
شایســته  انتصــاب  بدینوســیله 
بنیــاد  رئیــس  ســمت  بــه  جنابعالــی 
را  اســدآباد  شهرســتان  مســکن 

تبریــک عــرض نمــوده، ســعادتمندی و توفیــق روز افزون شــما را تحت 
 توجهــات امــام عصر)عج( و پیــروی از منوّیــات رهبر فرزانــه انقالب)حفظــه ا...( 

از درگاه حضرت سبحان مسألت دارم.

جناب آاقی مهندس

 امیر خسروی بهمند

محمد چهاردولی- سرپرست روزنامه سپهرغرب 
در شهرستان اسدآباد

. یم ر ا م بگذ ا حتــر د ا ن خو طنا ق همو ق بــه حقــو ی بر ژ نر ز ا ســت ا ر ه د د ســتفا  با ا

پنجشنبه 16 تیرماه 1401    7 ذی الحجه 1443    7 جوالی  2022    سال دوازدهم    شماره 2341     قیمت: 8000 تومان    8 صفحه + 4 صفحه نسخه دیجیتال )فروش در جار(
w w w . s e p e h r p r e s s . i r
ISSN: 2588 - 459X

#ما_قوی_هستیم

مشکات

نمره 20 مادر بزرگ
 بهانه ای برای 

انس خانواده با قرآن
پدر خانواده، کلمات نمی توانند حسم را که 

پدر خانواده قرآنی هستم را توصیف کنند
مــادر یــک خانواده قرآنــی گفت: بــرای گرفتن 
نمــره 20 در امتحــان، یــک ســوره از قــرآن را باید 
حفــظ می کردیم من هم شــروع بــه حفظ کردم، 
ایــن کار حس خوبــی در من ایجاد کــرد که تا آن 
روز تجربه نکرده بودم، بعد از مدتی هنگامی که 

دخترم زهرا هفت ساله شد همزمان با  ...
صفحه 6

استاندار همدان:

ح صنعتی 50 میلیارد تومان تسهیالت برای 12 طر
صفحه 2

کارگر روزمزد یک میلیونی 
دست سیب زمینی کاران را سوزاند

نظارت بر بازار خرده فروشی نیست

پرداخت یارانه به افراد برخوردار 
و قطع یارانـــه نیازمندان ناحــق است

اختصاص 5 هزار میلیارد تومان
 برای اشتغال سربازان
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80میلیـــــــــــــاردی  تاجـــــــــــر 
تومان  3میلیون  فقط  که 
داد! مالیات 

رقم های عجیب فرار مالیاتی برخی اصناف دانه درشت

) وش در جار 4 صفحه نسخه دیجیتال )فر

یده اخبار گز

تکمیل زیرساخت های ارتباطی 
مطالبه مهم کردستانی ها 

از دولت سیزدهم
صفحه 4

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری همدان:

»بی نام پدر« در همدان 
نقد می شود

صفحه 3

20 میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در استان همدان کشف و ضبط شد

صفحه 2

دهیاران محدوده طرح هادی 
روستاها را گسترش دهند
صفحه 3

اشتغال مستقیم 800 نفر 
در مراکز گردشگری استان ایالم

صفحه 4

صفحه 5

استاندار کرمانشاه:

احداث مسکن جزء اولویت های 
اصلی تمام مدیران استان باشد

شهادت امام محمد باقر)ع( - روز مالیات

صفحه 7

زشی ور

رأی قاطع شورای اسالمی  
شهر به تیم فوتبال 

شهرداری
بازگشت امید به جوانان فوتبال هگمتانه

اعضــای  فــراوان  کش وقوس هــای  از  بعــد 
شــورای اســامی شــهر همــدان بــا رأی قاطع به 
تیــم داری شــهرداری همــدان در لیگ دســته اول 
فوتبال کشــور رأی مثبت دادند. بعد از حواشــی 
عــدم تصویب تیــم فوتبال شــهرداری همدان در 
صحن صبح یکشنبه، برای بار دوم روز گذشته  ...

صفحه 8

رئیس اتاق بازرگانی سنندج:

ساماندهی مرزها و جذب 
سرمایه گذار از نیازهای اصلی 
کردستان است

صفحه 4

دام قربانی را از مراکز مورد تأیید دامپزشکی تهیه کنید

ســپهرغرب، گــروه خبــر: رئیــس گروه پیشــگیری 
علــوم  دانشــگاه  واگیــر  بیماری هــای  بــا  مبــارزه  و 
پزشــکی اســتان همدان گفت: با توجه به در پیش 
بودن عید ســعید قربان، به هم اســتانی ها توصیه 
می شــود برای پیشگیری از ابتا به تب کریمه کنگو، 
دام هــا را از محل های مورد تأیید دامپزشــکی تهیه 

و در همان محل ذبح کنند.
»سیدجال بطحائی« روز چهارشنبه اظهار کرد: 
تــب کریمه کنگو یک بیماری ویروســی حاد و تب دار 
اســت که درصورت تشــخیص و درمــان دیرهنگام 
میزان کشندگی باالیی دارد؛ به گونه ای که در برخی 
از منابــع علمــی 30 تــا 70 درصد مــرگ مبتایان به 

این بیماری گزارش شده است.
وی اضافه کــرد: عامل بروز و انتقــال تب کریمه 
کنگو »کنه« است و راه انتقال آن له کردن و کشتن 
کنه در روی پوســت بــدن، تماس با ترشــحات فرد 
بیمــار و آلــوده و همچنین تماس با ترشــحات دام 

آلوده به این بیماری است.
رئیــس گــروه پیشــگیری و مبارزه بــا بیماری های 
ادامــه  همــدان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  واگیــر 

کشــتارگاه  کارگــران  کشــاورزان،  و  دامــداران  داد: 
و دامپزشــک ها به علــت تمــاس نزدیــک بــا دام و 
کارکنان بیمارستانی به خاطر تماس با فرد مبتا به 
کریمه کنگو، بیشتر در معرض این بیماری هستند.
بطحائی با بیان اینکه احتمال آلوده بودن دام به 
بیماری و انتقال آن از طریق خون و ترشحات وجود 
دارد، گفت: قرار گرفتن عید قربان در فصل تابستان 
و بــاال بودن فعالیــت و تکثیر کنــه در این فصل گرم 

سال نیز احتمال انتقال بیماری را بیشتر می کند.
رئیــس گــروه پیشــگیری و مبارزه بــا بیماری های 
واگیر دانشــگاه علوم پزشــکی همدان توصیه کرد: 
درصورت ذبح دام، تهیه گوشــت و مطمئن نبودن 
از ســامت آن باید همانند کشــتارگاه گوشــت را به 
مــدت 24 ســاعت در یخچال با دمای دو تا هشــت 
درجــه ســانتیگراد زیــر صفــر نگهــداری کــرده تــا با 

انجماد گوشت هرگونه ویروس از بین برود.
رفتــن  بیــن  از  بــرای  کــرد:  اضافــه  بطحائــی 
ویروس هــای موجــود در جگــر دام نیــز بایــد آن را 
به مدت 48 ســاعت در یخچال نگهداری و ســپس 
مصــرف کنیــد؛ همچنین درصورت مصرف گوشــت 

نیم پــز احتمال انتقال بیمــاری وجود دارد، بنابراین 
باید نسبت به پخت کامل آن اطمینان حاصل کرد.
وی بــا بیــان اینکــه افــراد تــا حــد امــکان باید از 
تمــاس غیــر ضــروری بــا دام بپرهیزنــد، افــزود: تب 
کریمه کنگو بیماری حاد و تب داری اســت که دارای 
چهــار مرحلــه کمــون )نهفتگی(، قبــل از خونریزی، 

خونریزی، دوره نقاهت و بهبودی است.
رئیــس گــروه پیشــگیری و مبارزه بــا بیماری های 
واگیر دانشــگاه علوم پزشــکی همدان خاطرنشان 
کــرد: دوره کمــون یا نهفتگی بیماری ســه تــا 9 روز 
اســت؛ یعنی از زمان آلودگی تا نشــان دادن عائم 

بیماری این مدت طول می کشد.
بطحائــی عائــم قبــل از خونریــزی کــه حــدود 
ســه روز طول می کشــد را شــامل ســردرد شــدید، 
تــب و لــرز، درد عضانــی به ویــژه در ناحیــه پشــت 
پاهــا، گیجــی، درد و ســفتگی گــردن، درد چشــم و 
حساسیت و ترس از نور، تهوع، استفراغ و گلودرد، 

اسهال و درد شکم عنوان کرد.
وی اظهــار کــرد: در جریــان خونریــزی و بعــد از 
آن کــه مرحلــه کوتاه ســه تــا پنج روزه اســت، نقاط 
ازجملــه  بــدن  مختلــف  بخش هــای  در  ســیاهی 
دســت ها و پاها ایجاد می شــود که ایــن کبودی ها 

ناشی از خونریزی های زیرپوستی است.
رئیس گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری های 
واگیر دانشــگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: در 
دوره نقاهت و بهبودی، کم کم این ضایعات پوستی، 
کبــودی و ســیاهی ها روی بدن شــروع بــه فروکش 
کردن کرده و این فرایند سه تا 6 روز طول می کشد.

بطحائــی بــا تأکیــد بر اینکــه تشــخیص به موقع 
بیماری و انتقال سریع بیمار به بیمارستان می تواند 
از میزان مرگ مبتایان به کریمه کنگو بکاهد، اظهار 
کــرد: این بیماری دو شــیوه درمان دارد که نخســت 
درمــان حمایتــی شــامل مباحــث پزشــکی و دوم 

استفاده از درمان های ضد ویروسی است.
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20 میلیارد ریال کاالی قاچاق در استان 
همدان کشف و ضبط شد

سپهرغرب، گروه خبر: فرماندهی انتظامی استان همدان 
از کشــف و ضبــط ســه محمولــه کاالی قاچــاق بــه ارزش 20 

میلیارد ریال در مسیرهای ارتباطی این استان خبر داد.
ســردار سلمان امیری روز چهارشــنبه اظهار کرد: مأموران 
محورهــای  در  گشــت زنی  حیــن  اقتصــادی  امنیــت  پلیــس 

ارتباطی اســتان به دو دســتگاه کامیون حامــل لوازم خانگی 
مشکوک شدند و خودروها را متوقف کردند.

وی افــزود: مأمــوران انتظامــی در بازرســی از خودروهای 
توقیف شــده موفق به کشــف 35 دســتگاه کولر گازی و 36 
دســتگاه ماشــین لباسشــویی و ظرف شــویی قاچاق و فاقد 

مجوز حمل و عرضه شدند.
فرماندهی انتظامی اســتان همــدان گفت: همچنین پلیس 

امنیت اقتصادی استان 360 ثوب انواع پوشاک و یک هزار و 550 
قلم انواع ظروف آشپزخانه قاچاق را که در پوشش بار پاستیک 

در یک کامیون جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.
از  کــه  قاچــاق  محمولــه  ایــن  امیــری  ســردار  گفتــه  بــه 
اســتان های جنوبی کشور به ســمت مرکز بارگیری شده بود، 
با تاش و بازرســی مستمر و مؤثر پلیس امنیت اقتصادی در 

محورهای فرعی استان همدان کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه ارزش محموله های قاچاق کشف شــده 20 
میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در همین ارتباط چهار نفر 
دستگیر و برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
فرماندهــی انتظامــی اســتان همــدان اظهــار کــرد: 88 
میلیارد تومان کاالی قاچاق طی ســه ماهه نخســت امســال 
در این اســتان کشــف شده که نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 22 درصد افزایش داشته است.

هگمتان بازار: شــهرک بنکداران تأمین کننده نیازهای 7 
استان هم جوار همدان

 البتــه نه اینکه تولید کنند بلکــه توزیع کننده کاال 
هستند، ذوق زده نشوید!

خبــر اقتصــادی: صــادرات ماهی های زینتــی همدان به 
کشور عراق

 چی بگم، به نظر شــما ماهی ها آب به آب شــوند 
سالم می مانند؟

اجتماعی و بازار: خبر تجارت مو که میلیونی شده است
 حــاال خوبه ایــن محصول خودرو اســت و نیاز به 

نهاده ندارد!
نماینــده مجلــس: اختصــاص میلیاردهــا تومــان بــرای 

مبارزه با گران فروشی
 البته اگر از شــاق اســتفاده شود، بســیار ارزان تر 

تمام می شود.
زراعت و باغات: کشــاورزان زیــادی در صف خرید تراکتور 

هستند
 پس چطوره اکثر این ها می گویند ما آه در بساط 

نداریم؟
ســخنران مذهبی: مشــکل این هــا با روحانیــت انقابی 

است
 وگرنــه آخوندهــای دربــاری ماننــد دوران پهلوی 

برای استعمار نعمت هم هستند!
فرماندار: بخشدارها و کارکنان پروازی نمی خواهیم

 یعنــی تــا ایــن انــدازه زیــاد در آن منطقــه پــرواز 
هواپیما وجود دارد؟

ارتباطــات: ســراب گیــان نهاونــد مشــکل آنتن دهــی و 
اینترنت ندارد

 شــوخی نکن ما در مرکز اســتان معموًال مشکل 
داریم!

آگهــی: پنج برابــر قیمت برق بــرای صرفه جویــی پاداش 
بگیرید

 ایــن  هم یکی دیگــر از راه های میلیاردر شــدن در 
عصر جدید است.

ایروانــی: رئیــس کل بانــک مرکــزی بایــد یک ســامورایی 
باشد

 اگــر واقعًا مشــکل این طــور حل می شــود، وارد 
کنید!

سیاســی و بین الملــل: 130 قاچاقچــی انســان در اروپــا 
دستگیر شدند

 لطفــًا توجهــی هم به این روی پا داشــته باشــید 
موفق تر می شوید.

ورزش و تربیت بدنی: در این هوای گرم چگونه ورزش کنیم
 خــود مجازید ولی توصیــه می کنیم در داخل آب 

ورزش بفرمایید!
مدیرکل: مراکز ورزشی زیر ذره بین قرار گرفته اند

 مراقــب باشــید چــون در اکثــر مــوارد نیــازی بــه 
ذره بین نیست.

