  عایدی در بخش مولــد 
ســاماندهی  در  فوری  اصالحات  بنابراین 
نظام یارانه ای کشــور و حذف یارانه های 
ایران  اقتصــاد  ضروریــات  جــزو  پنهان 
اســت و تأخیر در این اصالحات، شکاف 

طبقاتــی را گســترش داده و در این برهه 
اقتصادی و  حساس کشور که فشــار های 
تورمی تشدید شــده، بیشترین ضربه را به 

دهک های پایین درآمدی وارد می کند.
به گــزارش تابناک، همچنیــن با توجه به 
افزایش نرخ ارز و بــه هم خوردن تعادل 
انرژی و  بازار شــاهد قاچــاق  قیمتی در 
اتالف و اسراف منابع هستیم که ضرورت 
را  انرژی  حامل هــای  قیمتی  اصالحــات 
بیشــتر موجه می کند.   با توجه به اهمیت 
و فوریــت اصالحات در نظــام یارانه ای 
اقدام  نخســتین  می رســد  به نظر  کشــور 
تشــکیل بانک هــای اطالعــات و داده ای 
است به طوری که بتوان تصویر روشنی از 
میزان و نحوه توزیــع یارانه های پنهان را 

به دست آورد.
درضمن شــناخت دقیق جامعه هدف خود 
می توانــد در ســاماندهی نظــام یارانه ای 
کشــور اثرگذار باشــد. در مرحله بعد با 
توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمتی در 
کشور طی سال های اخیر و با پذیرش این 
واقعیت که باید تالش شــود تا اصالحات 

ســاختاری کمترین هزینه را بر مردم بویژه 
دهک های کم درآمد وارد کند و از ســوی 
دیگر ایــن اصالحات فشــار مضاعف بر 
تولید ایجاد نکند، مناســب است مصارف 
متعارف و متعــادل حامل های انرژی، آب 
و برق مصرفی خانگی و تولیدی مشخص 
شــده و برای مصارف متعارف حامل های 
انرژی شاهد افزایش قیمت نباشیم و صرفًا 
برای مصارف مازاد به ســمت آزادسازی 
قیمتــی یــا انعقــاد مالیــات تصاعدی بر 

باشیم. مصرف 
با توجه به اینکه آزادسازی قیمت حامل های 
انرژی در گام اول ممکن اســت تکانه ای را 
بــر بخش تولید وارد کند، دولت باید برنامه 
و نقشــه راه حمایت از بنگاه های تولیدی را 
تهیه و با درآمد حاصل از آزادسازی قیمتی، 
برنامه توانمندســازی بنگاه ها را اجرایی کند 
و با حمایت از بهبــود تکنولوژی بنگاه های 
تولیــدی، موجبات صرفه جویــی انرژی و 
کاهش شــدت مصرف انرژی را مهیا سازد. 
موضوع کلیــدی بعدی نحوه مصرف درآمد 
حاصــل از اصالح نظام یارانــه ای پنهان در 

کشور است.
اجــرای برنامــه توانمندســازی بنگاه های 
تولیــدی، ارائــه تســهیالت بــرای بهبود 
تکنولــوژی بنگاه های تولیــدی، حمایت از 
جامعه هدف و دهک های کم درآمد در قالب 
بســته های حمایتی متنوع و توانمندســازی 
خانوار هــای نیازمند می تواند به اثربخشــی 
منابــع درآمدی حاصلــه از اصالحات نظام 

یارانه ای منجر شود.
در نتیجه در کنار تهیه و تدوین برنامه دقیق 
اجرای اصالحات ســاختاری در نظام یارانه 
پنهان کشــور، داشــتن نقشــه راه و برنامه 
درســت برای مصرف درآمد های حاصله از 

اصالحات یارانه ای نیز بسیار مهم است.
در پایــان دولــت بایــد تــالش کنــد بــا 
ــاری از جامعــه  ــق آم شــناخت جامــع و دقی
ــت  ــد حاصــل از اصــالح قیم ــدف، درآم ه
حامل هــای انــرژی را متناســب بــا وضعیــت 
درآمــدی و معیشــتی مــردم توزیــع کنــد تــا 
ــای  ــع و درآمد ه ــع مناب ــدی در توزی هدفمن
حاصلــه، زمینــه رضایتمنــدی در ســطح 

ــد.  ــه را ایجــاد کن جامع

پایان مانور واکنش در شرایط اضطراری 
انبار نفت 

 مانور واکنش در شرایط اضطراری منطقه همدان به عنوان معین  5 
منطقه غربی کشور با موفقیت اجرا شد. 

مدیر منطقه ضمن گرامیداشــت هفته ایمنی و آتش نشانی گفت: این 
مانور 16 مهرماه سال جاری و در آستانه هفته پدافندغیرعامل در انبار 
نفت ایثارگران منطقه و با هدف حفظ پایداری و کاهش آسیب پذیری 

در زمان وقوع بحران برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت پخش فــرآورده های نفتی منطقه 
همدان، امین روستایی، با بیان اینکه عملیات اطفای حریق در 3 مرحله 
انجام شــد، افزود: خاموش کردن آتش واقعی در محوطه انبار، اطفای 
حریق فرضی در یکی از ســکوهای تخلیه فرآورده، مهار آتش فرضی 
در مخزن بنزین و نجات مصدومین فرضی مراحل چندگانه این مانور 
بود.  روستایی ادامه داد: این مانور به منظور ارزیابي وضعیت موجود 
و حفظ آمادگي عمومي کارکنان واحدهاي عملیاتي و پرســنل واحد 
بهداشــت ایمني و محیط زیست، مقابله با بروز حوادث غیر مترقبه و 

آزمایش وسایل و تجهیزات فني انبار نفت منطقه انجام شد. 
مدیر پخش منطقه همدان اظهار داشــت: سنجش میزان هماهنگی و 
همکاری نیروهای شاغل در تأسیسات و عملیات انبار نفت ایثارگران 
منطقه با نیروهای اعزامی از ســازمان آتش نشــانی شهر، اورژانس و 
هــالل احمر و رفع نواقص احتمالی از دیگر اهدافی بود که ما در این 

مانور به دنبال آن بودیم. 
بر پایه این گزارش، در پایان برگزاری مانور، مدیر منطقه در جلســه 
ارزیابي نقاط ضعف و قــوت مانور با قدرداني از عامالن برگزاری و 
نیروهای HSE یادآور شد: با تمرین مستمر اطفاء حریق، به روزرساني 
اطالعات و ظرفیت هاي موجود و اقدام ســریع در شناسائي و حذف 

نقاط ریسک، امکان بروز هر حادثه به حداقل خواهد رسید. 
در مانور پدافند غیرعامل شــرکت پخش فــرآورده های نفتی منطقه 
همدان، نمایندگان بهداشت، ایمنی و محیطی زیست مناطق کردستان، 
کرمانشاه، لرســتان، مرکزی و قزوین، نمایندگان اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، ســازمان هاي امدادي، ســازمان آتش نشاني و 
خدمات ایمني شهرداري ها، نیروي انتظامي، اورژانس و جمعیت هالل 

احمر حضور داشتند.

مذاکره تجاری بین چین و آمریکا 
به بن بست رسید

 منابع خبــری در محل برگزاری مذاکرات اعالم کردند که مذاکره 
در باره جنگ تجاری چین و آمریکا تقریبا به بن بســت رسیده و تیم 
مذاکره کننده چینی که قرار بود تا فردا مذاکره را ادامه دهند، امروز به 

صورت زودهنگام جلسه را ترک می کنند.
بــه گزارش گــروه اقتصاد بین الملــل خبرگزاری فــارس به نقل از 
اســپوتنیک، مذاکرات تجاری بین واشنگتن و پکن در سطح معاونان 
نتیجه ثمربخشــی نداشــته و برنامه مذاکرات زودتر از موعد به پایان 
می رســد.بر اساس این گزارش قرار بود، مذاکرات بین آمریکا و چین 
در ســطح عالی رتبه تا فردا )جمعه( ادامه یابد اما منابع اعالم می کنند 

مسئوالن تجاری چین در حال ترک زودهنگام مذاکرات هستند.
گفته می شود مذاکرات تقریبا به بن بست رسیده و مسئوالن تیم مذاکره 

چین به ریاست لیو هه در حال ترک جلسه هستند.
یکی از منابع اعالم کرده که هیچ پیشرفتی در این مذاکرات نبوده است 

و مقامات آمریکایی در مورد تعرفه ها گام مثبتی برنداشته است.
در حال حاضر تعرفه روی 250 میلیارد دالر کاالی چینی برای افزایش 
از 25 درصد به 30 درصد برنامه ریزی شــده اســت و دور دیگری از 

تحریم های تعرفه ای نیز برای 15 دسامبر طراحی شده است
این در حالی اســت که پرونده مذاکرات بین چین و آمریکا همچنان 

مفتوح است.