تلخکخان

ثبت نام دوره های کاردانی فنی و حرفه ای 
ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی

ســپهرغرب، گروه خبر: مدیر روابط عمومی دانشگاه 
جامــع علمــی کاربردی اســتان همــدان گفــت: ثبت نام 
پذیــرش دوره هــای کاردانــی فنــی و کاردانــی حرفــه ای 

ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد.
علیرضا حمیدی نور با اعــام این خبر، افزود: ثبت نام 
داوطلبــان دوره هــای کاردانــی فنی و کاردانــی حرفه ای 
ناپیوســته نظام آموزش مهارتی مهرماه 1401 دانشگاه 
جامع علمی کاربردی برای 86 کد رشــته محل در هفت 
مرکز آموزش علمی کاربردی در اســتان همدان صورت 

می پذیرد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
اســتان همدان تصریح کرد: عاقه مندان برای آشنایی 
بیشــتر و مطالعه دفترچه راهنما و اطاع از رشــته های 
تحصیلــی دوره هــای مهندســی فنــاوری و کارشناســی 
حرفــه ای ناپیوســته دانشــگاه و ثبت نــام می توانند به 
www.sanjesh. ســایت ســازمان ســنجش به آدرس
org و یا سایت دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
مراجعــه   www.ha.uast.ac.ir آدرس  بــه  همــدان 

کنند.
وی افزود: برنامه دانشگاه علمی کاربردی در راستای 
کاهــش مشــکات کشــور و بیــکاری بــوده و بــه تبع آن 
رشته هایی که مورد نیاز بازار کار است را پذیرش می کند. 
رشــته های متنــوع و جدیــدی بــه مجمــوع رشــته های 
دانشــگاه جامــع علمــی کاربردی اســتان اضافه شــده 
اســت و در این دوره در رشــته هایی از قبیل حسابداری، 
بورس، مدیریت، امور بیمــه، حقوق، امور اداری، روابط 
عمومی، گردشگری، برق، مکانیک، آسانسور، کامپیوتر، 
تربیت بدنی، معماری، فیلم ســازی، موسیقی، باغبانی، 

پیرایش زنانه و غیره، پذیرش صورت می پذیرد.
شــاهد  گذشــته  ســال  در  داد:  ادامــه  حمیدی نــور 
افزایش 18 درصدی شــمار دانشجویان علمی کاربردی 

در استان بودیم.
دانشــجویان  بــه  نیــز  دانشــجویی  وام  افــزود:  وی 
برای تأمین نیازهایشــان پرداخت می شــود؛ شــهریه در 
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بســیار کمتر از ســایر 

دانشگاه ها است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
استان همدان ابراز کرد: پذیرش دانشجو در این دوره 
در هفــت مرکزآمــوزش علمــی کاربردی که چهــار مرکز 
در شــهر همــدان، دو مرکز در شــهرهای مایر و نهاوند 
و یــک مرکــز در کارخانــه الــوان ثابت قــرار دارد، صورت 

می پذیرد.

خبر

خبــــــر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

مشترکین ُپرمصرف برق استان همدان به رعایت الگوی مصرف کوچ کنند
صفر شدن حساب مشترکین به ازای 50 کیلووات کاهش ساالنه و ورود به الگوی مصرف

ســپهرغرب، گــروه اجتماعــی - شــهره کرمی: 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
همــدان با بیــان اینکــه بیــش از 90 درصد مردم 
اســتان همدان اســتفاده زیر الگوی مصرف برق 
را دارنــد، عنــوان کــرد: در مشــترکین خانگی برق 
استان همدان، شاهد اندک مشترکین ُپرمصرف 
هستیم که از این افراد نیز تقاضا داریم به رعایت 

الگوی مصرف کوچ کنند.
علــی ســهرابی بیدار در نشســت خبــری خــود 
بــا اصحاب رســانه کــه در راســتای اطاع رســانی 
مدیریــت مصرف و گــذر از اوج بار تابســتان 1401 
برگزار شــد، ابراز کــرد: به طور مثال اگر کســی که 
سال گذشته 300 کیلووات مصرف داشته است، 
امســال مصــرف 250 کیلــووات داشــته باشــد، 
بــه ازای 50 کیلــووات کاهــش و ورود بــه الگــوی 

مصرف، صورت حسابش صفر خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان بــا بیــان اینکــه غالــب مصرف کننــدگان 
برق خانگی هســتند و در این خصوص مشــکلی 
نداریم، گفت: توزیع برق مداوم بوده و قطعی ها 
ع وقت رسیدگی شده اند. در اثر حادثه نیز در اسر
تعــداد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ســهرابی بیدار 
مشــترکین بــرق در اســتان همدان حــدود 790 
هزار مشترک اســت، افزود: طول شبکه برقی که 
نیــاز به نگهداری و تعمیر برای تداوم برق رســانی 
دارد، بیش از 19 هزار کیلومتر اســت که هرســاله 
می شــود.  نقــص  رفــع  و  بازدیــد  میــزان  ایــن 
دراین بیــن اســتان دارای 18 هــزار ایســتگاه بــرق 
اســت و برق مــورد نیاز مردم که بــرق تک فاز 220 

هزار ولت بوده را در اختیار آن ها قرار می دهد.
وی بــا بیان اینکه تعداد مشــترکین خانگی ما 
حــدود 630 هزار مشــترک هســتند، اذعــان کرد: 
تــداوم تأمیــن بــرق در بخــش خانگی بــا آرامش 
بوده اســت که بیش از 80 درصد از مشــترکین را 

شامل می شود.
ســهرابی بیدار مشــترکین عمومی و اداری که 
شــامل مجموعه های اشــتراکی و اداری هستند 
را بیش از 35 هزار مشــترک برشمرد و گفت: این 
مشــترکین 4.5 درصد مشــترکان برق را تشــکیل 
بخــش  در  مشــترک  هــزار   13 نیــز  و  می دهنــد 
کشــاورزی که 1.7 درصد مشــترکین هستند را نیز 

داریم.
صنعــت  بخــش  مشــترکین  داد:  ادامــه  وی 
6 هــزار و 300 مــورد و نزدیــک بــه یــک درصــد 
مشــترکین هســتند؛ همچنین تعداد مشــترکین 
ســایر مصارف )تجاری( 98 هزار مشترک بوده اند 
کــه در جای جــای اســتان قــرار گرفته انــد و 12.6 

درصد مشترکین را تشکیل داده اند.
ســهرابی بیدار با اشــاره به مشــترکین خانگی، 
افزود: این مشــترکین 33 درصد مصرف استان 
را بــه خــود اختصــاص داده اند. بخــش عمومی 
کــه ازنظر تعــداد اندک هســتند، امــا 9.7 درصد 
مصــرف را دارند؛ بخش کشــاورزی کــه 1.7 درصد 
ازنظر تعدادی را دربرگرفته بودند، 37.5 درصد 

مصرف انرژی برق ما را شامل می شوند.
وی ادامــه داد: ســایر مصــارف، حــدود هفت 
درصــد از مصرف برق اســتان را دارند؛ نکته قابل 
توجــه در ایــن موضــوع آن بــوده کــه صنایع زیر 
پوشــش ما و صنایع بزرگ مثل ســیمان، پوالد و 
غیره برق خود را از برق منطقه ای باختر می گیرند 
و جزء آمار اســتان محسوب نشده اند که ممکن 

است با احتساب این صنایع، سهم بخش صنعت 
در استان به 30 درصد هم برسد.

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان پله های مصرف را این گونه تشــریح کرد: 
برای مشــترکین خانگی 6 پله در تعرفه ها تعریف 
شد؛ مشــترکینی که مصرف بین 200-0 کیلووات 
دارند که 66.7 درصد مشــترکین طی تابستان در 

شرایط ُپرمصرفی جزء نخستین پله هستند.
وی دومین پله را مصــرف 300-200 کیلووات 
معرفــی کــرد و گفــت: 23 درصــد مشــترکین در 
ایــن بــازه هســتند کــه مجموعــًا الگــوی مصرف 
در تابســتان بــرای هر ماه، 300 کیلووات ســاعت 
اســت کــه 90.4 درصــد مشــترکین همــدان زیــر 

الگوی مصرف، استفاده از برق دارند.
ســهرابی بیدار اضافــه کرد: تقاضا داریم ســایر 
مشــترکین نیز بــه این بــازه کوچ کننــد و مراعات 
و مدیریــت مصــرف در منــازل انجــام شــود و در 
مجموعــه 90.4 درصــد قرار بگیرند، زیــرا در دین 
مبیــن اســام هم به عدم اســراف اشــاره شــده 

است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان پله بعدی را مصرف 500- 400 کیلووات 
معرفــی و اذعــان کــرد: در ایــن پلــه 1.9 درصــد 
مشــترکین قــرار دارنــد و پلــه بعــدی کــه 600- 
500 کیلــووات اســت، جمعیــت آن را 0.6 درصــد 
مشــترکین تشــکیل می دهنــد. دو برابــر الگو نیز 
شــامل 0.4 درصــد مشــترکین خانگــی بــوده که 
کمتــر از نیم درصــد اســت و درصــورت مدیریــت 

مشترکین این موضوع قابل کنترل می شود.
الگــوی  رعایــت  امتیــازات  درخصــوص  وی 
مصرف و برنامه های تشــویقی گفت: برنامه های 
تشــویق محور داریــم و در هیئت محتــرم وزیران 
بــرای بخش هــای  آرام  عبــور  مصوبــه ای جهــت 
مختلف مصرف اعم از خانگی، صنعت، کشاورزی 

و غیره تکالیفی دیده شده است.
برنامه هــای  نتیجــه  بــه  ســهرابی بیدار 
تشــویقی پرداخــت و افــزود: در بخــش صنعــت 
مشــترکین مشــمول تفاهم نامه همــکاری جلب 

مشــارکت 6 هــزار و 316 نفر اســت که مشــمول 
تفاهم نامه با اداره بــرق بوده اند و در کاهش بار 
برنامه ریزی شده 24 ســاعته یا 12 ساعته تفاهم 

کردند.

در  صنعتگــران  همراهــی  و  همدلــی     
حوزه اصالح الگوی مصرف

وی نــوع دیگــر تفاهــم در بخــش صنعــت را 
کاهــش بار 12 تا 18 برشــمرد و گفــت: عزیزان در 
این ســاعات یا کاهش مصــرف دارند و یا صنعت 
خــود را تعطیــل می کننــد و در زمــان دیگــری به 
فعالیــت می پردازنــد که بیشــترین مشــارکت در 
این بخش بوده و یک هزار و 158 مورد در بخش 
جابه جایی را در صنعت شاهد بوده ایم که نشان 
از همدلی و همراهی صنعتگران در حوزه اصاح 

الگوی مصرف است.
ســهرابی بیدار دیگر تفاهم را تغییر ســاعت کار 
برنامه ریزی شــده خوانــد و ابــراز کرد: بــه نحوی 
که واحــد تولیدی در بازه زمانــی 17-13 تعطیل 
باشــد؛ نــوع دیگــری هم هســت که بــرای صنایع 

تک شیفت درنظر گرفته شده است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان دیگــر تفاهــم در ایــن حــوزه را تغییر روز 
تعطیــل واحد صنعتــی خواند و گفــت: تغییر روز 
تعطیــل در ایام هفته نیز دیگر تفاهم مشــترکین 

با ما بوده است.
مذکــور  صنایــع  داد:  ادامــه  ســهرابی بیدار 
اســتان  جای جــای  در  کــه  هســتند  صنایعــی 
قــرار دارنــد کــه درخصــوص صنایــع مســتقر در 
شــهرک های صنعتی فرمول دیگــری به کار گرفته 
شده است که به میزان درصد مشارکت و میزان 
ساعات همکاری بســتگی دارد؛ آن ها با توجه به 
آنچه بیان شــد سنجیده و شــامل تشویق ریالی 

می شوند.

تعطیــل  غیــر  روز  یــک  تعطیلــی     
شهرک های صنعتی برای بهبود وضعیت برق

وی درخصــوص شــهرک های صنعتی توضیح 

داد: در ایــن خصــوص بــا وزارت صمــت و نیــرو 
حاضــر  درحــال  شــده؛  انجــام  همکاری هایــی 
براساس تفاهم های انجام شده مقرر شد هریک 
از شــهرک های صنعتــی یــک روز )غیــر از تعطیلی 
جمعــه( از ســاعت 11 تــا 23 تعطیــل باشــند که 

هماهنگی های آن انجام شد.

   کل برق مصرفی کشاورزان با خاموشی 
5 ساعته الکترموتورها، رایگان خواهد شد.

بخــش  تشــویق های  افــزود:  ســهرابی بیدار 
کشــاورزی اساســش در تشــویق های وزراتخانــه 
بیان شــده؛ از خردادماه تأمین برق کشاورزان در 
19 ســاعت انجام می شــود و پنج ساعت از زمان 
روزانه )بین ساعت 11 صبح تا 18( الکترموتورهای 
خــود را خامــوش می کننــد و مورد تشــویق قرار 
می گیرنــد و کل برق مصرفیشــان رایگان خواهد 
شــد که 9 هزار و 105 مشتری کشاورزی متقاضی 

این مشارکت شدند.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به صنایع وابسته به کشاورزی، 
اذعــان کرد: در ایــن صنایع همچــون گلخانه ها، 
مرغداری ها و دامداری هــا تفاهم این گونه بوده 
است که درصورت کاهش 10 درصدی برق، مورد 

تشویق قرار خواهند گرفت.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش ســاعت کار ادارات، 
تصریح کرد: کاهــش کار ادارات و آغاز به کار آن ها 
از ســاعت هفــت تــا 13 با همراهــی اســتاندار، به 
فرآینــد تأمیــن برق اســتان کمک شــایانی کرد که 
مصوبه هیئت وزیران در این خصوص کاهش 30 
درصدی در ســاعات اداری بوده و در خارج ساعت 
اداری باید 60 درصد کاهش مصرف نســبت به روز 
جاری را شــاهد باشــیم کــه آمارهــای روزانه بیانگر 

همکاری ادارات در این خصوص است.
ســهرابی بیدار با اشاره به بخش سایر مصارف 
)تجاری(، گفت: این بخش با مصرف 30 کیلووات 
در ســاعات 17-13 درصورتــی کــه حداقــل پنــج 
روز ایــن موضوع تــداوم یابد، مورد تشــویق قرار 

خواهند گرفت.