سهام ۲99 شرکت در بورس همدان 
مبادله شد

 تعداد 199 میلیون و 368 هزار و 193 ســهم متعلق به 299 شرکت 
در بورس همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: طی هفته جاری بیش از 25 میلیارد 
و 700 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش تقریبی 109 هزار  میلیارد ریال 

در تاالرهای بورس اوراق بهادار در کل کشور معامله شد.
علی اسکندری بیان کرد: این هفته در بورس منطقه ای همدان هم تعداد 
199 میلیون و 368  هزار و 193 ســهم متعلق به 299 شرکت به ارزش 

1082 میلیارد و 397 میلیون و 757 هزار و 589  ریال مبادله شد.
وي اضافه کرد: 55 درصد از معامالت این هفته بورس همدان مربوط به 

خرید سهام و 45 درصد نیز مربوط به فروش سهام بوده است.
مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: همچنین طی این هفته 100 نفر در 
دوره های آموزشــی بورس که برای عموم عالقمندان برگزار می شود 
شرکت کردند و با مفاهیم بازار سرمایه و نحوه سرمایه گذاری در بورس 
آشنا شدند.وی گفت: چهارشنبه نیز شرکت های فوالد خراسان، پاالیش 
نفت تبریز و بانک ملت بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس داشتند.

اسکندری اضافه کرد: همچنین بانک ملت، بانک تجارت و سایپا پربیننده 
ترین شــرکت های بورس بودند.مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: 
شاخص کل بورس در هفته جاری معادل 313 هزار و 49 واحد بود که 

نسبت به هفته گذشته 13 هزار و 69 واحد کاهش یافت.
اسکندری اضافه کرد: همچنین شاخص کل فرابورس هم با 203 واحد 

کاهش به رقم 4 هزار و 69 واحد  رسید.
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حضور در ورزشگاه خوشایند بانوان طرفدار فوتبال 
زنان منتظر تحقق مطالبات 

 پنج شــنبه گذشــته و در بازی ایران و کامبوج زنان به وزرشگاه 
آزادی رفتند، این امر برای زنان دوســتدار فوتبال یک اتفاق جذاب  
بود. هر چند داشتن یک سرگرمی اولویت اصلی برای زنان محسوب 
نمی شــود و زنان ایرانی مطالبات بســیاری دارند اما بهره مندی از 

محیطی سالم برای تفریح قطعا مورد نیاز آنهاست.  
دغدغه فراهم نبودن فضای مســاعد و مطابق شان و جایگاه زنان در 
ورزشگاه ها جهت حضور بانوان مسئله ای مهم است که مورد تاکید 
مسئوالن و بخصوص علماء قرار داشته و به عنوان مانعی برای تحقق 
آن در طول ســال های اخیر محسوب می شده است، موضوع مهمی 

که نیازمند همکاری پدران، برادران و فرزندان همین زنان است.
پرداختن به مقوله مهم  بستر سازی و فرهنگ سازی در ایجاد فضایی 
ســالم و بی دغدغه برای خانواده ها در راســتای تفریح و لذت از 
بازی های ورزشی یک امر ضروری است که می بایست مسئوالن و 
بویژه لیدرهای ورزشی به آن توجه ویژه داشته باشند چراکه شیرینی 
تماشای بازی های مهیج ورزشی و بویژه فوتبال به عنوان پرطرفدار 
تریــن ورزش در دنیا در کنــار خانواده می تواند اثــرات مثبتی در 

تحکیم روابط خانوادگی داشته باشد. 
همچنین نبایســت ایــن تصمیم مدیریتی را که اجبار و فشــار نهاد 
هــای بین المللی ماننــد فیفا در عملیاتی شــدن آن موثر بوده را به 
عنوان مطالبه غایی زنان اعالم کرده و  ســپس همه بانوان را در برابر 
انتخاب حق رفتن به ورزشگاه یا دیگر مطالبات مانند برخورداری از 
حمایت های دولت از زنان خانه دار یا پوشش بیمه ای زنان قرار داد. 
این مســئله تنها برای زنانی دارای جذابیت است که بصورت فردی 
عالقمند به ورزش و فوتبال هســتند و ممکن اســت شامل درصد 

بسیار محدودی از زنان ایرانی شود. 
ممکن است برخی انتقادات به وزرشگاه رفتن زنان جای تامل داشته 
باشــد اما برخی نیز به عمدا یا سهوا ورزشگاه رفتن عده ای طرفدار 
فوتبــال را بــه کل جامعه زنان مرتبط کرده اند گویی می اندیشــند 
تمامــی زنان موظف به رفتن به ورزشــگاه هســتند در حالیکه این 
فرصت برای عالقمندان به این ورزش فراهم شــده است و اگر این 
امکان برای همه زنان فراهم شده اجبار برای آنان را به دنبال ندارد.

از ســوی دیگر هر چند حــل کردن ممنوعیت حضــور  بانوان در 
ورزشــگاه ها موضوعی مهم بوده و سبب ارتقاء جایگاه زنان ایرانی 
از منظر ملی و بین المللی است اما مسئوالن می دانند که این موضوع 
در برابر مسیر طوالنی تحقق مطالبات ابتدایی زنان قابل توجه نیست. 
هر چند مردان نیز دارای درخواســت های بســیاری هســتند و با 
مشــکالتی همانند بیکاری، امنیت شــغلی پایین، ســرانه درآمدی 
پایین در طول خدمت و بازنشســتگی دســت و پنجه نرم می کنند 
اما درخواســت های زنان شــاغل یا خانه دار نیز متعدد بوده و گاه 
این مطالبات مانند فراهم آمدن شــرایط مناسب برای فرزند آوری ، 
اجرایی شــدن قانون مرخصی زایمان 9 ماهه بصورت کامل، تعدیل 
ساعت کاری زنان شاغل و دارای فرزند از خواسته های ابتدایی زنان 
و حضور وزیر زن و انتصاب مدیران ســطح باالی کشور از جامعه 

زنان از مطالبات مهم آنها بشمار می آید. 
به هر روی نمی توان به یکباره توقع داشــت خواســت های زنان 
به یکباره حل شــود اما حل ایــن مطالبات یکی پس از دیگری امید 
بخش زنانی اســت که ســالمت ، ســرزندگی و امید در آن از آنها 

نشات میگیرد.

۲ بازیکن همدانی در اردوی تیم ملی فوتبال
  مهــدی احمــدی و علی 
بازیکــن فوتبال  ســبحانی 2 
همدان به اردوی آماده ســازی 
تیم ملی جوانان کشور دعوت 

شدند.
تیم  آماده سازی  اردوی  دومین 
فوتبال جوانان ایران با حضور 
24 بازیکن از دیروز در تهران 

آغاز شد.
بــر اســاس اعالم ســیروس 

پورموسوی ســرمربی تیم ملی جوانان، این اردو به انجام برنامه های 
بدنسازی، تمرینات تاکتیکی و تکنیکی اختصاص خواهد داشت تا تیم 
فوتبال جوانان برای حضور در مسابقات مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا 

که از 15 آبان آغاز می شود، آماده شوند.
اردوی تیــم فوتبال جوانان ایران ازدیروز 19 مهر در مرکز ملی فوتبال 
ایران آغاز شــد و نفرات دعوت شده با حضور در مرکز ملی خود را 

به کادر فنی این تیم معرفی کردند این اردو تا 36 مهر ماه ادامه دارد.
هــر 2 فوتبالیســت همدانــی در اردوی قبلی تیم ملــی جوانان نیز 

حضورداشتند

دوچرخه سوار یزدی در تویسرکان
اول شد

 مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری کشور در رشته استقامت به 
میزبانی در شهرستان تویسرکان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان 
مســابقات لیگ برتر دوچرخه سواری کشــور در رشته استقامت به 

میزبانی شهرستان تویسرکان برگزار شد.
 ابتدا دوچرخه سواران از میدان جانبازان تا چهاراه بعثت به صورت 

نمادین رکاب زدند.
 ســپس ساعت 9 صبح مسابقات آغاز شد و دوچرخه سواران مسیر 
چهارراه بعثت، بلوار بهشــت زهرا، روستای آرتیمان، بلوار سرکان، 
میدان نیروی انتظامی، چهارراه بعثت را در 8 دور به طول72 کیلومتر 
رکاب زدند. در پایان مهدی علمائی از تیم پیشــگامان یزد نفر اول، 
مهدی ناطقی از تیم ســپاهان نفر دوم و حمید بیک خورمیزی از تیم 
پیشــگامان یزد نفر سوم رشته اسقامت شــدند. افتتاحیه مسابقات با 
حضور نماینده تویسرکان، فرماندار تویسرکان و مدیر کل ورزش و 
جوانان اســتان همدان و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی برگزار 

شد.

اعتراض عجیب یکی از مربیان 
به سازمان لیگ 

 یکی از مربیان تیم های دســته اولی به برنامه ریزی سازمان لیگ 
در برگزاری رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور 

معترض شد که حکایت این اعتراض در نوع خود خواندنی است. 
به گزارش ورزش ســه، فردا 19 مهر شاهد برگزاری دیدارهای هفته 
هشــتم لیگ یک خواهیم بود و هفته بعدی 11 روز بعد یعنی 30 مهر 

برگزار می شود. 
یکی از مربیان تیم های دســته اولی به این نکته معترض شد چرا حد 
فاصل بازی های هفته هشــتم تا نهم باید 11 روز فاصله باشــد و از 

سویی در هفته های بعدی بازی ها فشرده تر خواهد شد. 
جالــب اینکه حــد فاصل 19 مهر تا 30 مهر بــازی های مرحله یک 
هشــتم نهایی رقابت های فوتبال قهرمانی جام حذفی باشــگاه های 
کشــور برگزار می شود و از آنجایی که تیم های دسته اولی زیادی در 
این مرحله حاضر هستند همانند فجر سپاسی که فوالد را حذف کرده 
اســت، نمی توانند توامان هم در بازی های دسته اول حاضر شوند و 
هم در بازی های جام حذفی! به همین بهانه حد فاصل هفته هشــتم 
و نهم لیگ یک بازیهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی بازی ها 
برگزار می شــود و دلیل فاصله بازی های دسته اول نیز همین است. 
جالب اینکه تیم مربی مورد اشــاره هم در جام حذفی حاضر بوده اما 
چون حذف شده حاال دیگر کاری به بقیه تیم ها ندارد و معتقد است 
نباید فاصله ای در مسیر برگزاری بازی های دسته اول به وجود بیاید! 
البته ســازمان لیگ برتر در مسیر برگزاری بازی های لیگ یک بدون 
اشکال نیست اما برخی از اعتراضاتی که صورت می گیرد بی دلیل و 

ناشی از عدم آگاهی است. 
خوشــبختانه در رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های 
کشور برنامه ریزی بازی ها به صورت دقیق صورت می گیرد و تیم 
ها از ابتــدای فصل از برنامه بازی ها تا انتهای فصل آگاه هســتند. 
شــاید یکی ازایرادات اصلی به این رقابت ها این باشد که بازی ها 
در روزهای تعطیل برگزار نمی شود و دسته اول فقط در هفته هایی 
چنین شــرایطی پیدا می کند که بازی های لیگ برتر تعطیل اســت. 
البته این هم به خاطر عدم توانمندی اســتان ها برای برگزاری بازی 
های همزمان لیگ برتر و لیگ یک است. قطعا این یک اشکال جدی 

است که باید رفع شود.

نماینده کشتی ساحلی ایران 
عازم قطر شد

 نماینده کشتی ساحلی ایران بامداد امروز راهی قطر شد.
به گزارش ایسنا، رقابت های کشتی بازی های ساحلی جهان روزهای 

22 و 23 مهرماه در شهر دوحه قطر برگزار می شود.
این مســابقات در اوزان 70 و 90+ کیلوگرم برگزار می شــود و پویا 
رحمانی نماینــده ایران که در وزن 90+ کیلوگرم در این مســابقات 

شرکت خواهد کرد، بامداد امروز راهی قطر شد.
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پیشخوان
دوره مربیگری C فوتبال در همدان برگزار شد

 دوره مربیگری C فوتبال ایران در ســالن کنفرانس شــهید شمسی 
پور همدان دایر شد.

در ایــن دوره مربیگری 24 تن از بازیکنان مطرح و دســت اندرکاران 
فوتبال به مدت یک هفته آموزش های نوین را فرا می گیرند.

این دوره مربیگری را بابک صمدیان از مدرســان با ســابقه فدراسیون 
فوتبال تدریس می کند.

در این دوره مباحثی نظیر فرآیند مربیگری ، فلسفه مربیگری، تکنیک و 
مهارت، تغذیه و سایر مباحث تاکتیکی و تمرینی آموزش داده می شود.

این دوره به صورت تئوری و عملی برگزار می شود و به قبول شدگان 
مدرک مربیگری C فوتبال ایران اعطا می شود.

رئیس دپارتمان کمیته آموزش هیات فوتبال همدان در این باره گفت: در 
این دوره مربیگری بازیکنان مطرحی از تیم های مختلف که سابقه بازی 

در لیگ های یک و 2 کشور را دارند، شرکت کرده اند.
مجید لطیفی افزود: این دوره مربیگری براســاس تقویم اجرایی کمیته 

آموزش هیأت فوتبال استان همدان در حال برگزاری است.
وی با اشــاره به دوره های مربیگری هیأت فوتبال همدان تا پایان سال 
جاری گفت: دوره سطح یک فوتسال آقایان نیز 25 مهرماه جاری برگزار 

می شود.

لطیفی یادآور شــد: همچنین امسال دوره دانش افزایی فوتسال ایران و 
آســیا در 2 بخش آقایان و بانوان 24 آبان ماه، درجه B فوتبال ایران در 
هشتم آذر ماه، سطح یک فوتسال ایران در 25 آذرماه، درجه C فوتبال 
 B ایران در دی ماه، سطح یک فوتسال بانوان ایران در بهمن ماه، سطح
فوتبال بانوان ایران در بهمن ماه و سطح یک فوتسال ایران در اسفندماه 

برگزار می شود.
همدان یکی از اســتان های فعال در برگــزاری دوره های مربیگری و 

دانش افزایی فوتبال و فوتسال کشور است.
از ابتدای امسال تاکنون بیش از 5 دوره مربیگری در سطوح مختلف در 

این استان برگزار شده است.

جشنواره استعداد یابی 
اسکواش دختران 

 جشــنواره اســتعداد یابی اسکواش 
بمناسبت روز کودک برگزار شد.

بعد از برگزاری نخســتین جلسه دانش 
آموزی و عقــد قرارداد بــا آموزش و 
پرورش در خصوص بســط و گسترش 
اســکواش و معرفی این ورزش مهیج ، 
جشنواره استعداد یابی دختران 17 مهر 
ماه در کورت حاجی بابایی شهر مریانج 
با حضور 30 دانش آموز و به مربیگری 
خانم زندی و محمــدی برگزار گردید 
در این جشنواره که سه ساعت به طول 
انجامید پیرامون تاثیر گذاری این ورزش 
بر بــدن و باال بردن قوای فکری بعنوان 
یک شــطرنج فکری تبادل نظر صورت 
گرفت ، و دانش آموزان به نحوه استفاده 
از راکت و ضربه های متنوعی که میتوان 

در این ورزش استفاده کرد آشنا شدند

کسب مدال برنز توسط 
جودو کار همدانی

 شاهرخ اســدی جودوکار همدانی 
توانســت بر ســکوی ســوم قهرمانی 

جودوی نوجوانان کشور بایستد.
رقابتهای قهرمانی نوجوانان پسر کشور 
از تاریخ 14 الی 16 مهرماه در شهرستان 
زنجان برگزار گردید که در این رقابتها، 
شاهرخ اسدی، نماینده وزن 73 کیلوگرم 
استان همدان، توانست بر سکوی سومی 
این رقابتها بایستد و مدال برنز قهرمانی 

نوجوانان کشور را کسب کند.

طرح استعدادیابی در 
مدارس آغاز شد 

 با درخواست مسئول کمیته آموزش 
و پژوهش هیأت تکواندو استان همدان، 
طرح استعدادیابی تکواندو در آموزش و 

پرورش همدان آغاز شد.
با درخواست مجید دیبافر مسئول کمیته 
آموزش و پژوهش هیأت تکواندو استان 
همدان، طرح اســتعدادیابی تکواندو در 

آموزش و پرورش همدان آغاز شد.
به دنبال این درخواســت و با حمایت 
رئیس و دبیر هیأت، کار اســتعدادیابی 
در مــدارس ازامروز 20مهرماه آغاز می 
شود . طی آن مربیان مجرب به مدارس 
معرفی می شوند و به شناسایی نیروهای 
با اســتعداد مــی پردازند تــا بتوانند به 

تکواندو استان در آینده کمک کنند.
الزم به یادآوری اســت که هر ورزشی 
برای توانمند تر شدن نیازمند نیروهای 
انسانی زبده است که بهترین و موثرترین 
اســتعدادها را میتــوان در آمــوزش و 

پرورش یافت .