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
تشــویقی  برنامه هــای  درخصــوص  همــدان 
جایگاه هــای CNG اذعــان کــرد: درصورتی که در 
ســاعت 17-13 این مراکز از ژنراتورهای اظطراری 
خــود اســتفاده کنند و یــا در ســاعات دیگر حتی 
دو ســاعت مصرف خــود را 50 درصد کنند، مورد 

تشویق واقع خواهند شد.
وی درخصــوص مولد هــای برق اضطــراری در 
صنعــت و ســایر مراکــز گفــت: درصورت داشــتن 
تفاهم نامــه بــا شــرکت برق، مــورد تشــویق قرار 
می گیرند تا در ساعت 17-13 این مولدهای برق 
را به مدار بیاورند که عاوه بر تســهیل در دریافت 
سوخت، مورد تشویق ریالی قرار حواهند گرفت.

سهرابی بیدار با اشاره به همکاری های خانگی 
از یــک خردادمــاه تــا یــک تیرمــاه، افــزود: در این 
بــازه زمانی 425 هزار صورت حســاب به مبلغ 20 
میلیــارد و 400 میلیــون تومــان صــادر شــده که 
از ایــن میــان 223 هــزار صورت حســاب بــا مبلغ 
362 میلیون تومان مشــمول پاداش شدند که 
بیانگر مشــمول پاداش قــرار گرفتن 50 درصدی 
مشــترکین بوده و شامل بخشودگی های جزء تا 

کامل است.
وی با اشــاره بــه مصرف برق های غیــر مجاز از 
ســال 98، اذعان کــرد: دو هزار و 498 دســتگاه 
ماینــر جمع آوری شــده اســت؛ در ســال گذشــته 
چهــار هزار و 459 مورد برق غیر مجاز شناســایی 
و 19 میلیــون کیلــووات ســاعت انــرژی مفقــوده 

دریافت شد.
از  اســتفاده  اینکــه  بیــان  بــا  ســهرابی بیدار 
اپلیکیشــن بــرق در رســیدگی بــه اســتفاده غیــر 
مجــاز از برق حائز اهمیت اســت، گفت: به منظور 
مدیریــت مصــرف برق تــا جایی که بــه عبورومرور 
مــردم خللی وارد نشــود، شــدت مصــرف برق در 
معابــر و پارک هــا را کاهــش داده و کنترل خوبی 

داشتیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره به اینکه از بیــن یک هزار و 700 
اداره یک هزار و 320 اداره پایش شده اند که 98 
مورد اخطار کتبی داده شــده است، تشریح کرد: 
برق 43 اداره و بانک نیز قطع شده، اما مجدد با 
گرفتــن قول رعایت ضوابط از آن ها، وصل شــده 

است.
این مقام مسئول واحد های تجاری را بیش از 
92 هزار مشــترک برشــمرد و تصریح کرد: بیش از 
15 هزار مورد از آن ها بازدید شــده اســت و برای 
ســه هــزار و 117 مــورد از ایــن مشــترکین اخطــار 
شــفاهی و 271 مــورد اخطار کتبی صادر شــده و 

31 مورد قطع برق را شاهد بوده ایم.
وی بــا بیــان اینکــه یک ســوم بــار مصرفــی در 
فصل تابســتان و بحث تأسیسات برودتی است، 
افــزود: امیدوارم شــهروندان همراهــی الزم را در 
ایــن خصوص داشــته و دمای 25 درجــه را برای 

کولرهای گازی رعایت کنند.
خورشــیدی  انــرژی  حــوزه  در  ســهرابی بیدار 
اذعــان کرد: در این خصوص اتفاق خوبی افتاده 
و هشــت نیــروگاه فعــال اســت و امیدواریــم بــر 

تعداد آن ها افزوده شود.
وی بــه برگــزاری کارگاه هــای مدیریــت مصرف 
اشاره کرد و گفت: اســتانداری همدان نسبت به 
مدیریــت مصــرف ادارات همراهی خوبی داشــته 

که قدردان این مقام مسئول هستیم.

استاندار همدان:

ح صنعتی 50 میلیارد تومان تسهیالت برای 12 طر
ســپهرغرب، گــروه خبــر: اســتاندار همــدان با 
اشــاره بــه نــگاه حمایتــی و تســهیل گر دولت به 
حــوزه تولید، گفت: 50 میلیارد تومان تســهیات 
از محــل منابــع داخلــی بانک هــا بــا هــدف رفــع 
مشــکات و تســهیل روند فعالیــت و تولید به 12 

طرح صنعتی استان پرداخت می شود.
در  چهارشــنبه  روز  قاســمی فرزاد«  »علیرضــا 
شــانزدهمین جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع 
تولیــد اســتان همــدان که به بررســی مســائل و 
مشــکات 12 واحد صنعتی و پنــج واحد تولیدی 
اختصــاص داشــت، افــزود: نــگاه ایــن ســتاد به 
حوزه تولید براســاس رویکردهای محوری دولت 

سیزدهم، حمایتی و تسهیل گر است.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیت حفظ محیط زیســت به 
موازات رونق تولید و توســعه اقتصادی، اظهار کرد: 
بر همین اساس مجموعه مدیریتی استان همدان 
در فرآینــد تصمیم گیری اهمیت ویــژه ای برای حفظ 

محیط زیست و سامت مردم قائل است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه تولید نباید 
منجــر بــه آلودگــی محیط زیســت شــود، تصریح 
رهبــری،  معظــم  مقــام  تأکیــدات  حســب  کــرد: 
دســتور رئیس جمهــور و قوانین موجــود، حفظ 
محیط زیســت و سامت مردم در اولویت کارها و 

برنامه ها قرار دارد.
قاســمی فرزاد با تأکیــد بر اینکــه در برخورد با 
آالینده های محیط زیســت هیــچ اغماضی وجود 
نــدارد، اظهــار کــرد: فرصــت زمانی محــدودی به 
واحدهــای تولیدی دارای مشــکل آالیندگی برای 
تجهیز فیلتراســیون و رفع آلودگی داده می شود 
و مدیــران ایــن واحدهــا مکلــف هســتند در این 
مدت نســبت به نصــب تجهیزات مــورد نیاز برای 
رفع آلودگی و حفاظت از محیط زیســت براساس 

استانداردهای روز اقدام کنند.
نماینده عالی دولت در استان همدان با اشاره 
به اهمیت اجرای سیاست های کلی محیط  زیستی 
در صــدور مجــوز طرح هــای تولیــدی و اقتصادی، 

گفــت: جایــگاه محیط  زیســت در قانون اساســی 
جمهوری اسامی ایران و همچنین سیاست های 
کلــی نظــام به خوبــی تدوین  شــده اســت و رهبر 
معظم انقاب نیز در همین زمینه و در اجرای بند 
یــک اصل 110 قانون اساســی، سیاســت های کلی 

مرتبط با محیط  زیست را اباغ فرموده اند.
قاســمی فرزاد با اشــاره به بررســی مســائل و 
مشکات 12 طرح صنعتی و جهاد کشاورزی برای 
رونــق تولید، افــزود: مقرر شــد 50 میلیــارد ریال 
تسهیات از محل منابع داخلی بانک ها برای رفع 
مشــکل و تســهیل فرآینــد تولید به ایــن طرح ها 

پرداخت شود.
اســتاندار همدان با تأکید بــر رویکرد حمایتی 
و تســهیلگرانه در حوزه تولید، اظهار کرد: مسائل 
و مشــکات پنج طرح تولیــدی در حوزه  فرآوری و 
کشــاورزی نیز بررســی و تصمیمات مقتضی برای 
رفع مشکات این واحدها در راستای رونق تولید 

گرفته شد.

2 نخبه همدانی به مسابقات 
جهانی مهارت اعزام شدند

ســپهرغرب، گــروه خبــر: مدیــرکل آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای اســتان همــدان از اعــزام دو 
نخبه جوان اســتان برای شرکت در رقابت های 

المپیاد جهانی مهارت 2022 خبر داد.
»وهب مختاران« روز چهارشنبه اظهار کرد: 
مهدی اســکندری بــرای شــرکت در رقابت های 

جهانی در رشته کنترل صنعتی به کشور اتریش 
شهر سالزبورگ اعزام می شود.

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
همــدان از حضــور علــی حصــارزاده در رشــته 
فنــاوری اتومبیــل در مســابقات جهانی مهارت 
2022 خبر داد و افزود: این مســابقه در کشــور 

آلمان و شهر فرانکفورت برگزار خواهد شد.
مختاران با بیان اینکه مسابقات ملی مهارت 
در سه سطح شهرستانی، استانی و کشوری و هر 

دو ســال یکبار در ســطح جهانی برگزار می شود، 
خاطرنشــان کرد: این مســابقات تنها رویــداد در 
حوزه مهارتی اســت کــه در عرصه بین المللی نیز 
جایگاه باالیی دارد و تنها فرصت برای دیده شدن 

استعدادها در این زمینه است.
وی هدف از برگزاری مســابقات ملی مهارت 
را شناســایی نخبــگان و اســتعدادهای نهفتــه 
برشــمرد و اظهار کرد: رقابت  هــای ملی مهارت 
تبــادل اطاعــات و تجربیــات  بــرای  زمینــه  ای 

بــه  و شناســایی و معرفــی نخبــگان مهارتــی 
بنگاه  های اقتصادی اســت کــه موجب نمایان 

شدن نخبگان مهارتی نیز می  شود.
مختاران خاطرنشــان کرد: سازمان آموزش 
فنی و حرفه  ای کشــور به عنــوان نماینده ایران 
به طــور   )WSI( مهــارت  جهانــی  ســازمان  در 
ساالنه مســابقات ملی مهارت را برگزار می کند 
بــرای شــرکت در مســابقات  آن  برگزیــدگان  و 
جهانــی مهارت که هر دو ســال یکبار در یکی از 

کشورها برگزار می  شود، اعزام می  شوند.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
همدان افزود: چهل وششــمین دوره مسابقات 
جهانی مهارت که قرار بود به میزبانی کشور چین 
در سال 2022 برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس 

کرونا در چند کشور مختلف برگزار می شود.
اســتان همــدان دارای 22 مرکــز و شــعبه 
ویــژه  خصوصــی  آموزشــگاه   198 و  دولتــی 

آموزش های فنی و حرفه ای است.
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مجید فرجی-  شهردار مالیر
تاریخ چاپ 1401/04/16 

ی مالیــر درنظــر دارد باســتناد مجــوز شــماره 116/ش/6/م  شهــــردار
مورخه 1401/02/11 شورای اسالمی شهر در قالب مناقصه تامین نیروی 
انســانی شــرکتی جهت امور خدماتی ، بمدت یکسال و با شرایط ذیل به 
پیمانکاران و شــرکتهای خصوصی واجد صالحیــت و دارای گواهی معتبر 
صالحیــت و شــرکتهای دارای مجوز خدماتــی (دارای تاییدیه از اداره کار و 
امــور اجتماعــی( و صرفــا از طریق  ســامانه تــدارکات  الکترونیکی  دولت 
واگــذار نمایــد .مهلــت دانلود اســناد تــا مورخ پنــج شــنبه 1401/04/16 
 ســاعت 14 و مهلــت تحویــل اســناد بــه دبیرخانــه شــهرداری تــا مــورخ 

سه شنبه1401/04/28 ساعت 13 می باشد. 
مبلــغ  همــراه   بــه  را  خــود  پیشــنهاد  تواننــد  مــی  متقاضیــان   لــذا 
شــماره  جــاری  )حســاب  نقــد  وجــه  ریــال  )2/000/000/000ریــال( 
0105598672002  نزد بانك ملی شــعبه شــهداء مالیر به نام شــهرداری 
مالیر  ( یا اســناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به جهت ســپرده شرکت در 
مناقصه  به همراه ســایر مدارک شامل اساسنامه آخرین تغیرات  و مهر 
و امضا شــرایط عمومی و قرارداد از طریق سامانه تدارکات  به شهرداری 

ارسال نمایند.
شــماره  بــا  تواننــد  مــی  بیشــتر  اطالعــات  کســب  جهــت  همچنیــن 
 جهــت دریافت 

َ
مســتقیم32216061-081 تمــاس حاصــل نماینــد ضمنا

اســناد مناقصــه صرفــا به ســامانه تــدارکات  الکترونیک  دولــت مراجعه 
فرمایید.

))مشخصات مناقصه(( 
1-تعداد کل نیروی انسانی 293 نفر می باشد.

2-مدت قرارداد از تاریخ تنظیم به مدت یکســال کامل می باشــد که 
حجم کار تا 25% قابل افزایش و کاهش می باشد.

3-چنانچــه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد حداكثر ظرف مدت 7 روز 
از تاریخ ابالغ خودداری نماید ســپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر 
دوم قرارداد منعقد میگردد و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد 

داشت.
4-هزینــه نشــر اگهی مناقصــه به عهده برنــده مناقصه می باشــد و 

شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است. 
5-مهلت دریافت )دانلود( اســناد تا ســاعت 14 روز پنج شــنبه  مورخ 

1401/04/16 و مهلت تحویل  اســناد  تا ســاعت 13 روز ســه شنبه  مورخ 
1401/04/28 می باشد 

6- تاریــخ بازگشــائی پاكتهــا در روز چهــار شــنبه1401/04/29  راس 
ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردار می باشد. 

از تاریــخ بازگشــائی پاكتهــای  7-مــدت اعتبــار پیشــنهادات 3 مــاه 
مناقصه می باشد.

8- بــه پیشــنهادات مخــدوش و مشــروط و فاقــد ســپرده ترتیــب اثر 
نخواهد شد.

9- پس از مشــخص شدن نفرات برنده سپرده سایر شرکت کنندگان 
به آنها مسترد می گردد.

10- شــهرداری صرفــا ، کســورات ، مالیــات بــر حقــوق و بیمــه تامیــن 
اجتماعــی کارکنــان شــرکت را به حســاب مشــترک واریز کــرده  و در قبال 
مالیــات بــر درآمد مــاده 110 قانون مالیاتهای مســتقیم )مالیات بر ســود 
مدیریتی و عملکردشــرکت( وســایر کســورات ، هیچگونه مسئولیت و یا 
تعهدی نداشــته و تماما به عهده شــرکت میباشد.ضمنا شرکت موظف 
بــه انجام تکالیف قانونی خود در قبــال ادارات دولتی)اداره امور مالیاتی 
و ســازمان تامین اجتماعی و ... ( بوده و در صورت قصور و کوتاهی ، اگر 
مشــمول جرائم شود ، شــهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص 

نخواهد داشت.
11- پیمانکار موظف به پرداخت کلیه حق و حقوق نیروها برابر قوانین 

اداره کار و امور اجتماعی می باشد.
12( مــدارک شــامل تضمین پاكــت )الف( اســناد و مدارک شناســایی 
معتبــر و قــرارداد شــرایط عمومــی - اساســنامه )آخریــن تغییــرات( - 
گواهــی صالحیــت و ... )پاكت ب( و پیشــنهاد قیمت )پاكت ج( می باشــد  
کــه متقاضیــان  می بایســت اصل  پاكت الف  را تحویل  دبیرخانه  و ســایر 
مدارک )پاكت ب و ج( را از طریق  ســامانه و به صورت الکترونیکی  ارسال  

نمایند. 