قضاوت داوران همدانی 
در لیگ 3 

 هفتــه هفتم رقابتهــای فوتبال لیگ 
دســته سوم کشــور روز یکشــنبه 21 
مهرماه برگزارمی شود که در یکی از این 
دیدارها داوران همدانی قضاوت خواهند 
کرد روز یکشنبه 21 مهرماه تیم فوتبال 
آبیدر سنندج میزبان فرهنگ البرز است 
که این دیدار در ورزشگاه آزادی سنندج 
برگزار می شود و قضاوت آن را حجت 
قپانوری، ابوالفضل بیات و امین سخایی 
داوران همدانی به عهده خواهند داشت

شکست حریف تیم ملی 
در دیدار دوستانه

 تیــم ملی بحرین، حریف بعدی تیم 
ملی ایــران در خانه برابر تیم آذربایجان 
بــا نتیجــه 3-2 شکســت خورد.بــه 
گزارش ورزش ســه، تیم ملی بحرین 
در ورزشــگاه خانگی خــود به مصاف 
تیم ملی آذربایجــان رفت و در نهایت 
با نتیجه 3-2 مغلوب حریف نه چندان 
قدرتمند خود شــد.بحرین با 4 امتیاز از 
تساوی برابر عراق و برد برابر کامبوج، 
صدرنشین گروه ســوم رقابت هاست، 
تیم های ایــران، کامبوج، عراق و هنگ 
کنگ دیگر تیم های این گروه را تشکیل 
داور جنجالی  الــکاف  دهند.احمد  می 
عمانی دیدار رفت الســد و الهالل این 

دیدار دوستانه را سوت زد.

آغاز دور دوم فوتبال جوانان استان
  مرحله دوم مســابقات فوتبال جوانان اســتان با حضور شش تیم 
شــهرداری مریانج ،یاران کوروش نهاوند، شهرداری همدان ، یاوران 
مالیر، پاس همدان وعلم و ادب همدان قرعه کشی شد و این رقابت ها 

از روز گذشته آغاز گردید . 
دوم مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی باشگاههای استان یادواره شهید 
محسن حججی در یک گروه و به صورت تک دوره ای برگزار خواهد 
شــد و قهرمان این رقابت ها به مسابقات فوتبال لیگ منطقه ای کشور 
راه خواهد یافت در هفته نخست این رقابت ها سه دیدار در شهرهای 
نهاوند ، همدان و مریانج برگزار شــد که حاصل آن پیروزی تیم های 
شــهرداری مریانج، شــهرداری همدان و یاران کوروش در مصاف با 
حریفان خود در این رقابت ها بود تیم شــهرداری همدان با ســه گل 

پاس همدان را شکست داد.
 در این دیدار حســین روهینا ابتدا برای تیم شهرداری گل زنی کرد 
و سپس مرتضی صفری دو گل دیگر به ثمر رساند تا تیم شهرداری 
این بازی را 3 بر صفر پیروز شود در ورزشگاه علیمرادیان نهاوند تیم 
یاران کورش میزبان یــاوران مالیر بود در این دیدار یاران کوروش 
دو بر یک یاوران مالیر را با شکســت بدرقــه کرد. ابتدا حمیدرضا 
قالیی در دقیقه 37 یاران کوروش را پیش انداخت و نیمه نخســت 
با همین نتیجه به پایان رســید با آغــاز نیمه دوم بازی این تیم یاران 
کوروش بود که نبض بازی را در دست داشت و آرمین یوسفوند در 
دقیقه 59 دومین گل را به ثمر رســاند و پس از این گل تیم مالیری 
جلو کشــید و برای جبران گل های خورده تالش کرد اما تنها یک 
بار موفق شــد به دروازه حریف راه پیدا کنــد و مهدی فراهانی در 
دقیقه 66 یکی از گل ها را پاســخ داد تا با حداقل شکست را بپذیرد 
در دیگر بازی که در ورزشــگاه شــهید حاجی بابایی مریانج برگزار 
شــد تیم شهرداری این شــهر با ســه گل علم و ادب  همدان را با 
شکســت روبرو کرد در پایان هفته نخســت این رقابت ها تیم های 
شــهرداری مریانج، شــهرداری همدان و یاران کوروش با کسب 3 

امتیاز صدرنشین رقابت ها هستند

 تعداد گلها وحساسیت بازی روز پنج شنبه 
ایران مقابل کامبوج انقدر باالنبود که جذابیت 
وتوجه حضورزنان برای نخستین بارپس از40 

سال را کم رنگ کند.
ورزشــگاه آزادی روز باشــکوهی را پشت 
سر گذاشــت؛ روزی که فدراسیون فوتبال و 

وزارت ورزش در آن نمره قبولی گرفتند.
تیــم ملی ایــران در دومین دیــدار خود در 
چارچــوب دور دوم رقابت های انتخابی جام 
جهانی 2022 قطر و جــام ملت های 2023 
چیــن به مصاف تیم ملــی کامبوج رفت و با 
نتیجه 14 بر صفر به برتری رسید و با 6 امتیاز 

در صدر جدول گروه خود قرار گرفت.
خبرنگارایرنا نوشته است : مهم ترین اتفاق این 
دیدار روی ســکوهای ورزشگاه آزادی رقم 
خورد. جایی که تماشــاگران زن ایرانی برای 
نخســتین بار به آرزوی دیرینه خود رسیدند 
و توانستند در ورزشگاه آزادی ناظر و شاهد 
بازی تیم ملی فوتبال کشورشان باشند. حدود 
4000 هزار هوادار زن ایرانی روز پنجشنبه از 
ســایت   pin۹۰.irبلیت خریدند و جایگاه 
مخصــوص به خــود را در فاصله کمتر از 2 
ســاعت پر کردند؛ همانطور کــه بلیت های 
مذکــور در فاصلــه کمتــر از یک ســاعت 

خریداری شده بود.
همانطور که گاهی اوقات به کار فدراســیون 
فوتبال، وزارت ورزش و مسئوالن ورزشگاه 
آزادی وارد اســت امــا در بازی پنج شــنبه 
می توان به این مجموعه ها نمره قبولی داد. به 
جز یکی 2 ابهام و اشــکال قابل گذشت، بقیه 
اتفاقات روز مســابقه مثبت و قابل توجه بود. 
هواداران خانم بدون مشکل از در شرقی وارد 
ورزشگاه شــدند و به درستی، آنها که بلیت 
خریــداری نکرده بودند مجــوز حضور پیدا 
نکردنــد. تمام هواداران با احترام به ســمت 
جایگاه خــود رفتند و تیم خود را تشــویق 
کردند. در بین راه نیــز موکب هایی طراحی 
شده بود و حاضرین در ورزشگاه با شیرینی، 
خرما، هندوانه، شــربت و ... پذیرایی شدند. 
اتفاقی که پیش از این سابقه نداشت. در پایان 
هم هواداران بدون مشــکل ورزشگاه را ترک 

کردند و راهی خانه های خود شدند.
 تحقق آرزوی مریم بعد از نیم قرن؛ 

از من گذشت، برای جوان ها خوشحالم
زنان پنج شنبه به استادیوم آزادی سالم دادند. 
تقریبا از ســاعت 2 ظهر تا نزدیک 8 شــب 
ایســتاده تیم ملی را تشویق کردند. درباره آن 
چه در آزادی بر زنان گذشت زیاد شنیدیم، اما 
مریم 54 ساله قصه اش کمی متفاوت بود. نه 
از این جهت که اطرافمان خیلی زنان میانسال 
طرفدار چند آتشه فوتبال را ندیده ایم، به این 
دلیل که مریم بدون این که بلیط داشته باشد، از 
شرق تهران به تنهایی راه افتاد به سمت آزادی.