شهادت امام محمدباقر )ع(
تسلیت باد

شهرداری منطقه سه همدان  

عمومئ مناقصــه  تجدید  گهــئ  آ

شماره آگهی: 15658 - شماره م الف: 1524

شماره م الف: 629

ی منطقه سه همدان  در نظر دارد مناقصه عمومی پروژ ه زیر را را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تجدید نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد  شهردار
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشــار مناقصه 
درســامانه تاریخ 1401/04/16 می باشــد. مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت  تا ســاعت 19:00 تاریخ1401/04/22میباشــد. مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد تا ســاعت 14:00 

تاریخ1401/05/03 میباشد.  زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 14:30تاریخ 1401/05/3 میباشد.

مدتمبلغ نام پروژهشماره فراخوان
 پیمان

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال(

مبلغ تضمین 
انجام 

تعهدات)ریال(
محل تامین تعدیلرتبه پیمانکار

اعتبار

ادامه احداث 2001090334000061
مطابق با قوانین 81،190،000،000ماه23،748،166،801سوله کارآفرینی

و ضوابط مرتبط
شرکتهای دارای حداقل 

پایه 5 حقوقی رشته 
ابنیه 

تعدیل تعلق 
می گیرد

درآمدهای 
عمومی 

شهرداری منطقه 
سه همدان

2001090334000059
احداث سرویس 
بهداشتی پارک 

پردیسان
مطابق با قوانین 12860،000،000ماه17،084،397،930

و ضوابط مرتبط
شرکتهای دارای حداقل 

پایه 5 حقوقی رشته 
ابنیه

تعدیل تعلق 
می گیرد

درآمدهای 
عمومی 

شهرداری منطقه 
سه همدان

2001090334000062
پوشش 

رودخانه پشت 
فرهنگسرای 

والیت
مطابق با قوانین 3500،000،000ماه9،869،590،087

و ضوابط مرتبط
شرکتهای دارای حداقل 

پایه 5 حقوقی رشته 
ابنیه 

تعدیل تعلق 
می گیرد

درآمدهای 
عمومی 

شهرداری منطقه 
سه همدان

2001090334000064
خرید جدول بتنی 

بصورت تحویل 
در محل

مطابق با قوانین 12200،000،000ماه4،000،000،000
و ضوابط مرتبط

واحد تولیدی دارای 
پروانه بهره برداری 

معتبر از وزارت صمت و 
همچنین  پروانه کاربرد 

عالمت استاندارد

تعدیل تعلق 
نمی گیرد

درآمدهای 
عمومی 

شهرداری منطقه 
سه همدان

خالصه شرایط شرکت در مناقصه:
1. مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اســناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی که می بایســتی به شــماره حســاب  100827030411بانک شــهر 

شعبه شریعتی ) کد317(واریز گردد.
2. متقاضی باید بر اســاس ظرفیت کاری مورد تأیید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری قیمت پیشــنهادی خود را ارائه نماید بدیهی اســت در صورت 

مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .
3. کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

4. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
5. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

6. پیشنهادات ارائه شده توسط پیمانکاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
7. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه معامالتی شهرداری تهران با اصالحات و تسری می باشد.

8.   ســپرده یا  تضمین شــرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیده اند به اســتثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته از ابالغ صورتجلســه کمیســیون معامالت مســترد 
خواهد شد.

9.   بدیهــی اســت حیــن انعقــاد قرارداد به عنوان تضمیــن انجام تعهدات به میزان تعیین شــده در جدول ذیل از برنــده مناقصه اخذ و تضمین شــرکت در مناقصه نفر دوم آزاد 
خواهد شد

10. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام باشد. در صورت تعارض مبلغ حروفی با عددی، مبلغ درج شده با حروف معتبر است.
11. الزم به ذکر است ، ارائه اساسنامه شرکت - آگهی تأسیس ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور - آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور- گواهی صالحیت پیمانکاری-
گواهی نامه رتبه بندی - و ســایر مدارک مورد نیاز درج شــده در اســناد مناقصه هنگام بارگذاری اســناد  در ســایت ، الزامی می باشــد. کلیه صفحات مدارکی که در داخل پاکت )ب( 
قــرار مــی گیرنــد حتمــا باید  مهمور بــا مهر و امضا الکترونیکی صاحبان امضا مجاز باشــد. صرفا اســناد پاکت هــای پیشــنهاد )ب( و )ج( دارای مهر و امضای الکترونیــک مورد پذیرش 
اســت .پیشــنهاد دهندگان بایســتی فایل های پی دی اف  موجود در پاکات ب و ج  را با اســتفاده از نرم افزاری که در منوی " امضای الکترونیکی" ســامانه تعبیه شــده مهر و امضای 
دیجیتــال نمــوده و ســپس جهــت بارگــذاری پاکات اقــدام نمایند.  پاکت )الف ( میبایســتی  عالوه بر بارگذاری در ســایت بصورت دســتی به شــرح و آدرس ذیل در قبال اخذ رســید تا  

ساعت14:00مورخ1401/05/03، تسلیم دبیرخانه شهرداری منطقه سه به آدرس همدان، خیابان شهدا، میدان پروانه ها شود.
12. زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ 1401/05/03 ساعت14.30در شهرداری مرکزی خواهد بود.)حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بالمانع است(

13. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32677413-081تماس حاصل نمایید.
14. ضمنا مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir امکانپذیر می باشد.                       

3 w w w . s e p e h r p r e s s . i r

  1401 تیرمـــاه   16 پنجشـــنبه   
 ســـال دوازدهـــم  شـــماره 2341 

خبر

وستاها را گسترش دهند ح هادی ر دهیاران محدوده طر
ســپهرغرب، گروه خبر: فرماندار بهار گسترش 
محــدوده طــرح هــادی روســتاها را بســیار مهم 
بــرای  می تواننــد  دهیــاران  گفــت:  و  برشــمرد 
افزایــش محــدوده طرح هادی روســتا بــه بنیاد 
مســکن پیشــنهاداتی ارائــه دهند و بــا توجه به 
وضعیــت بودجــه دولت، تفکیــک و تملک زمین، 

منبع درآمد خوبی برای دهیاران است.
دهیــاران  بــا  نشســت  در  نباتــی  روح الــه 
شهرســتان بهــار بــا بیــان اینکــه ضمن اســتقرار 
دهیاری هــا امــور مدیریتی در روســتاها ســامان 
گرفت و خدمات رســانی به روســتاییان بیشــتر و 
بهتر شــد، گفت: هدف همه ما در راســتای حفظ 
نظام و انقاب است و مرزی بین دولت، دهیاران 
و مردم وجود نــدارد؛ زیرا اصل حاکمیت انقاب 

بر »باهم بودن مردم« است.
نباتــی با تأکید بر حل مشــکات روســتاییان، 
گفــت: دهیــاران بایــد بــه جایــگاه واقعــی خود 
واقــف باشــند و به عنــوان نماینــده حاکمیت با 

دولت همکاری کنند.
وی افــزود: برای خدمت رســانی بهتر به مردم 
به اصلی تریــن ابزار یعنی »قانون« توجه شــود 
و حرکــت بر خاف مدار قانون »تخلف« اســت و 

مشکات ایجاد خواهد کرد.
ایــن مقــام مســئول بــا تأکیــد بــر هم افزایی 
مســئوالن، ابراز کرد: تعامل خوب بین شــوراها 

و دهیــاران می توانــد راهگشــا باشــد و بــا ارائــه 
راهکارهــای مناســب اقدامــات حاکمیتــی خوب 

پیش می رود.
هــادی  طــرح  محــدوده  گســترش  نباتــی 
روســتاها را بسیار مهم برشمرد و گفت: دهیاران 
می تواننــد بــرای افزایش محدوده طــرح هادی 
روســتا به بنیاد مسکن پیشــنهاداتی ارائه دهند 
و بــا توجه بــه وضعیت بودجه دولــت، تفکیک و 
تملــک زمین، منبــع درآمد خوبی بــرای دهیاران 

است.
وی تصریــح کرد: با احصــای دقیق و به موقع 
مشــکات و پیگیری مرتب دهیاران در حوزه های 
مختلف، شاهد رفع مسائل و مشکات خواهیم 

بود.
وی بــه بیمه پوششــی روســتاییان و عشــایر 
بــا  عشــایر  و  روســتاییان  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
پرداخــت رقــم ناچیــزی می تواننــد زیر پوشــش 
از  و  گیرنــد  قــرار  عشــایر  و  روســتاییان  بیمــه 

مزایای مســتمری بازنشســتگی بهره مند شوند؛ 
آگاه ســازی روســتاییان و عشــایر بــرای پوشــش 

بیمه ای به عهده دهیاران است.
فرمانــدار بهــار با اشــاره به اعطای تســهیات 
اشــتغال روســتایی توســط دولــت، اظهــار کــرد: 
تسهیات اشتغال روســتایی با بهره مناسب و با 
توجه به ظرفیت های موجود در روستا با شرایط 

سهل تر در اختیار روستاییان قرار می گیرد.
غیــر  اقدامــات  خواســت  دهیــاران  از  نباتــی 
قانونــی مانند تصــرف اراضی، ساخت وســازهای 
غیر مجاز، تصرف و مســدود کــردن رودخانه ها، 
بحث های زیست محیطی و آالیندگی و مشکات 
روســتاها را گــزارش دهنــد تــا مشــکات مرتفع 

شود.
وی تصریــح کرد: دهیاران نباید از رســانه ها و 
فضای مجازی غافل شــوند، زیرا اکثر روستاییان 
از فضای مجــازی و اینترنت اســتفاده می کنند و 
در پلتفرم هــای داخلــی و خارجی فعال هســتند 
و از ایــن ظرفیت بــرای تبیین اقدامات و خدمات 

نظام بهره می گیرند.
ارتبــاط دهیــاران و  بــر  ایــن مقــام مســئول 
شــوراها بــا پایگاه هــای بســیج امــام جماعات و 
مســاجد تأکیــد کــرد و گفــت: درصــورت ارتبــاط 
بین مســئولین، آســیب های اجتماعی در سطح 

روستاها کاهش می یابد.

طی سه ماهه نخست سال در نیروگاه شهیدمفتح رقم خورد؛

یکی ی الکتر ژ تولید بیش از یک میلیارد و 750 میلیون کیلووات ساعت انر
ســپهرغرب، گروه خبر: معــاون تولید نیروگاه 
شــهیدمفتح گفت: طی ســه ماهه نخست سال 
در نیــروگاه شــهیدمفتح بیــش از یــک میلیارد و 
750 میلیــون کیلووات ســاعت انــرژی الکتریکی 

تولید شد.
بــه گــزارش ســپهرغرب و بــه نقــل از روابــط 
عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدمفتح، 
پژمان اختری ابراز کرد: در سه ماهه نخست سال 
بیــش از یــک میلیــارد و 750 میلیــون کیلــووات 
ســاعت انــرژی الکتریکی در نیروگاه شــهیدمفتح 

تولید شده است.
اختــری ضمــن اعــام ایــن خبــر، اظهــار کــرد: 
تعمیــرات واحد هــای ایــن مجموعه در اواســط 
اردیبهشــت ماه و در موعــد مقرر به پایان رســید 
و هــر چهار واحد بخار بــا حداکثر ظرفیت یک هزار 

مگاوات هم اکنون در مدار تولید قرار دارند.
معاون تولید نیروگاه شهیدمفتح با اشاره به 
آمادگــی کامل نیروگاه برای تولید پایدار انرژی در 
اوج مصرف تابستان، افزود: با تمام توان تاش 
خواهیــم کرد خللــی در تولیــد انــرژی در نیروگاه 
به وجــود نیاید تا بتوانیم با همکاری خوب مردم 
عزیز کشــورمان روزهای گرم ســال را با موفقیت 

پشت سر بگذاریم.
شایان ذکر است نیروگاه شهیدمفتح با تولید 
یک هزار مگاوات ســاعت انرژی الکتریکی عاوه بر 
تأمیــن نیــاز اســتان همــدان، وظیفــه پایــداری 
شــبکه برق در کریدور شــمال جنــوب را برعهده 
داشــته و در ســال های گذشــته توانســته است 
رتبه نخســت آمادگی تولید در بیــن نیروگاه های 

کشور را کسب کند.

فرماندار تویسرکان:
بیمه دهیاران و اعتبارات دهیاری ها 

ادامه دارد

ســپهرغرب، گــروه خبــر: فرمانــدار تویســرکان گفت: 
بیمــه  دهیــاران تــداوم دارد و درصــورت امــکان از آنان 
در زمینه هــای دیگــر اســتفاده خواهیم کرد؛ از ســویی، 

اعتبارات دهیاری ها مثل سنوات قبل ادامه دارد.
حســین افشــاری عصر سه شــنبه در جمــع دهیاران 
شهرستان تویسرکان با بیان اینکه با توجه به مشکات 
و محدودیت های مالی دهیاری ها مردم روســتا برای هر 
مشــکلی ســراغ دهیار می رونــد، تصریح کــرد: الیحه ای 
توسط وزارت کشور تنظیم شده است که امنیت شغلی 
دهیــاران در آن الیحــه دیــده شــود، اما نوعی مشــکل 
قانــون اساســی دارد که دهیــاری را به عنــوان نهاد غیر 

دولتی عمومی خطاب می کنند.
وی ادامــه داد: شــورا وقتــی می خواهــد دهیــار را 
جابه جــا کند، باید به توانمندی دهیار دقت کرده و الزم 
اســت از جابه جایــی دهیــاران توانمند حمایت داشــته 

باشیم.
فرمانــدار تویســرکان در ادامــه صحبت هــای خود از 
بیمــه دهیاری ها نــام برد و متذکر شــد: بیمــه  دهیاران 
تداوم دارد و درصورت امکان از آنان در زمینه های دیگر 
اســتفاده خواهیم کرد؛ از ســویی، اعتبــارات دهیاری ها 

مثل سنوات قبل ادامه دارد.
این مقام مســئول از پیگیری صدور کارت شناســایی 
دهیاران سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: حمایت 
از دهیاران وظیفه ما اســت؛ دهیار نماینده دولت بوده 
و از ســوی مــردم هــم می توانــد نظــارت بــر عملکردها 

داشته باشد.
افشــاری از بازنگری طــرح هادی و الحــاق محدوده 
بــرای برخی روســتاها ســخن گفــت و افزود: مــردم در 
اجــرای طــرح هــادی بایــد همراهــی الزم با دهیــاری را 
داشــته باشــند؛ چون طرحی که مــردم از آن حمایت و 
اســتقبال نداشــته باشــند، اجرایی شــدن آن مقداری 

سخت است.
وی یــادآور شــد: دهیــاران بــا ساخت وســازهای غیر 
مجــاز مقابله کنند؛ در زمینه کمیســیون مــاده 100 آرا را 
ســختگیرانه صــادر می کنیم و وقتی حکــم تخریب داده 
می شــود، فرد هرچه ســرمایه گذاری کرده است، از بین 

می رود، چون دیگر قابل فروش نیست.
افشاری با بیان اینکه آموزش دهیاران ضرورت دارد، 
خاطرنشان کرد: 70 درصد بارش ها نسبت به بلندمدت 
کاهش یافته  است و از طرفی آب های زیرزمینی بی رویه 
اســتفاده می شــود کــه بایــد ایــن مهــم مــورد توجه و 

فرهنگ سازی قرار گیرد.

خبر
مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری همدان:

»بی نام پدر« در همدان 
نقد می شود

واحــد  مســئول  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
اســتان  هنــری  حــوزه  ادبــی  آفرینش هــای 
همــدان گفت: کتــاب »بی نــام پدر« نوشــته 
ســیدمیثم موســویان در حوزه هنری استان 

همدان نقد و بررسی می شود.
مریــم زنــدی بــا بیــان اینکــه رمــان »بــی 
نــام پــدر« روایتگــر داســتان زندگــی یکــی از 
بدنام تریــن و فاســدترین تیمســارهای رژیــم 
شاهنشــاهی اســت، ابــراز کــرد: ایــن کتاب در 
مــدت کوتاهــی کــه به چــاپ رســیده، موفق 
بــه کســب عناوینــی چــون برنــده قلــم زرین، 
شایســته تقدیــر جــال آل  احمد و شایســته 
تقدیــر کتــاب ســال جمهــوری اســامی ایران 

شده است.
وی نویســنده »بــی نــام پــدر« را مــدرس 
کارگاه داستان نویســی حــوزه هنــری همدان 
و از نویســندگان ارزشــی اســتان اعــام کرد و 
افــزود: »مــا هم هســتیم«، »به نــام خدا من 
نمی کنــم«،  مصاحبــه  بروجــردی ام،  محمــد 
»کاه  لــی«،  »لــی  رنگــی«،  »بخارهــای 
پوســتی ها«، »چهــار پــر« و »تفنگــم رو زمین 
نذار« ازجمله کتاب هایی اســت که سیدمیثم 
موسویان نویسنده »بی نام پدر« تاکنون به 

چاپ رسانده است.
مســئول واحــد آفرینش های ادبــی حوزه 
هنری اســتان همدان در ادامه میهمان ویژه 
ایــن برنامــه را »محمدرضا شرفی خبوشــان« 
ســبک  بــه  »عاشــقی  کتاب هــای  نویســنده 
ون گــوک«، »باالی ســر آب هــا«، »موهای تو 
خانه ماهی هاست« و »بی کتابی« عنوان کرد 
و گفــت: ایــن نویســنده ورامینــی، افتخاراتی 
مقــدس،  دفــاع  ســال  کتــاب  برنــده  چــون 
برگزیــده پنجمین جشــنواره داســتان انقاب 
و برگزیده جایزه جــال آل احمد را در کارنامه 

ادبی خود دارد.
زندی اســتان همدان را دارای ظرفیت های 
بســیاری در عرصــه ادبیــات دانســت و افزود: 
حــوزه هنــری اســتان همــدان بــرای تقویــت 
ایــن ظرفیــت و کشــف اســتعدادهای جدید، 
کاس های متنوعی در حوزه داستان نویسی 
و شــعر برگــزار می کنــد کــه برگــزاری ایــن نقد 
کتاب نیز در راستای رشد و تعالی نویسندگان 

استان است.

خبر
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم:خبــــــر

رتبه سوم این شرکت با 121 درصد عملکرد در مدیریت بار کشور در هفته جاری
سپهرغرب، گروه خبر: مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان ایام در این باره گفت: با انجام 
فعالیت های گســترده همکاران گرامی؛ مشارکت 
و مدیریت مصرف مناســب مشــترکان این شرکت 

موفق به دستیابی به رتبه سوم عملکرد در حوزه 
مدیریت بار و پیک ســایی در کشور در هفته جاری 

شدیم.
ولی الــه ناصــری ادامــه داد: همراهــی مــردم 

مدیریــت  برنامه هــای  در  ایــام  اســتان  شــریف 
مصــرف، نظــارت مســتمر مصــرف ادارات، پایــش 
به مدار آمــدن دیزل ژنراتور هــا و نیز فعالیت های 
بــه  منجــر  رســانه ها  در  آموزشــی  و  فرهنگــی 

دستیابی به این رتبه شده است.
وی تصریــح کــرد: با همیــن رعایت مشــترکان 
در الگــوی مصرف و تاش بیشــتر امیدواریم عبور 

موفقی از پیک بار شبکه برق داشته باشیم.

57 درصد حجم سدهای کردستان 
ُپر است

آب  شــرکت  مدیرعامــل  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
منطقــه ای کردســتان گفــت: در حــال حاضــر 57 درصد 
ســدهای اســتان پــر از آب اســت کــه ایــن رقم در ســال 

گذشته 53 درصد بود.
آرش آریانــژاد روز چهارشــنبه اظهار کــرد: در مجموع 
ســدهای استان با اعمال ســدهای مشترک یک میلیارد 
و 539 میلیــون مترمکعــب آب ذخیــره دارند که ســال 
گذشته این مدت یک میلیارد و 452 میلیون مترمکعب 

بود.
وی بــه مشــکل کمبود آب در ســال گذشــته در بانه 
بــه ویــژه در فصل پاییز اشــاره و اضافه کــرد: اکنون این 
مشکل رفع شده و به اندازه کافی آب در پشت سدهای 

عباس آباد و بانه ذخیره است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای کردســتان یادآور 
شــد: حجم نرمال ســد عباس آباد بانــه 14 میلیون متر 
مکعــب و حجم مخــزن آن در حال حاضر 10 میلیون متر 
مکعــب اســت، در حالــی که این عدد در ســال گذشــته 

3.79 میلیون متر مکعب بوده است.
آریانژاد ادامه داد: حجم نرمال ســد بانه یا )ســبدلو( 
هــم 4.12 میلیــون متر مکعب اســت که در حــال حاضر 
3.94 میلیــون متر مکعب آب دارد و این عدد در ســال 

گذشته دو میلیون متر مکعب بود.
وی اظهار کرد: در مجموع حجم آب مخزن ســدهای 
اســتان در شرایط مطلوبی قرار دارد اما نیاز است مردم 
در راســتای صیانــت از منابــع آب اســتان در بخش های 
مختلــف به ویــژه در حــوزه کشــاورزی بــا بهره منــدی از 
سیســتم های نوین آبیــاری و اصاح الگوی کشــت، این 
شــرکت را در حفاظــت و مدیریت هر چــه بهتر این عنصر 

حیاتی کمک کنند.

برپایی میز خدمت دستگاه های تابعه 
وزارت اقتصاد و دارایی در کردستان

و  اقتصــاد  امــور  مدیــرکل  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
دارایــی کردســتان از برپایــی میــز خدمت دســتگاه های 
روزهــای  طــی  دارایــی  و  اقتصــاد  وزارت  زیرمجموعــه 

پنجشنبه و جمعه هفته جاری در استان خبر داد.
محمد مشــیرپناهی در ســنندج اظهار کرد: همزمان 
بــا ســفر ریاســت جمهــوری بــه کردســتان و بــا حضــور 
نماینــده تام االختیار وزیر اقتصــاد و دارایی، میز خدمت 
دســتگاه های تابعــه ایــن وزارتخانه در کردســتان برگزار 

خواهد شد.
وی افزود: مردم می توانند جدای از مراجعه حضوری 
به این اداره کل، از طریق تماس با شــماره تلفن 111 و یا 

وب سایت سامد درخواست های خود را ثبت کنند.
دولــت  و  مــردم  ارتبــاط  الکترونیکــی  ســامانه  وی 
)ســامد( را پــل بی واســطه ارتبــاط مــردم بــا مدیــران 
دانســت و اظهار کرد: راه اندازی این ســامانه بســیاری از 
فرایندهــای طوالنــی و زمانبــر اداری را حــذف می کند و 

مراجعه غیرضروری مردم را کاهش داده است.
مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی کردســتان حــذف 
از  را  الکترونیکــی  دولــت  ایجــاد  و  اداری  بروکراســی 
مزایــای این ســامانه برشــمرد و افــزود: همــه نظرات و 
درخواست های ثبت شده مردم در سامانه سامد مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.
به گفته مشــیرپناهی، فعاالن بخــش خصوصی هم 
می تواننــد از طریق این ســامانه و یــا مراجعه به مکان 
میــز خدمت مســائل خــود را پیگیری نمایند کــه در بازه 
زمانــی کوتاهــی بــه درخواســت های آنــان رســیدگی و 

پاسخگویی خواهد شد.
وی اذعــان کــرد: ارتبــاط از طریــق ســامانه ســامد 
برای مردم ســایر شهرستان های اســتان که نمی توانند 
بصورت حضوری مراجعه کنند آسان ترین مسیر است.

وی یادآوری کرد: با ثبت درخواســت مردم در ســامد 
ســامد یک کد رهگیری در اختیار آنان قرار می گیرد که از 
طریق این کد می توانند مراحل بررسی درخواست خود 

را پیگیری کنند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان خاطرنشان 
کــرد: درخواســت های مردمــی بــرای پیگیــری و بررســی 
در ســازمان ها و دســتگاه های تابعــه بــه نهــاد ریاســت 

جمهوری ارجاع می شود.

خبر ی استان ایالم اشتغال مستقیم 800 نفر در مراکز گردشگر
سپهرغرب، گروه خبر: معاون گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان ایام گفت: طبــق برآوردها بیــش از 800 
نفر به صورت مســتقیم در مراکز گردشــگری که از 
ســازمان میراث فرهنگی مجــوز دریافت کرده اند 

مشغول به کار هستند.
کرمــی گفت: با توجه به اینکه اســتان ایام در 
غرب کشــور و در حوزه زاگرس واقع شده از چند 
جهت دارای قابلیت ها و ظرفیت های گردشــگری 
اســت؛ مهم ترین آن اکوتوریسم و طبیعت گردی 
اســت که در سراسر اســتان جاذبه های شاخص 

گردشگری فراوانی وجود دارد.
وی افــزود: همچنیــن موقعیــت ژئوپلتیک در 
غرب کشــور و وجود 430 کیلومتر مرز مشترک با 
کشور عراق و بازار اصلی هدف گردشگری استان 
ایام کشــور عــراق در نظر گرفته شــده که باعث 

شده گردشگری استان مورد توجه قرار بگیرد.
معــاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری استان ایام گفت: در 
همین راســتا اولویت اصلی در زمینه گردشــگری 
توســعه گردشــگری ســامت اســت کــه چندین 
دفتــر خدمــات مســافرتی صرفــًا کار تخصصــی 
در زمینــه گردشــگری ســامت انجــام می دهنــد 
و عــاوه بر اینکــه برای درمان ســفر می کنند یک 
پکیج جاذبه های گردشــگری و اســتان گردی هم 
در اختیــار دفاتــر خدماتی قــرار خواهــد گرفت تا 

مسافران از مناطق استان بازدید کنند.
از  کــه  گردشــگری  مراکــز  داد:  ادامــه  کرمــی 
ســازمان میراث فرهنگی مجــوز دریافت کرده اند 
گردشــگری،  مجتمع هــای  هتل هــا،  ازجملــه 
در  فعالیت هــا  انجــام  بــا  و...  مهمانپذیرهــا 
زمینــه اشــتغال زایی اســتان نقــش مؤثــری ایفا 
نفــر   800 از  بیــش  برآوردهــا  طبــق  می کننــد؛ 
به صــورت مســتقیم در ایــن راســتا مشــغول به 
کار هســتند همچنیــن بــرای مناطــق دور افتاده 

بــا ســرمایه گذاری اندک در حوزه گردشــگری این 
قابلیت ســرمایه گذاری و به تبع آن اشــتغال زایی 

و درآمدزایی ایجاد خواهد شد.
رشــته  یــک  گردشــگری  کــرد:  اضافــه  وی 
فرابخشــی اســت کــه همــه ارگان هــا و مراکــز در 
آن نقــش دارند اگر گردشــگری در اولویت باشــد 
تأثیر مثبتی در زمینه اقتصادی و اشــتغال زایی و 

ارزآوری برای استان دارد و باید برنامه ریزی جامع 
گردشگری در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: ویروس کرونا یک رکود کامل 
در حــوزه گردشــگری ایجــاد کــرد که بعــد از چند 
ســال االن اوضاع به ســمت رونــق دوباره حرکت 
می کنــد و بــا ایجاد فم تورهایی کــه برای فعاالن 
گردشــگری عــراق برگــزار شــده شــاهد توســعه 

گردشگری بین استان ایام و استان های هم مرز 
در کشور عراق به ویژه در حوزه سامت هستیم.

معــاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری استان ایام در ادامه 
گفــت: امســال در ایام نــوروز تعداد گردشــگران 
کــه از اســتان بازدیــد و در اقامتگاه هــا و مراکــز 
گردشــگری حضور داشــتند، حدود 138370 نفر 

بودند.
کرمی درباره معرفی مناطق گردشگری افزود: 
بر اســاس سیاســت ها و برنامه های وزارتخانه و 
معرفــی مناطق کمتر شــناخته شــده که شــامل 
اســتان ایــام هــم اســت یکــی از ایــن برنامه هــا 
توســعه گردشــگری غرب کشــور اســت و با تهیه 
پکیــج تلفیقــی برای اســتان های غرب بــا برگزاری 
فــم تورها و نمایشــگاه های گردشــگری و صنایع 
دستی تأثیر بســزایی در معرفی استان در سطح 

ملی و بین المللی دارد.
زمــان  در  گردشــگری  ظرفیــت  دربــاره  وی 
اربعیــن گفــت: سال هاســت کــه مــرز بین المللی 
مهــران به صــورت رســمی بــرای ورود زائــران بــه 
عتبــات عالیات و به ویژه اربعین تعیین شــده که 
همه ســاله شــاهد رونــق گردشــگری در اســتان 
هســتیم که تمهیداتی اندیشــیده شــده که این 
زائــران یــک شــب مانــدگاری در اســتان داشــته 
باشند یا بتوانند از ظرفیت های گردشگری استان 
هم بازدید کنند نه اینکه تنها صرفا از این اســتان 
عبور داشــته باشــند که نیازمند این از مسئوالن 
ارشــد اســتان و دســتگاه های دیگر در این زمینه 

اقداماتی انجام دهند.
حــوزه  مشــکات  از  یکــی  شــد:  یــادآور  وی 
گردشــگری زیر ســاخت های نامناســب اســت که 
بایــد در کنار مناطق گردشــگری، زیر ســاخت ها و 
اقامتگاه هــای رفاهی ایجاد شــود و همچنین با 
جذب ســرمایه گذاران و ارائه مشــوق های الزم از 

آن ها حمایت کنیم.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی 
اســتان در پایان خاطرنشــان کرد: نقش رسانه ها 
در معرفی مناطق گردشگری استان اجتناب ناپذیر 
اســت و وســایل ارتبــاط جمعــی، فضــای مجازی 
و ســایت های بین المللــی بــرای جــذب و ترغیــب 
گردشگران خارجی می تواند تأثیر بسزایی در حوزه 

گردشگری استان ایام داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج:

ساماندهی مرزها و جذب سرمایه گذار از نیازهای اصلی کردستان است
ســپهرغرب، گــروه خبــر: رئیــس اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ســنندج با اشــاره به 
اینکه یکی از راهکارهای کاهش مشکات مربوط 
بــه بیــکاری در کردســتان، رونق فعالیــت مرزی در 
استان اســت، گفت: ســاماندهی مرزهای استان 
با تخصیص اعتبارات ملی و جذب ســرمایه گذار از 

نیازهای اصلی این منطقه است.
سید کمال حسینی روز چهارشنبه و در آستانه 
ســفر رئیــس جمهور بــه کردســتان بــه انتظارات 
فعــاالن اقتصــادی و بخــش خصوصــی از رئیس 
جمهــور و مهم تریــن مشــکات اســتان پرداخت 
و اظهــار کــرد: برخــی از اســتان های کشــور دارای 
قدرت چانه زنی و واسطه گری بیشتری در دریافت 
اعتبــارات و امتیــازات مختلــف هســتند و همیــن 
مسئله باعث شده است بیشترین منابع مالی در 

این مناطق متمرکز شود.
دولــت  در  مــی رود  انتظــار  کــرد:  اضافــه  وی 
ســیزدهم بر اساس ظرفیت های هر منطقه عمل 
شــود و در ایــن بین نقــش و جایگاه اســتان های 
کم برخــوردار هــم چون کردســتان نادیــده گرفته 

نشود.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
کشاورزی سنندج افزود: کم توجهی به مزیت های 
تعدادی از استان ها نه تنها باعث شده است روند 

توســعه در این مناطق ُکندتر باشــد بلکه موجب 
ایجاد اثرات منفی اقتصادی هم برای کشور شده 

است.
حســینی ابــراز امیــدواری کــرد: آیــت اهلل ســید 
ابراهیــم رئیســی رویکــرد جدیدی داشــته باشــد 
تــا ظرفیت هــای بالقــوه اســتان هایی هــم چــون 

کردستان به بالفعل تبدیل شود.
وی یکــی از مزیت های مهم کردســتان را مرزی 
بــودن خوانــد و ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه 
از وجــود نقــاط مــرزی همه کشــور بهــره می برند 
بنابراین می طلبد ایجاد و تقویت زیرســاخت های 
مرزهــای اســتان هــم بــا نــگاه ملــی و تخصیــص 

اعتبارات ملی انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ســنندج یادآور شد: بی شک هر استانی بخشی از 
کالبد اقتصادی کشــور را تشــکیل می دهد و رشد 
هــر منطقه هم بر کل مملکت اثرگذار خواهد بود 
و با حکمفرما شــدن چنین نگاهی توسعه پایدار 

اتفاق می افتد.
بــر  عــاوه  کردســتان  کــرد:  اظهــار  حســینی 
ظرفیت هــای مــرزی از لحــاظ آب و هــوا و خــاک 
حاصلخیــز هــم از اســتان های مســتعد در بخش 
کشــاورزی بوده به گونه ای که در تولید بسیاری از 
محصوالت زراعی، باغی و دام دارای رتبه های برتر 

در کشور است.
وی از دیگر ظرفیت های استان را وجود معادن 
غنــی در آن خواند و گفت: هرچند طی چند ســال 
اخیــر قدم هایــی بــرای فــرآوری مــواد معدنــی در 
راســتای ممانعت از خام فروشــی آن ها در استان 
برداشته شده است ولی همچنان جای کار بیشتر 

در این حوزه وجود دارد.

  ضرورت ارائه بســته های تشــویقی برای 
جذب سرمایه گذار

رئیــس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ســنندج یکی از مهم ترین نیازهای اســتان در شرایط 

کنونــی را جــذب و حمایــت از ســرمایه گذار و ارائــه 
بســته های تشــویقی برای آن ها خوانــد و تأکید کرد: 
براساس نظر کارشناسان، سرمایه گذاری در استان های 
کم برخوردار ارزش افزوده بیشتری نسبت به استان های 
توســعه یافته به همــراه دارد و در صورت مهیا بودن 
شرایط الزم این مسئله می تواند عامل مهمی در جذب 

سرمایه گذاران باشد.
و  منابــع  بیشــتر  شــد:  یــادآور  حســینی 
ســرمایه ها به ســمت اســتان هایی رفته است که 
زیرســاخت های الزم بــرای ســرمایه گذاری به ویژه 
در حوزه حمل و نقل همچون وجود فرودگاه، راه 
آهن و جاده های مناسب در آنجا مهیا بوده است.
فرصت هــای  یکســان  توزیــع  خواســتار  وی 
سرمایه گذاری در کشور شد و گفت: سال ها است 
فرصت های ســرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری 
خارجــی بــه طور یکســان در اســتان های مختلف 
کشور توزیع نمی شود و این سرمایه ها بیشتر در 
استان های توسعه یافته و دارای امکانات فراوان 

به وجود می آید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
سنندج با اشاره به اینکه اگر ظرفیت های موجود 
در همه اســتان ها تقویت شــود کشــور توســعه 
توســعه  مؤلفه هــای  از  یکــی  گفــت:  می یابــد، 
هــر جامعــه ای رشــد نهادهــای مدنــی و بخــش 

خصوصی در آن اســت و تا این تفکر حاکم نشــود 
سیکل مشکات به قوت خود باقی خواهد ماند.
حسینی مهم ترین مشکل پیش روی استان را 
در حــال حاضــر بیکاری خواند و یادآور شــد: مرز و 
بازارچه های مرزی یکی از ظرفیت های مهم استان 
بــرای ایجــاد اشــتغال اســت ولــی ایــن بازارچه ها 
هــم در حــال حاضــر وضعیــت مطلوبــی از لحــاظ 

زیرساخت و امکانات الزم ندارند.
وی اظهار کرد: سال ها از تعطیلی بازارچه سیف 
ســقز می گــذرد و مســئوالن ارشــد کشــور اعام 
کردنــد مســئوالن کشــور عراق بــا بازگشــایی این 
بازارچــه موافقــت نمی کنند و فعــاالن اقتصادی 
استان انتظار دارند وزارت امور خارجه این مطالبه 

مردمی را پیگیری کنند.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
کشــاورزی ســنندج ادامه داد: در شــرایط ســخت 
اقتصادی امروز، بازگشــایی این مرز می تواند تأثیر 
بســزایی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی 

مردم منطقه و حتی کشور داشته باشد.
یــادآور شــد: ســاماندهی مرزهــای  حســینی 
اســتان به ویژه مــرز بین المللی باشــماق مریوان 
نیازمند تخصیص اعتبارات ملی اســت چرا که این 
مهم گلوگاهی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور 

است.

تکمیل زیرساخت های ارتباطی مطالبه مهم کردستانی ها از دولت سیزدهم
ســپهرغرب، گروه خبر: کردســتان در حــوزه راه 
و شــاخص های بهره منــدی از ایــن ظرفیت یکی از 
اســتان های محروم کشــور محســوب می شود و 
حاال تکمیل زیرســاخت های ارتباطی مطالبه مهم 

کردستانی ها از دولت سیزدهم است.
استان کردســتان به عنوان یکی از استان های 
مــرزی کشــور و مســیر ارتباطــی بیــن شــماری از 
استان های شــمال غرب و جنوب غرب، به عنوان 
یکی از کریدورهای مهم ارتباطی در کشــور مطرح 
اســت و به همین دلیل وجود مسیرهای مختلف 
ارتباطــی در ایــن اســتان یکــی از نیازهــای الزم و 

حیاتی به شمار می رود.
انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  در طــول ســال های 
در  مختلفــی  تاش هــای  و  اقدامــات  اســامی 
راستای توســعه شبکه زیرســاختی راه در استان 
کردســتان صــورت گرفتــه اســت ولــی بــه دلیــل 
محرومیت های قبلی و همچنین نبود برنامه ریزی 
مناســب، همچنــان کردســتان در شــاخص های 
مختلف حوزه راه یکی از اســتان های کم برخوردار 

کشور به شمار می رود.
طبق آخرین آمار اعام شده از سوی وزارت راه 
و شهرســازی، هم اکنون اســتان کردستان حدود 
هفت هزار و 715 کیلومتر راه دارد که از این میزان 
6 هــزار و 180 کیلومتــر آن راه روســتایی و هــزار و 

535 کیلومتر آن راه بین شهری است.
در حــال حاضــر 325 کیلومتــر از کل راه هــای 
بین شهری استان بزرگراه و یک هزار و 210 کیلومتر 
آن بــا مشــخصات جاده اصلــی، راه هــای فرعی و 

عریض و راه های فرعی درجه یک و دو است.

در کنار راه و جاده، کردستان در دو بخش دیگر 
ارتباطی شــامل ارتباط هوایی و قطار هم اســتان 
کم برخورداری در کشور است چراکه در حال حاضر 
تنها فرودگاه ســنندج در استان مورد بهره برداری 
قرار می گیرد که در طول روز فقط یک پرواز و فقط 

به مقصد تهران دارد.
در بخــش ارتبــاط ریلی هم اســتان کردســتان 
از  و هم اکنــون  دارد  بدتــری  به مراتــب  وضعیــت 
معدود اســتان های کشــور به شــمار مــی رود که 
هنوز ارتباط ریلی نداشته و پروژه راه آهن همدان- 
ســنندج، سال هاســت در میان وعده های عملی 
نشــده مســئوالن در دولت هــای متعــدد اجرایی 

نشده است.
از  راه هــای روســتایی کردســتان    شــاخص 

متوسط کشوری پایین تر است
جــاده ای  حمل و نقــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
راه  کردســتان اظهــار کــرد: متأســفانه شــاخص 
روســتایی آســفالت در استان نســبت به میانگین 
کشــوری بســیار پایین تر اســت و این مهــم به یک 

دغدغه و مطالبه عمومی تبدیل شده است.
مدرس گرجی افزود: اصلی ترین بحث در حوزه 
راه، آسفالت راه روستایی است که جزو استان های 

آخر کشور محسوب می شویم.
وی اعام کرد: در ســال گذشــته از همه منابع 
پنــج هــزار و 500 میلیــارد ریــال اعتبــار بــه بحــث 
توسعه راه ها اختصاص یافت که از این رقم فقط 
دو هزار و 500 میلیارد ریال آن تخصیص یافت که 
می طلبد در این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد.
بــرای آســفالت 350  وی افــزود: ســال قبــل 

کیلومتر راه روســتایی برنامه ریزی شد که به دلیل 
تورم و تغییــر قیمت ها، فقط 50 درصد فهرســت 

بها داشتیم.
جــاده ای  حمل و نقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
کردســتان تصریح کــرد: برای اجرای ایــن طرح، 12 
هزار میلیارد ریال قرارداد بســته شده که باید طی 

امسال و سال 1402 انجام شود.
مــدرس گرجــی افــزود: بــا اجــرای ایــن پــروژه، 
شاخص راه آسفالت روستایی استان از 64 درصد 
فعلی حدود هشــت درصد افزایش خواهد یافت 

اما تا میانگین کشوری باز هم فاصله داریم.
وی خاطرنشــان کــرد: حــدود 10 هــزار میلیــارد 
ریال برای آسفالت این 350 کیلومتر راه روستایی 
اعتبار نیاز است و از محل اعتبارات خود راهداری، 
یک هزار و 500 میلیارد ریال برای تأمین قیر در نظر 

گرفته شده است.
  کردســتان آزادراه ندارد و کریــدور بزرگراهی 

شمال به جنوب نیز هنوز تکمیل نشده است
کریــدور بزرگراهی غرب کشــور به عنوان نقطه 
اتصال دسترســی قفقاز بــه آب هــای آزاد و خلیج 
فــارس از مرز بــازرگان در آذربایجان غربی شــروع 
شــده و بــا عبــور از آذربایجان غربــی، کردســتان، 
کرمانشــاه و لرســتان بــه خوزســتان رســیده و در 
بندر امام خمینی خاتمه می یابد، طول مسیر یک 
هزار و 530 کیلومتر اســت که به صورت دوبانده و 

بزرگراهی احداث می شود.
این کریدور از مرز بازرگان تا بندر امام خمینی 
و  ســفر  زمــان  کاهــش  ضمــن  و  دارد  امتــداد 
اســتان های شــمال  بیــن  ســهولت جابه جایــی 

غرب به جنوب غرب موجب تسهیل ترانزیت کاال 
و مســافر از کشــورهای ترکیه و عراق به آب های 

آزاد می شود.
کردســتان اســتانی کوهســتانی اســت که به 
جاده هــای خطرنــاک معــروف اســت و تاکنــون 
اقدامــات وزارت راه و شهرســازی و تصمیم گیران 
ارشــد اســتانی و کشــوری برای رفع این نواقص 
در اســتان بــه نتیجــه نرســیده اســت و نه تنهــا 
این اســتان هیــچ آزاد راهی ندارد بلکــه از وجود 
زیرساخت های بزرگراهی نیز کمترین بهره را برده 

است.
کریدور غــرب از بزرگ ترین طرح هــای بزرگراهی 
کشــور اســت کــه مطالعــات ایــن طــرح در ســال 
1382 آغــاز و اولیــن مناقصه قطعــه اول طرح در 
کردســتان ســال 1384 برگــزار و همــان ســال نیز 

عملیات اجرایی آغاز شد.
320 کیلومتــر این پروژه در اســتان کردســتان 
واقع شــده اســت که 50 درصد پیشرفت فیزیکی 
مطالبــات  پرداخــت  عــدم  دلیــل  بــه  امــا  دارد 

پیمانکاران این پروژه تعطیل است.
مدیرکل راه و شهرســازی کردستان با اشاره به 
اینکــه توجه بــه حمل و نقل و زیرســاخت های آن 
به ویژه کریدور شــمال- جنوب در اولویت اجرایی 
ســتاد اقتصاد مقاومتی اســتان قــرار دارد، اظهار 
کرد: این اداره کل از بین پنج قطعه تعریف شــده 
در محدوده استان، عهده دار قطعه پنج این طرح 

است.
عرفان مرادی از پیشــرفت 85 درصدی قطعه 
پنج این کریدور خبر داد و گفت: قطعه شماره پنج 

به طول 49 کیلومتر بوده که تاکنون 38 کیلومتر 
از آن زیر بار ترافیک رفته است.