شــب گذشــته اتوبوس ها جمعیتــی را از 
ورزشگاه به سمت درهای ورودی می آوردند 
که یک لبخند بزرگ روی لب تک تک شــان 
چســبانده شــده بود. اغلب گوشی به دست 
آخرین تصاویر تارشــان را در تاریکی مطلق 

اتوبوس ثبت می کردند.
میترا شکری نوشته است: در میان تمام این ها 
زنی میانســال، ریــز ریز با دختــرش تلفنی 
صحبت می کند و از دیدن ورزشــگاه آزادی 
بعد از نیم قــرن می گوید: »مامان جان، بلیت 
نداشتم بابات گفت این همه راه را نرو، راهت 

نمی دهند. اما اومدم. باالخره هم رفتم تو«
عاقله زنی اســت شــبیه مادرهای کالسیک 
ایرانــی امــا ذوق یک دختر 14 ســاله را در 
حرف هایش دارد. تمــام جزییات را تند تند 
تعریــف می کند، از وقتی کــه روی صندلی 
نشسته تا وقتی که بازیکنان به سمت جایگاه 
زنان آمدند تا از حضورشــان تشــکر کنند. 
می گوید: »اینــا مثل بچه هام بودن، من چرا تا 
حاال نباید می اومدم ورزشــگاه؟« مدل مطالبه 
او فرق دارد. نه هیجان نوجوانی دارد، نه اصال 
دنبال هیجان اســت. دیدن »ورزشگاه آزادی« 

برای او آرزویی بوده که محقق شده است.
 او دلش خوش شده با 90 دقیقه نشستن روی 

صندلی ورزشگاه.
از اتوبــوس کــه پیــاده می شــود می گویم 
خبرنگارم. پشــت ســرم ایســتاده بودید و 
حرف های تان را شــنیدم. قصه تــان را برایم 

می گویید؟!
مریم خانم 54 ســاله می گوید از جام جهانی 

1978 فوتبالی شده است.
»فکر کنم 10 ســالم بود که فوتبال رو درک 
کردم. برادرم خیلی فوتبالی بود اما جوون مرد. 
من بعد از اون بیشتر فوتبالی شدم. هیچ بازی  
رو از دســت نمی دادم. زمان ما پروین روی 
بــورس بود و حجازی  و غفوری راد. من هم 
پرسپولیسی تیر بودم و طرفدار اسپانیا. برادرم 
که زنده بود با هم کل کل داشــتیم اما عمرش 

قد نداد امروز با من این جا باشه«
فوتبالی شــدن مرهمی شد برای تسکین غم 
از دســت دادن برادر جوانش، انگار در هیبت 

برادر فوتبالی اش رفتن از غمش کم می کرد.
»وقتــی بچه بودیم بابام نمی ذاشــت من برم 
اســتادیوم. داداشــم می رفت اما به من اجازه 
نمی دادن. بزرگتر که شــدم رفتن به استادیوم 
ممنوع شــد. حاال بعد از ســال ها به آرزوم 
رســیدم. تلفنی داشــتم برای دخترم تعریف 

می کردم  که چطور اومدم ورزشگاه.«
مریــم خانــم جزو هــزاران زنی اســت که 
نتوانســته اند بلیت بگیرند: »دخترم شهرستان 
درس پزشــکی می خونه.  وقتی شــنیده بود 
زن ها برای تماشــای بازی ایــران و کامبوج 
می تونن برن اســتادیوم، به دوستش گفته بود 

برای من بلیت بگیره. اما نشد«
مریم خانم تاکید می کند، ناراحت شــدم اما 
ناامیــد اصال. برخالف خیلــی از دخترها که 
موفق بــه خرید بلیت و ورود به ورزشــگاه 
نشــدند، مریم خانم عزمش را جزم کرد و با 
طی مسیر رسالت - آزادی، خودش را پشت 

درهای استادیوم رساند.
مریم خانم زن جا افتاده ای است از این ها که به 
قسمت اعتقاد دارد و می گوید هرچه قسمت 
باشد همان می شود: »صبح شال و کاله کردم 
و گفتم می رم استادیوم. شــوهرم گفتم نرو. 
اعالم کردن کسی رو بدون بلیت راه نمی دن. 
ایــن حرف ها نا امیدم نکــرد. من خیلی امید 
داشتم. پشت در ورزشگاه همین طور از پشت 
میله ها به جایی که همیشــه دلم می خواست 
ببینم توش چه خبره نــگاه می کردم. دخترم، 
دلم داشت پر می کشــید یه لحظه برم اونور. 
یه خانمی برگشــت گفت چــرا نمیری تو؟! 
گفتم بلیت ندارم. از تو کیفش بلیت درآورد و 
گفت من یکی اضافه دارم، واسه دخترم گرفتم 

نتونست بیاد. بیا با هم بریم.«
مریم خانم باالخره بعد از بیشتر از نیم قرن به 
آرزویش رسید. آن طرف میله ها را دید آن جا 
کــه بازیکنان تیم فوتبال یــا به قول خودش 
پسرانش داشتند بازی می کردند، تشویق کرد. 
بغــض کرد و بعد تلفنی خبر حضورش را به 

همه داد.
می پرسم شما هم شــعار دادید؟ وقتی برای 
اولین بار اســتادیوم را بعد از این همه ســال 
دیدید اشــک ریختید؟! »جوون بودم بیشــتر 
ذوق دیدن استادیوم رو داشتم. از من گذشته، 
دیگه اون هیجان رو ندارم. اما امروز که دخترا 
رو دیدم خیلی خوشــحال شدم همه هیجان 
داشتن. خیلی خوب بود که می تونستن تو این 

فضا، انرژی خودشون رو تخلیه کنن«.
این گزارش کوتاه بهتر اســت با جمله مریم 
خانم تمام شــود. در حالــی که هنوز چوب 
پرچــم کوچکش را در دســت می چرخاند، 
نگاهی می کند و می گوید: »این چیزی نبود که 

بخواد این همه سال از ما دریغ بشه.«
باید همه این اتفاقات را به فال نیک گرفت. به 
اینکه می توان در آینده ای نزدیک شاهد حضور 
زنان ایرانی در بازی های باشگاهی باشیم. به 
جز تهران و ورزشگاه آزادی، ورزشگاه یادگار 
امــام تبریز، نقش جهان اصفهان، فوالد آرنای 
اهواز)همدان( ودیگرشهرهای کشور می توانند 
میزبان زنان و مردان ایرانی در کنار هم باشند. 
بدون اینکه مشــکلی رخ بدهد و حاشــیه ای 
ایجاد شــود. در این راه فدراسیون فوتبال و 
وزارت ورزش و جوانان باید به همین شکل 
در بازی ملی مقدمات الزم را فراهم آوردند؛ 
در آن بخش نیز تالش خود را انجام دهند تا 

تابوی بعدی هم شکسته شود.

ایران در نخستین بازی با تماشای بانوان با 14 گل بر کامبوج پیروز شد

برد با زنان درآزادی

نامه مهدی تاج به رئیس فیفا :

درخواست تاج از 
فیفا برای حل مشکل 
پرداخت مطالبات 
فوتبال ایران
 »مهــدی تــاج« طــی نامه ای بــه رئیس 
فدراسیون بین المللی  فوتبال »فیفا« ضمن انتقاد 
از تحریم های بی اساس آمریکا، خواهان رفع 
مشــکل پرداخت مطالبات فدراسیون فوتبال 

ایران از سوی فیفا شد.
رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در نامه ای 
خطاب به »جیانی اینفانتینو« نوشــت: »ضمن 
تقدیــر و تشــکر از ابراز محبــت جنابعالی 
به فدراســیون فوتبــال و اینجانــب درباره 
موضوع ورود بانوان، مایلم مسائلی را درباره 
موضوعات مالی فدراســیون فوتبال به اطالع 
شما برســانم.همانظور که مستحضرید علی 
رغم پیگیری های مســتمر فدراسیون فوتبال 
و دســتورات مثبت جنابعالی هنوز هیچ گونه 
وجهی از سوی فیفا توسط فدراسیون فوتبال 

وصول نشــده است.این مشکل که تاکنون به 
دلیل تحریم های بی اســاس آمریکا به فوتبال 
ما تحمیل شــده است، مشــکالت جدی را 
برای فدراســیون فوتبال جمهوری اســالمی 
ایران ایجاد کرده اســت که حتی فدراسیون 
حقوق سرمربی تیم ملی و کادر فنی و پاداش 
بازیکنــان را در دور جدیــد پرداخت نکرده 

است.
ادامه این روند مشــکالت جدی را در مسیر 
رو به پیشرفت و گسترش فدراسیون فوتبال 

به وجود خواهد آورد.
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■ دوبیتي:
فغان کاین درد مو درمان نداره غمم بیحد و دردم بی شماره  

که فریاد دلم بی اختیاره خداوندا ندونه ناصح مو  
باباطاهر

ایده های خالق در حوزه گردشگری 
فضاپایه معرفی شدند

 برگزیــدگان رویداد صنایع خالق فرهنگــی در حوزه پارکها و 
گردشــگاه های موضوعی فضاپایه معرفی شدند.به گزارش سازمان 
فضایی ایران، رویداد تخصصــی صنایع خالق و فرهنگی در حوزه 
پارک ها و گردشگاه های فضاپایه با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران، 
سازمان فضایی ایران و دانشگاه صنعتی شریف برای طرح ایده های نو 
در موضوع رویداد در پژوهشگاه فضایی ایران به مدت دو روز برگزار 
شد.این رویداد براســاس قراردادی است که بین پژوهشگاه فضایی 
ایران با دانشــگاه صنعتی شریف در خصوص پارک های فضاپایه به 
اجرا درآمــده و هدف آن ترویج علم و فنــاوری فضایی در جامعه 

متناسب با ارزش های اسالمی و ایرانی است.

3۰ محصول جدید نانویی به نمایش 
گذاشته شد

 در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو محصوالت نانویی ایرانی به 
مدت سه روز به نمایش گذاشته می شود.به گزارش مهر، دوازدهمین 
دوره نمایشگاه فناوری نانو صبح امروز با حضور سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری، رضا اردکانیان وزیر نیرو و ســعید سرکار دبیرستاد 

توسعه فناوری نانو آغاز به کار کرد.
امســال 125 شرکت در دوازدهمین نمایشــگاه فناوری نانو حضور 
دارند. همچنین یک ســالن دیگر به شرکت های تولیدی اختصاص 
یافته اســت.عالوه بــر این، از کشــورهای ترکیه، اتیوپــی، عراق، 
افغانســتان، آفریقا، آذربایجان، اندونزی و کشورهای حوزه سی آی 

اس در این دوره از نمایشگاه حضور دارند.

تأکید رهبری روی کاربرد فناوری نانو 
در کشاورزی

 دبیرستاد توسعه فناوری نانو گفت: مقام معظم رهبری بر کاربرد 
نانو در کشاورزی تاکید دارند که روی این موضوع تمرکز داریم.

بــه گزارش مهر، در حاشــیه دوازدهمین نمایشــگاه فناوری نانو 
اظهار داشــت: ما در تالش هستیم که توسعه علمی در این عرصه 
به خوبی انجام شود و نتیجه این اقدام این بود که ما برای سومین 
سال اســت که رتبه چهارم خود را در کمیت و کیفیت تولید علم 

حفظ کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه ما قطعا به این رتبه قانع نیستیم و هدف ما رفتن 
به رتبه های باالتر است، گفت: ما در حوزه تولید علم متوقف نشده 

ایم و به دنبال توسعه علمی و فناوری هستیم.

سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران 
اربعین برای ثبت سیم کارت

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به سوءاستفاده 
از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت ســیم کارت هشدار داد و 
اعالم کرد: سیم کارت های ثبت شده بدون اطالع مالکان آنها، مسدود 

می شود.
به گزارش ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی، پیمان 
قره داغــی مدیرکل حفاظت از حقــوق مصرف کننده رگوالتوری در 
این باره اعالم کرد: چنانچه زائران اربعین حســینی، پیامکی با عنوان 
)ماسک( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور 
سیم کارت به نامشــان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها 

مراجعه و سیم کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

سنسور هوشمند اعالم واژگونی خودرو 
ساخته شد

 محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت 
سنســور هوشمند اعالم واژگونی خودرو به مراکز پلیس و اورژانس 
شدند؛ این سنسور امکان ارسال مشخصات جغرافیایی در دورترین 

نقاط را دارد.
ســعید صلحی وند مدیر یک شــرکت دانش بنیان در پارک علم و 
فناوری دانشگاه تهران در خصوص سنسور هوشمند اعالم واژگونی 
خــودرو به خبرنگار مهر گفت:  ما موفق شــدیم در این شــرکت 
سنســوری هوشمند که شامل نرم افزار، سخت افزار، سیستم ردیاب 
اســت را طراحی کنیم که به هنگام تصادفــات و واژگونی به مراکز 

تعیین شده اطالع دهد.

آغاز ثبت نام ناشران و 
کتاب فروشان برای هفت نمایشگاه 

استانی
 ناشــران و کتاب فروشــان از 18مهر برای هفت 
نمایشگاه کتاب استانی در ماه آبان می توانند ثبت نام 

کنند.
به گزارش روابط عمومی موسســه نمایشــگاه های 
فرهنگی ایران، ناشــران سراسر کشور و کتابفروشان 
استانی برای حضور در هفت نمایشگاه کتاب استانی 
که در ماه آبان برگزار می شــود تا 24 مهر ماه مهلت 
دارند به پایگاه اطالع رســانی مؤسسه نمایشگاه های 
فرهنگی ایران به آدرس)www. icfi.ir( مراجعه و 

برای حضور در این نمایشگاه ها ثبت نام کنند.
نمایشگاه های کتاب خراسان رضوی )مشهد( از 8 تا 
15 آبان، مرکــزی )اراک( از 8 تا 13 آبان، کهگیلویه 
و بویراحمــد )یاســوج( از 18 تــا 23 آبان، اصفهان 
)اصفهان( از 18 تا 23 آبان، مازندران )ساری( 26 آبان 
تا 1 آذر، گیالن )رشت( 26 آبان تا 1 آذر و نمایشگاه 
کتاب کیش به صورت متمرکز از 15 تا 24 آبان برگزار 

می شود.

مسابقه عکاسی »کودک و امید« 
برگزار می شود

 نخستین مسابقه مشترک عکاسی با عنوان »کودک 
و امید« با همکاری یونیســف ایران و معاونت امور 
مطبوعاتی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برگزار می شود.
همزمان با سی امین سالگرد تصویب پیمان نامه حقوق 
کودک، مسابقه عکاسی »کودک و امید« با هدف ارتقاء 
اصول اخالقی در عکاسی از کودکان برگزار می شود.

در این فراخوان، شــرایط شرکت کنندگان دارا بودن 
تابعیــت ایرانی، عضویــت یا همکاری بــا یکی از 
رسانه های رسمی کشور )تصویر کارت پرسنلی یا نامه 
معرفی از رســانه، یا نمونه آثار منتشر شده در رسانه( 
و دارا بودن ســن کمتر از 40سال عنوان شده است. 
همچنین مهلت ارســال آثار تا 16 آبان ماه اعالم شده 
است.بنابراعالم فراخوان مسابقه، تصاویر باید بیانگر 
»امید، شــادی و آرزوهای« کودکان باشــد. شرکت 
کنندگان می توانند یکی از موضوعات برنامه همکاری 
جمهوری اســالمی ایران و یونیسف )1395-1400( 
شامل بهداشــت، تغذیه، آموزش، سالمت و حمایت 

از کودکان را انتخاب کنند.
شایان ذکر اســت نمایندگانی از دفتر یونیسف ایران، 
معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و عکاس بین المللی یونیسف، آثار را 

داوری و برندگان را انتخاب خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان کپی رایت تمام 
تصاویر ارسالی را در اختیار خواهند داشت و برندگان 
)نفرات اول تا پنجم(، با شــرکت در این مسابقه، به 
یونیســف مجوز نامحدود، غیرقابل فســخ و بدون 
پرداخت هزینه برای انتشار عکس ها در مراسم یا کتاب 
مرتبط با مسابقه و یا در دیگر قالب ها )گزارش، خبر، 
مقاله، رســانه اجتماعی و غیره( مرتبط با فعالیت های 
یونیســف را می دهند و عکس ها بــا ذکر نام عکاس 

منتشر خواهند شد.
مشخصات عکس برای پذیرش در مسابقه نیز به این 

شرح اعالم شده است:
تصاویر باید از کودکان در ایران )افراد زیر 18 ســال( 

باشد
تصاویر باید نمایش دهنده »امید، شادی و یا آرزوهای« 

کودکان باشد
تصاویر باید در سه سال قبل تهیه شده باشد
تصاویر باید حقوق کودکان را رعایت کنند

هر شــرکت کننده بین 5 تــا 10 عکس با 200 کلمه 
توضیح درباره آنها ارســال نمایــد. عنوان ایمیل باید 
»مسابقه عکاسی یونیســف ایران 1398 – نام فامیل« 

باشد
 Drop box( تصاویــر باید در فضــای مجــازی
Google Drive، غیره( آپلــود و لینک دانلود به 

آدرس زیر ارسال شوند:
msayyari@unicef.org

توصیه به زائران اربعین
اگر در سفر اربعین گم شدیم...