وی افزود: این قطعه که حد فاصل سنندج - 
دیواندره واقع شده ازجمله قطعات مهم کریدور 
اســت کــه اتمــام و بهره بــرداری کامــل از آن تأثیــر 
بســزایی در بهبود شــرایط ترافیکــی و حمل و نقل 
جاده ای اســتان دارد و ایمنی تردد در مسیر مورد 
نظر که ازجمله مســیرهای پرتصادف اســت، ارتقا 

خواهد یافت.
مدیرکل راه و شهرســازی کردستان با اشاره به 
هزینه کــرد حدود 110 میلیارد تومان برای ســاخت 
قطعــه پنج، گفــت: امیدواریم با تأمیــن به موقع 
این پروژه در ســال جاری شاهد بهره برداری کامل 

از این قطعه مهم باشیم.
در  جنــوب   - شــمال  کریــدور  درصــد   50   

کردستان زیر بار ترافیک رفت
مــرادی گفت: حدود 50 درصد از 320 کیلومتر 
کریدور شــمال- جنــوب در حوزه این اســتان زیر 
بــا ترافیــک رفته که 70 درصد ایــن میزان در هفت 

سال اخیر اجرا شده است.
ســال  در  طــرح  ایــن  مطالعــات  افــزود:  وی 
1382 آغــاز و اولیــن مناقصه قطعــه اول طرح در 
این اســتان ســال 1384 برگــزار و همان ســال نیز 

عملیات اجرایی آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: از سال 1384 تا 1392 تنها 
14 درصد مسیر شامل 45 کیلومتر زیر بار ترافیک 
رفته بود اما به واســطه اهمیت اقتصادی کریدور 
شــمال- جنــوب و وضعیــت راه هــای کردســتان 

عملیات اجرایی این طرح شدت گرفت.
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کرونا در کرمانشاه اوج گرفت
الزام به رعایت شیوه نامه های بهداشتی

سپهرغرب، گروه خبر: سخنگوی ستاد مدیریت کرونا 
دانشــگاه علوم  پزشکی کرمانشاه گفت: مدتی بود آمار 
کرونا در استان بسیار کاهش یافته بود، به طوری که به 
عدد صفر هم رسیدیم؛ اما متأسفانه از روز گذشته آمار 

بستری ها مجدد دورقمی شد.
مهــدی محمدی درخصــوص آخرین اخبــار کرونایی 
اســتان اظهــار کرد: هم اکنون 10 بیمار بــا عائم کرونا در 
بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند که نسبت به 
روز گذشته روندی افزایشی داشته و متأسفانه برخاف 
روزهای گذشــته ســه مورد در بخش های ویژه بســتری 

شده اند؛ اما فعًال بیماری با وضعیت حاد نداریم.
وی بــا بیــان اینکــه از 21 اردیبهشــت ماه تــا بــه امروز 
مــوارد فوت بیمــاران کرونایی همچنــان روی عدد صفر 
مانــده اســت، گفــت: مجمــوع جانباختــگان اســتان با 
ابتــای قطعــی بــه کرونــا همــان ســه هــزار و 138 نفــر 

روزهای گذشته است.
ســخنگوی ســتاد مدیریــت کرونــا دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمانشــاه تصریح کرد: طی 24 ساعت گذشته 
ســه مــورد بســتری جدیــد در بیمارســتان های اســتان 

پذیرش شده است.
وی در پایان یادآور شد: طی شبانه روز گذشته هفت 
مــورد از بیمــاران ســرپایی و یــک مورد بستری شــده در 

استان شناسایی شده است.

طرح پویش همت استان مرکزی 
به کار خود پایان داد

سپهرغرب، گروه خبر: طرح پویش همت )هنر، مردم 
و تحول( استان مرکزی با رویکرد پیشگیری از آسیب های 
اجتماعــی و فرهنگی با حضور مســئوالن و جمع کثیری 
از هنرمنــدان ایــن اســتان در مجمتع فرهنگــی و هنری 

فرهنگ سرای آیینه اراک به کار خود پایان داد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان مرکزی 
روز سه شــنبه در حاشــیه ایــن آییــن گفــت: هنرمنــدان 
این اســتان در چهــار حوزه هنرهای تجســمی، نمایش، 
ادبیــات و فیلم و عکس در این طرح با یکدیگر به رقابت 
پرداختند و برگزیدگان رشــته های مختلف مورد تقدیر و 

تجلیل قرار گرفتند.
ســینا دلشــادی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون 58 
طرح در سراسر استان ذیل کان طرح مقابله و پیشگیری 
از آســیب های اجتماعــی و فرهنگــی از ســوی اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی برگزار شــد که بســیاری از این 

طرح ها شامل چندین برنامه و اقدام جزئی تر بودند.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان مرکزی 
اظهار کرد: ریشه وقوع بسیاری از آسیب های اجتماعی، 
فقر فرهنگی است و از آنجایی که هنر را می توان عصاره 
فرهنگ قلمداد کرد، با بهره گیری از ابزار هنر می توان در 
راســتای ارتقای فرهنگ و کاهش آســیب های اجتماعی 

گام های مؤثری برداشت.
دلشادی تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت هنر در مقابله 
با آســیب های اجتماعی و فرهنگی نگرشی است که منجر 
به افزایش و اعتای ارزش های دینی، اســامی، اخاقی و 
همچنین هویت دینی و تحکیم اعتقادات جامعه می شود 

که می طلبد این نوع تفکر در جامعه تقویت شود.

تاخت و تاز مجدد ریزگردها 
در آسمان کرمانشاه

هوای 5 شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارد
ســپهرغرب، گــروه خبر: معاون بهداشــتی دانشــگاه 
ســنجش  براســاس  گفــت:  کرمانشــاه  پزشــکی  علــوم 
ایستگاه های هواشناسی استان، هوای پنج شهرستان 

در وضعیت ناسالم و هشدار قرار دارد.
ابراهیــم شــکیبا روز گذشــته بــا اشــاره بــه غبارآلــود 
بــودن هــوای اســتان، اظهــار کرد: براســاس ســنجش 
ایستگاه های هواشناســی استان کرمانشاه، هوای پنج 

شهرستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.
وی شــاخص ســاعتی کیفیت هوا AQI ایستگاه های 
اســتان کرمانشــاه تا ســاعت 12 ظهر روز چهارشــنبه 15 

تیرماه را به شرح ذیل اعام کرد:
* ایســتگاه کرمانشــاه: عــدد شــاخص 154 و بیانگــر 

وضعیت ناسالم )هشدار(
بیانگــر  و   128 شــاخص  عــدد  کنــگاور:  ایســتگاه   *

وضعیت ناسالم حساس )هشدار(
* ایســتگاه ســرپل  ذهاب و گیانغرب: عدد شاخص 

113 و بیانگر وضعیت ناسالم حساس )هشدار(
* ایســتگاه قصــر شــیرین: عدد شــاخص 111 و بیانگر 

وضعیت ناسالم حساس )هشدار(
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
در پایان توصیه کرد افراد حساس شامل بیماران قلبی 
عروقی، تنفســی، مــادران باردار، کودکان زیر پنج ســال 
و ســالمندان تا رفع شــرایط آلودگی هوا در این شهر ها 
از منــزل خارج نشــوند و ســایر افــراد نیز جــزء در موارد 
ضروری و تنها با اســتفاده از ماســک مناســب ، از حضور 

در فضای آزاد خودداری کنند.

خبر

باغات مثمر »صحنه« 
در معرض خشک سالی

لزوم تسریع در آب رسانی سیار
ســپهرغرب، گــروه خبــر: سرپرســت فرمانــداری صحنــه با 
بیــان اینکــه باغــات مثمــر شهرســتان در معــرض خشــکی و 
خشک ســالی قرار گرفته اند، لزوم تسریع در آب رسانی سیار از 

سوی دستگاه های متولی استان را خواستار شد.
جهانبخش زنگنه تبار در ســومین جلســه ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران شهرســتان 
با توجه به نیاز شــدید باغات مثمر شهرستان به آبیاری، لزوم 
تســریع در آب رسانی سیار از ســوی جهاد کشاورزی استان را 

خواستار شد.
وی تصریــح کــرد: تاکنون بیش از 20 روســتای شهرســتان 

جهــت تأمیــن آب شــرب در مضیقــه قــرار دارنــد، بنابرایــن 
آب رســانی ســیار به روســتاهای در معرض تنش آبی توســط 
شرکت آبفای استان و خرید تانکرهای مورد نیاز شرکت آبفا از 

طریق ماده دو اعتبارات ضروری است.
اســتان  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل  شــهبازی،  غامرضــا 
کرمانشــاه نیــز از پیگیری هــای ویــژه درخصوص تأمیــن تانکر 
آب رسانی ســیار و لوله جهت آب رســانی به باغات شهرستان 

صحنه خبر داد.
در این جلســه مقرر شد شهرداری صحنه، ناحیه مقاومت 
بســیج سپاه شهرستان، قرارگاه پشتیبانی منطقه غرب نزاجا 
ماشــین آالت بــا تانکرهای موجــود را در اختیار ســتاد بحران 
شهرســتان صحنــه قرار دهنــد و جهاد کشــاورزی اســتان نیز 
نســبت به خریــد تانکر و لولــه انتقال آب جهت آب رســانی به 

ع وقت اقدام کند. باغات از طریق ممکن در اسر

استاندار کرمانشاه:

احداث مسکن جزء اولویت های اصلی تمام مدیران استان باشد
ســپهرغرب، گــروه خبــر: اســتاندار کرمانشــاه 
بــا تأکید بــر رفــع موانــع پروژه های نهضــت ملی 
مســکن در اســتان، گفــت: احداث مســکن باید 
جــزء اولویت هــای اصلــی تمــام مدیران اســتان 
باشــد و ایــن دغدغه توســط همــه فرمانــداران 

به  صورت جدی پیگیری شود.
در  سه شنبه شــب  امیری مقــدم«  »بهمــن 
در  کرمانشــاه  اســتان  مســکن  شــورای  جلســه 
سرســرای اداره کل راه و شهرسازی استان اظهار 
کرد: تعاونی های مســکن استان با مشکاتی در 
مســیر خود مواجه هســتند که سبب دغدغه ای 
اعضــا  و  شــهروندان  از  بســیاری  بــرای  جــدی 
شــده اند، متأســفانه بســیاری از مردم به صورت 
مکرر و روزانه به استانداری مراجعه و از وضعیت 

تعاونی ها ابراز نارضایتی می کنند.
وی بــا بیــان اینکه وضعیت مذکور خوشــایند 
و قابــل پذیــرش نیســت، گفــت: بایــد وضعیــت 
و  شــود  روشــن  اســتان  مســکن  تعاونی هــای 
آن دســته از تعاونی هایی که تــوان تکمیل پروژه 
را ندارنــد، تعییــن تکلیف و یا حتی منحل شــوند 
و تعاونی هــای قدرتمند نیز رونــد اجرایی پروژه را 

تسریع کنند.
امیری مقــدم بــا بیــان اینکه بایــد مرجع تمام 
آمارهای مربوط به طرح نهضت ملی مســکن در 
استان اداره  کل راه و شهرسازی باشد، بیان کرد: 
آمارهــا و ارائــه گزارش هــای مســتند و شــفاف از 
سوی فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی 

یک اصل ضروری است.
بــه گفتــه  اســتاندار کرمانشــاه یکــی دیگــر از 
در  مســکن  تولیــد  طــرح  روی  پیــش  مشــکات 

استان، وضعیت نامطلوب طرح های خودمالکی 
اســت و درحالی  که باید از این طرح ها اســتقبال 
و حمایت شــود، اما متأســفانه اســتقبال خوبی 
از طرح هــای خودمالکی صورت نمی گیرد که این  

موضوع قابل  قبول نیست.
شهرســازی  و  راه  کل  اداره   از  امیری مقــدم 
و فرمانــداران خواســت کــه به صــورت علنــی و 

از  اســتقبال  بــرای  را  خــود  آمادگــی  رســانه ای 
از طریــق در  را  کار  ایــن  و  اعــام  خودمالکی هــا 
اختیار قرار دادن بافت های فرســوده برای اجرای 

طرح خودمالکی آغاز کنند.
کــرد:  تأکیــد  همچنیــن  کرمانشــاه  اســتاندار 
بــرای  بــزرگ  از ســرمایه گذاران  اســتان  مدیــران 
مســکن  ساخت وســاز  تســهیات  از  اســتفاده 