 ازدحام جمعیت زائران اربعین و ناآشــنایی با محیط، همچنین طول 
مســیر پیاده روی، ممکن است مشــکالتی از جمله جداشدن از گروه، 
گم کردن مســیر، گم کردن محل اقامت، گم شدن افراد یا اشیاء را موجب 

شود.
به گزارش ایسنا، ستاد اربعین برای پیشگیری از گم شدن پیشنهاد کرده 
اســت: تلفن همراه با سیمکارت فعال و اعتبار کافی و تنظیم رومینگ 
داشــته باشــید. در صورت امکان پالک گردن آویز با درج شماره ملی 
تهیه کنید. تا حد امکان حرکت گروهی و دســته جمعی باشد. پیش از 
حرکت، مکانی را برای قرار مالقات تعیین کنید، بهترین نشانی  شماره 
عمودها است، پیشــنهاد شده عمودهایی با شماره رند به دلیل ازدحام 
بیشتر جمعیت، انتخاب نشود. در مکان های شلوغ قرار نگذارید. برگه 
مشــخصات فردی )ترجیحًا پرس شده( با اطالعاتی همچون نام و نام 
خانوادگی، شماره گذرنامه، شماره تماس در عراق، نام و شماره تماس 
یکی از همراهان در ســفر، نشانی کامل محل سکونت در ایران. نام و 
شماره تماس یکی از بستگان در ایران و داروی مصرفی همراه باشد.

در صورتی که فردی از کاروان و همراهان خود جدا شد و احساس کرد 
گم شــده اســت، می تواند اقداماتی را انجام دهد تا به دوستانش ملحق 
شــود. پیش از هر اقدامی خونســردی و آرامش خــود را حفظ کند. با 
همراهانش با استفاده از اطالعاتی که از قبل تهیه کرده تماس گرفته و از 
محل حضور آن ها مطلع شود. به سمت محل وعده مالقات و ماندن در 

آنجا تا هنگام رسیدن زمان مالقات حرکت کند.
برای هدایت بهتر می توان به کیوسک اطالعات پلیس در مسیر راهپیمایی، 
مراکز گمشدگان همچون ستاد راهنمای زائر، دفاتر کنسولگری جمهوری 
اسالمی ایران،   مراکز امداد و نجات و موکب ها و اماکن اسکان ایرانیان 
مراجعــه کرد. زائران اربعین در صورت مواجهه با فردی که گم شــده 
است، می توانند اقداماتی همچون موارد ذیل را انجام دهند تا آن فرد را 

به همراهان خود برسانند:
دعوت به آرامش و خونسردی و تالش برای جلب اطمینان فرد گمشده. 
راهنمایی و کمک برای ارتباط با همراهان. هدایت فرد به مراجعی چون 
کیوســک های راهنمایی و پلیس، دفاتر کنسولگری جمهوری اسالمی 
ایران، مراکز گمشــدگان ســتاد راهنمای زائر، مراکز امــداد و نجات، 

موکب ها و اماکن اسکان ایرانیان.
پیشنهاد می شود پیش از سفر شماره تماس و نشانی دفاتر کنسولگری و 

سفارت ایران در عراق را تهیه کنید.
برای گم شدن وسایل این اقدامات پیشگیرانه نیز توصیه شده است:

مناسب است شماره تماس زائر در ایران و عراق روی وسایلی که از وی 
جدا می شــود همانند کوله و کیف دستی، تلفن همراه و گذرنامه نوشته 
شــود یا برگه ای از مشــخصات تهیه و داخل آن وسیله قرار گیرد تا در 
صورت گم شدن، یابندگان بتوانند آنها را به صاحبانشان بازگردانند. برای 
تســهیل پیگیری، یک شماره تماس غیر از شماره سیم کارت موجود در 
تلفن همراه، پشت وسایلی که از آن ها جدا می شوید، نصب شود تا یابنده 

بتواند آن را بازگرداند.
توصیه می شود در آخرین صفحه گذرنامه، شماره تماس زائر در ایران و عراق 

درج شود تا در صورت گم شدن، یابنده بتواند آن را به صاحبش برساند.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان باشد، و از او ناتوان تر کسی است که 

دوستان خود را از دست بدهد«.   
نهج البالغه، حکمت 12

سینـما

■ قد  س1................................  سال دوم دانشکده 
من- کروکوديل- شاه کش

■ قد  س2...... .................  شاه کش - کروکوديل
■ فلسطين1 .  در خونگاه - ايکس الرج - ايده 

اصلی 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
.. کلوپ همسران - ايکس الرج ■ سينما کانون
.......................   سال دوم دانشکده  ■بهمن مالير

من - ماجرای نيمروز
■ آزادي تويســرکان- کلوپ همسران - تپلی 

و من 

مریم مقدم  «

 خانواده ای داغدار از دست دادن عزیزی عزادار 
میشــوند ؛ عده ای به رسم احترام برای همدردی با 
آنها در مراسم ترحیم حاضر میشوند ، جدا از آالم و 
دردهای به جای مانده از فقدان عزیز پای هزینه های 

گزاف خواسته یا ناخواسته به میان می آید . 
هزینه هایی که هم صاحبان عزا متحمل آن میشوند 
هم وابستگان آنها ؛ از یک سو صاحبان عزا در جایی 
که داغ عزیز از دســت رفته را متحمل میشوند باید 
در گیر و دار رزرو ســالن غذاخــوری و برگزاری 
مراسم ختم های تشریفاتی شوند  و از سوی دیگر 
وابستگان دور و نزدیکی که می خواهند با خرید تاج 
گل و نصب بنر با وابستگان متوفی همدردی کنند . 
این فرآیندی کامال عادی اســت که به شــکلی غیر 
عادی صورت فرهنگ جامعه امروز ایرانی را به مرور 
خدشــه دار میکند. به واقع کدام کار درست است؟  
هزینه کردهای گــزاف برای میزبانی از مدعوین در 
مراسم و بریز و بپاش های غیر عرف یا صرف هزینه 
ختم به نفع خیریه هــا ... البته که تصمیم گیری در 
این زمینه کامال شــخصی اســت اما انسان دوستی 
میگوید دســت به جیب شــویم تا به واسطه هزینه 
های مراسم ختم یا حتی نذر و شادی هایمان گره از 

کار نیازمندی باز کنیم . 
در این نوشتار قصد آن داریم  به سنت  حسنه ای در 
مراســم ترحیم می پردازیم که گرچه مردم شهرهای 
دیگر پایه گذار آن بودند و با جایگزین نمودن رسم 
اهدای تاج گل های مصنوعی اجاره ای مراکز خیریه 
به جای خرید تاج گل های طبیعــی، گامی موثر در 
دســتگیری از محرمان جامعه برداشته و خیر کثیری 
هم شــامل حال اموات می نمایند اما حاال به همت 
مجمع خیرین سالمت در همدان این مهم در همدان 

نیز در حال انجام است.
امروزه بیشــتر مردم در مراسم ترحیم، اسیر رسم و 
رســومات غلط و تجمالت شــده اند و در مواردی 

چون انتخاب نوع سنگ قبر متوفی، محل برگزاری 
مجلس عزاداری، پذیرایی از شرکت کنندگان، هدیه 
تاج گل و ... دچــار افراط می گردند که باعث ایجاد 
انواع مشــکالت مالی برای خانــواده مصیبت دیده 
می شود و حاضر هم نیســتند به جای این اقدامات 
جانبی هزینه بردار، هدیه ای معنوی به متوفی بدهند 

تا ذخیره آخرتشان شود .
برگزاری مراســم ترحیم این روزها با تشــریفات 
پرزرق و برق برگزار می شود . در نوشتارهای متعدد 
آمده اســت که ارســال تاج گل طبیعی، برداشتی از 
سنت های غربی است که در آن وقتی یک ثروتمند 
از دنیا می رود برای ایجاد عظمت نسبت به شخص 
متوفی، ثروتمنــدان تاج گل های طبیعــی بزرگ را 
توسط شرکت  های انجام دهنده مراسم تشیع جنازه 
پشت کاروان تشیع روان می سازند و اغلب خود نیز 

در آن مراسم شرکت نمی کنند.
سنت های نادرستی که در حاشیه مراسم عزاداری و 
ختم شــکل می گیرد وظیفه افراد با ایمان را در برابر 
برخورد با این ســنت های غلط سنگین تر می کند و 
این افراد بایــد در برطرف کردن و از بین بردن این 
تجمالت بیشتر کوشا باشند. اما حاال مجمع خیرین 
ســالمت در همدان خالقیتی را رقم زده است تا به 
واسطه آن  هزینه های گزاف را به کار خیر »ختم« می 
کنند. بــه این ترتیب که همدانیهایی که می خواهند 

خود  همدردی  ابراز 
را بــا صاحبــان عزا 
نشــان دهند میتوانند 
با ارتباط برقرار کردن 
بــا مجمــع خیرین 
همــدان  ســالمت 
ارتبــاط برقرار کرده 
و بــا ســفارش تاج 
گل در یک کار خیر 
ماندگار سهیم شوند . 

چرا که در این موسســه تاج گل های نمادین جای 
تاج گل های پر هزینه را میگیرند و هزینه آن صرف 

درمان  بیماران نیازمند خواهد شد    
بیراه نیســت اگر تاکید کنیم ؛ مراســم ختم به قول 
معروف، شتری اســت که درِ خانه همه می خوابد، 
اما رتق و فتق این مساله امروزه هزینه های گزافی را 

روی دوش خانواده ها گذاشته است.
مراســم ترحیم در گذشــته های نه چنــدان دور، 
بســیار ساده و بی آالیش برگزار می شد و عزاداران 
از مهمانــان با خرما و حلــوا پذیرایی می کردند اما 
امروزه آنقدر در ظواهر برگزاری یک مراسم ختم و 
سفارش تاج گل و استند و... غرق شده ایم که اصل 
کار را فراموش کرده ایم، حتی این روزها شــرکت 
ها و موسســاتی ویژه طراحی و اجرای مراسم ختم 
راه اندازی شــده که حتی برای گریه کردن بر ســر 
مزار هم افرادی را به استخدام درمی آورند، اجرای 
گروه موســیقی ویژه مراسم ترحیم هم در برخی از 
شــهرهای بزرگ، به تشریفات مراسم ترحیم اضافه 
شــده اســت، کار تا اجاره موقت تاج های گل هم 

پیش رفته است.
در گذشــته اگر فــردی در محلــه از دنیا می رفت 
همســایه ها در اجرای مراســم ختم مشارکت می 
کردند و معموال در منــزل از میهمانان پذیرایی می 
شــد، اما امروزه این مراســم ها در شهرهای بزرگ 

حتی از مســاجد هم فراتر رفته و باید در سالن ها و 
تاالرها گرفته شود.

خرید قبر، هزینه غســل، تابلوی موقت باالی مزار، 
ســنگ قبر، عرشه خوان و اکو، ســالن سوگواری، 
اعالمیــه ترحیــم،  کارت دعوت، بنرهــای اعالم 
همدردی و... تنها بخشــی از هزینه  های هنگفت 
مردن اســت که ورثــه را به  شــدت آزار می  دهد؛ 
امروزه مراسم تدفین از مراسم عروسی گران تر شده 
و هزینه های مراسم ختم، مصیبت خانواده عزادار را 

دوچندان کرده است.
اغلب ما ایرانی ها متأسفانه در بیشتر موارد به سنت 
اسالمی ســاده زیستی عمل نکرده و به جای آن که 
باری از دوش مصیبت دیدگان برداریم، ســربار آنها 
شــده و هزینه های زیادی را بر دوششــان تحمیل 
می کنیم و حتــی اگر آنان مشــکلی از لحاظ مالی 
نداشته باشــند، دغدغه فکری چگونگی پذیرایی از 
مهمانان خوانده و ناخوانده، آنان را رنج خواهد داد. 
در مقابل، خود نیز متحمل هزینه هایی چون خریدن 
تاج گل های طبیعی گران قیمت، اعالم تســلیت در 
قالب تابلوها، اوراق تبلیغاتی و ... می شــویم که نه 
سودی به متوفی خواهد رساند و نه به خانواده آنها، 
بلکه موجب آزار و شرمندگی افرادی خواهد شد که 
توانایی مالی انجام چنین هزینه هایی را نداشــته و با 
این وجود، قصد اعالم همدردی با مصیبت دیدگان 

را دارند!
برای عرض تســلیت بــه خانــواده مصیبت دیده، 
می توان بنرهــا و تاج گل هــای مصنوعی مجالس 
ترحیــم خیریه ها را کــه به صورت دســته گل و 
قاب نوشــته ای است که پیام تســلیت در آن آمده 
و نام اهداء کننده و مرحــوم در آن درج می گردد 
را جایگزین تاج گل هــای طبیعی نمود. جلوگیری 
از هزینــه اضافی و کمک بــه محرومان جامعه از 
جمله فواید این ابتکار است که امروزه در برخی از 

شهرهای کشور رواج پیدا کرده است.

 دبیرخانه  جایزه  کتاب ســال شــعر به انتخاب 
»خبرنگاران« مهلت شــرکت در چهاردهمین دوره  
این جایزه را برای یک هفته دیگر در بخش کتاب 
ســال و دو هفته در بخش شــاعران بدون کتاب 

تمدید کرد.
چهاردهمیــن دوره  جایزه  کتاب ســال شــعر 
به انتخــاب »خبرنــگاران«، همچون دوره های 
گذشــته، در سه بخش »کتاب ســال«، »ویژه« 
)شــاعران بدون کتــاب( و »تجلیل« )یک عمر 
فعالیت شــعری(، با داوری جمعی از شاعران 
خبرنگار و فعال رســانه  در حــوزه فرهنگ و 

می شود. برگزار  ادبیات 
دبیرخانــه  این دوره از جایزه  کتاب ســال شــعر 
خبرنگاران با دبیری علیرضا بهرامی، از شــاعران 
و ناشرانی که در سال 1397 مجموعه شعر منتشر 
کرده انــد، دعوت کرده اســت تا بــا توجه به این 

شرایط، در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند:

-  کتاب در ســال 1397 منتشر و در شناسنامه  آن 
درج شده باشد.

-  چاپ اول و به زبان فارســی در ایران منتشــر 
شده باشد.

-  برگزیده  اشعار یا مجموعه  گروهی نباشد.
عالقه مندان به شــرکت در این بخش، باید چهار 
نســخه از اثر خود را تا تاریــخ 22 مهرماه 1398 
به نشــانی تهران، صندوق پســتی 187 - 13355 
، دبیرخانــه  جایزه  کتاب ســال شــعر خبرنگاران 

بفرستند.
در بخش ویژه هم که برای کشــف اســتعدادهای 
شعری برگزار می شود، آن دسته از شاعرانی که در 
هر سنی، تاکنون مجموعه  شعر منتشر نکرده اند، آثار 
خود را با توجه به شــرایط زیر - تنها - از طریق 
نشانی پست الکترونیکی و نه پرینت شده، می توانند 

بفرستند:
 - شرکت کنندگان در این بخش نباید تاکنون )چه 

در سال های گذشته و چه در سال جاری( مجموعه  
شعر در ایران منتشــر کرده یا در نوبت نشر داشته 

باشند.
-  شــرکت عالقه مندانــی که قبال کتابــی غیر از 
»مجموعه شعر« منتشر کرده اند، یا در دست انتشار 

دارند، در این بخش، منعی ندارد.
-  مجموعه  شعرها باید به زبان فارسی باشد.

-  تعداد شعرها دست کم بین  40 تا  50 قطعه بوده، 
یا تعداد صفحه های مجموعه  شعرها دست کم بین 

80 تا  100 صفحه باشد.
-  شــعرها همگی در قالب یک فایــل ُورد )قلم 
بی میترا 12( باشد. از فرســتادن اثر در قالب فایل 
پی دی اف یا پرینت کاغذی از طریق پُســت، جدا 

پرهیز شود.
- در ایــن بخش تنها آثاری در گردونه  رقابت قرار 
داده می شــوند که کلیه  ویژگی های باال را رعایت 

کرده باشند.

-  حضــور در ایــن بخش برای تمامی شــاعران 
فارســی زبان داخل و خارج کشــور، با هر ملیتی، 

آزاد است.
در این بخــش عالقه مندان تــا 10 آبان ماه 1398 
فرصت دارند که شعرهای خود را به نشانی پست 

الکترونیکی جایزه بفرستند:
sher.khabarnegar@gmail.com

سال گذشته در ســیزدهمین دوره جایزه کتاب 
ســال شــعر به انتخاب »خبرنگاران«، مجموعه 
شــعر مهدی مظفری ســاوجی در بخش کتاب 
سال برگزیده شد. همچنین سیده محبوبه بصری 
از بوشــهر، رضا عظیمی از قم، نیلوفر شاطری 
از خوزســتان و بیتا علی اکبری از خراســان در 
بخش ویژه شــاعران بدون کتاب انتخاب شدند 
و »فرزانه خجندی« از تاجیکستان نیز در بخش 
تجلیل از یک عمر فعالیت و دســتاورد شعری 
از سوی هیأت داوران مورد تقدیر قرار گرفت.

کار خیر را جدی بگیریم 

 تدفین 
تشریفات
■ عطر گل های کاغذی به نفع بیماران
 نثار شادی روح تازه گذشتگان

تمدید فراخوان جایزه کتاب سال شعر »خبرنگاران«