دعوت کنند و این استقبال از طرف همه مدیران 
و فرمانــداران اســتان پیگیــری شــود تــا منجر به 
ورود سرمایه و ســرمایه گذاران جدید برای رونق 

ساخت وساز مسکن در کرمانشاه شود.
وی همچنیــن بــه فرآینــد صــدور کوتاه مــدت 
مجوز در برخی کشــورهای منطقه اشاره و اظهار 
کــرد: متأســفانه در مواقعــی ســرمایه گذاران ما 

کــه  ادارات ســرگردان می شــوند  راهروهــای  در 
الزم اســت برای این  موضوع تدبیر شــود و مسیر 
صــدور مجوز برای ســرمایه گذاران به کوتاه ترین 

حالت ممکن برسد.
اســتاندار کرمانشــاه بــا بیان اینکــه مصوبات 
جلســات شــورای مســکن اســتان بایــد در کمتر 
از 24 ســاعت ابــاغ شــود، گفــت: پــس از ابــاغ 
مصوبات نیــز بافاصله باید اجرای آن ها توســط 
اجرایــی  دســتگاه های  مدیــران  و  فرمانــداران 
مختلــف آغاز شــود و خود را به صــورت عملیاتی 

نشان دهد.
بیش از یک ســوم جمعیت یــک میلیون نفری 
بافــت  و  شــهرها  حاشــیه  در  کرمانشــاه  شــهر 

فرسوده زندگی می کنند.
براساس سهمیه ای که وزارت راه و شهرسازی 
اســتان  بــرای  مســکن  ملــی  نهضــت  طــرح  در 
کرمانشاه درنظر گرفته، قرار است طی چهار سال 
116 هزار واحد مســکونی در استان ساخته شود 
که از این تعداد واحد مســکونی عملیات اجرایی 
18 هزار و 477 واحد آن بهمن ماه ســال گذشته 
بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی در اســتان آغاز 
شــد و قرار اســت عملیات اجرایی 23 هزار واحد 
مســکونی دیگــر نیــز بــه زودی در اســتان شــروع 

شود.
برای احــداث واحدهــای مســکونی این طرح 
در  و  تومــان  میلیــون   400 کرمانشــاه  شــهر  در 
ســایر شهرستان های استان 300 میلیون تومان 

تسهیات به متقاضیان پرداخت می شود.
اســتان کرمانشــاه دو میلیــون نفــر جمعیــت 

ساکن در 14 شهرستان دارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه خبر داد:

»یاریگران زندگی« 
طرحی برای خودمراقبتی دانش آموزان

شــورای  دبیــر  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
اســتان  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  هماهنگــی 
در  زندگــی  یاریگــران  طــرح  گفــت:  کرمانشــاه 
دانش آمــوزان  توانمنــدی  افزایــش  راســتای 
و آگاهی  بخشــی بــه آنــان در برابر آســیب های 
اجتماعــی ازجملــه اعتیاد بوده کــه یک بخش 
جامــع و کامــل در رابطــه بــا بحــث پیشــگیری 

اولیه، ثانی و ثالثی است.
کیوان گل آوری روز گذشته در جمع اصحاب 
رســانه اظهار کرد: در راســتای مقابلــه با اعتیاد 

در استان، برنامه هایی در دست اقدام داریم.
محــات  پاک ســازی  طــرح  داد:  ادامــه  وی 
آلــوده اســتان، طــرح جمــع آوری معتــادان و 
ســامان دهی در مراکز درمانی، دستور برخورد 
بــا ُخرده فروشــان و همچنیــن پلمــب اماکــن 
توزیع کننده مــواد مخدر ازجمله این برنامه ها 

است.
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد 
مخدر اســتان کرمانشاه تصریح کرد: صیانت و 
نگهــداری از افــراد در مراکز درمانــی به مدت 6 
مــاه در یک مرکز 20 هکتاری در کنگاور در جهت 

کاهش آسیب ها را در برنامه داریم.
وی در بحــث آمــوزش، پیشــگیری و کاهش 
تقاضــا گفت: آموزش هــای همگانــی و مهارت 
زندگــی بــا هدف کاهــش تبعات و نــه گفتن به 
مــواد مخدر با اولویت محات آلوده نیز یکی از 

برنامه های مهم ما است.
گل آوری از خانواده هــا خواســت با توجه به 
اینکه امروز آسیب ها زیاد است و آسیب اعتیاد 
خــاص و ســخت درمان بــوده، حتمــًا آمــوزش 
مهارت زندگی، قدرت حل مسئله و نه گفتن به 

آسیب ها را به فرزندان داشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه طــرح یاری گــران زندگــی، 
اضافــه کــرد: ایــن طــرح در راســتای افزایــش 
توانمنــدی دانش آمــوزان و آگاهی  بخشــی به 
آنان در برابر آســیب ها اجتماعی ازجمله اعتیاد 
بــوده که یک بخش جامع و کامــل در رابطه با 
بحث پیشــگیری اولیــه، ثانی و ثالثی اســت؛ در 
بحــث پیشــگیری اولیــه درواقع مانع شــویم تا 
افــراد در معــرض خطر اعتیاد باشــند و اگر هم 
تــازه اعتیاد پیدا کرده اند، به آن ها کمک کنیم و 

در بحث درمان هم مراقبت شوند.

343 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 
به بهزیستی خمین تخصیص یافت

بهزیســتی  رئیــس  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
خمیــن گفــت: 343 میلیــارد ریــال تســهیات 
اشــتغال امســال برای پرداخت به مددجویان 

متقاضی در این شهرستان تخصیص یافت.
جــواد حمزه لــو روز چهارشــنبه  افــزود: 133 
میلیارد و 300 میلیون ریال از این تسهیات به چهار 

بانک عامل شهرستان خمین اباغ شده است.
بهزیســتی  مددجــوی   12 داد:  ادامــه  وی 
خمیــن در حوزه هــای توانبخشــی، اجتماعــی 
و معتــادان بهبودیافتــه در ســال جــاری بــرای 
دریافت 12 میلیارد ریال تسهیات به بانک های 

عامل معرفی شدند.
 103 کــرد:  اظهــار  اراک  بهزیســتی  رئیــس 
میلیارد ریال تســهیات اشتغال زا سال گذشته 
بــه مددجویان زیر پوشــش این نهــاد حمایتی 

در خمین اختصاص یافت.
حمزه لــو تصریــح کرد: تســهیات اشــتغال 
بهزیســتی خمیــن از 50 تــا 500 میلیــون ریــال 

متغیر بوده است.
خمیــن در جنوب اســتان مرکزی اســت و 6 
هزار نفر در این شهرستان از خدمات بهزیستی 

بهره مند هستند.

بیش از 2000 پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در کرمانشاه صادر و تمدید شد
ســپهرغرب، گروه خبــر: مدیر ســازمان تعاون 
روســتایی اســتان از صــدور یک هــزار و 500 فقره 
پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و همچنین 
تمدیــد بیــش  از 500 فقره پروانــه فعالیت نظام 

صنفی در سال جاری تاکنون خبر داد.
»ایــرج صفایــی« روز چهارشــنبه بــر اهمیت و 
نقش نظام صنفی فعالیت های کشــاورزی تأکید 
کــرد و افزود: کمک مؤثر به نیازهای کشــاورزان و 
بهره برداران در چرخه تولید با توجه به نام گذاری 
ســال 1401 از ســوی مقــام معظم رهبــری به نام 
ســال »تولیــد، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« از 

اهداف ایجاد نظام صنفی است.
ایــن مقام مســئول در حوزه جهاد کشــاورزی 
اســتان در ادامه به تشکیل نخســتین و دومین 
اتاق اصناف کشاورزی کشور در استان کرمانشاه 
اشــاره کــرد و گفــت: مدیریــت تعــاون روســتایی 
استان کرمانشاه در سال 1400 موفق به تشکیل 
نخســتین و دومین اتاق اصناف کشاورزی کشور 
جوانــرود  و  شــیرین  قصــر  شهرســتان های  در 

به عنوان استان پیشرو شد.
صفایــی اظهــار کــرد: نظــام صنفی کشــاورزی 
به عنوان ســاختار و شــبکه ای که منافع قانونی، 
صنفــی و اجتماعــی کل بهره بــرداران را پیگیــری 

می کنــد، منطبــق با وظایــف مقرر شــده قانونی 
خــود در جهــت ارتقــای ســطح مهــارت و دانش 
اعضــا و کشــاورزان و همچنیــن ســطح فنــاوری، 
از  اســتفاده  چگونگــی  همچــون  مــواردی  در 
در  دانش بنیــان  و  فنــاوری  حــوزه  ظرفیت هــای 

بخش کشاورزی، برنامه ریزی و ورود می کند.
در اســتان دو میلیون نفری کرمانشــاه حدود 
125 هزار بهره بردار در بخش کشــاورزی مشغول 

فعالیت هستند.
اســتان کرمانشــاه با بیش از 950 هزار هکتار 
زمین کشــاورزی و تولید ســاالنه چهــار میلیون و 
500 هــزار ُتن انواع محصوالت کشــاورزی، دامی 

و باغی یکی از قطب های کشاورزی کشور است.
* روســتابازار در شهر جوانرود به زودی احداث 

می شود
کرمانشــاه  اســتان  روســتایی  تعــاون  مدیــر 
شهرســتان  فرمانــدار  بــا  دیــدار  در  همچنیــن 
جوانــرود به راه اندازی روســتا بازار با هدف حذف 
واســطه و ایجــاد طــرح از مزرعه تا ســفره در این 

شهرستان خبر داد.
صفایی با اشــاره به طرح ها و اقدامات تعاون 
روســتایی شهرســتان جوانــرود، افزود: بــا توجه 
همچنیــن  و  کرمانشــاه  اســتاندار  تأکیــدات  بــه 

سیاســت های وزارت جهاد کشاورزی درخصوص 
حــذف واســطه ها و عرضه مســتقیم محصوالت 
درحــال  روســتایی  تعــاون  ســازمان  کشــاورزی، 
رایزنی با فرمانداری ها و ســایر ارگان های ذی ربط 
برای ایجاد روســتابازار در ســطح کلیه شــهرهای 

استان است.
در ایــن دیــدار مدیر تعاون روســتایی اســتان 
خواستار حمایت فرمانداران و مقامات محلی در 
سایر شهرستان ها جهت اجرای این طرح مهم در 
سطح استان شــد و افزود: این طرح مهم بدون 
همــکاری و پیگیری هــای بین دســتگاهی قابلیت 

اجرا نخواهد داشت.
در ادامــه ایــن دیــدار »ســعدی نقشــبندی« 
فرمانــدار شهرســتان جوانــرود ضمــن حمایت از 
طرح ها و اقدامات تعاون روســتایی شهرســتان، 
بــر ایجــاد ســردخانه 20 ُتنــی متعلق بــه اتحادیه 
احــداث  شهرســتان،  روســتایی  تعاونی هــای 
کشــتارهای  ســاماندهی  به منظــور  کشــتارگاه 
همچنیــن  و  شهرســتان  ســطح  در  راهــی  بیــن 
راه اندازی جایــگاه دومنظوره توزیع ســوخت در 
شهر شــروینه توسط شــرکت تعاونی سفید برگ 
به منظور رفع مشــکات مردم این منطقه تأکید 

کرد.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه:

کرمانشاه زیرساخت های یک کالن شهر را ندارد
ســپهرغرب، گروه خبر: سرپرست فرمانداری 
و  تاریخــی  پیشــینه  بــه  اشــاره  بــا  کرمانشــاه 
تأثیرگــذاری بــاالی ایــن شــهر در ابعــاد مختلف 
بــا  کرمانشــاه  گفــت:  فرهنگــی،  و  سیاســی 
جمعیــت یــک میلیــون و 153 هــزار نفــری یکی 
از شــهرهای بــزرگ و درعین حال مظلوم کشــور 
اســت و هنــوز درگیر برخــی از مباحــث زیربنایی 
ماننــد تأمیــن آب بــوده و زیرســاخت های یــک 

کان شهر را ندارد.
در  چهارشــنبه  روز  رحیمی زنگنــه«  »ابراهیــم 
جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه افزود: 
کرمانشاه با جان فشانی هایی که در دوران دفاع 
مقدس داشــته و هزاران شــهید تقدیم اسام و 
انقاب کرده، در جایگاهی که باید باشــد، نیست 
و هنــوز گرفتــار مباحــث زیربنایــی مانند مشــکل 

تأمین آب و برق است.
وی تصریح کرد: شهر کرمانشاه با وجود همه 
ظرفیت هایــی کــه دارد، چالش هــای زیــادی هــم 
دارا اســت که شــاید بقیه کان شــهرهای کشــور 
نداشــته باشــند؛ اگــر در گذشــته و در ُبعد کان 
به کرمانشــاه نگاه ویژه شده بود و مشکات آن 
درســت و حســابی حل می شــد، امروز مشکات 

زیرساختی نداشت.
* مدیران برای مدیریت کرمانشاه دانش خود 

را به روز کنند

رحیمی زنگنــه در ادامــه با اشــاره بــه ضرورت 
اســتفاده از دانــش  روز در مدیریــت شهرســتان، 
جهــاد  مدیــر  کشــاورزی  حــوزه  در  مثــًال  گفــت: 
کشــاورزی و کشــاورز فان منطقه شهرســتان با 
توجه به شــرایط کم آبی و بحــران آب باید بدانند 
چــه محصولــی و در چه زمانی کاشــته شــود که 
آب بــر نباشــد و درعین حــال ســودی هــم بــرای 
کشاورز داشته باشــد تا از سرمایه های آب، خاک 

و دیگر موارد شهرستان نیز حفاظت شود.
اشــاره ای  کرمانشــاه  فرمانــداری  سرپرســت 
هــم بــه تعطیلــی زودهنــگام نانوایی هــای شــهر 
کرمانشــاه کرد و افــزود: نانوایی های کرمانشــاه 
زودتــر از موعــد رســمی تعطیــل می شــوند و در 
کان شــهر کرمانشــاه مــردم مجبــور هســتند در 
صف نان بایســتند، درحالی که دیگر کان شهرها 
چنین معضلی ندارند؛ باید فرهنگ ســازی و کاری 

کنیم این مشکل برطرف شود.
ســبزی کاری های  از  همچنیــن  رحیمی زنگنــه 
آلوده در کان شــهر کرمانشــاه ابراز تأسف کرد و 
گفــت: نباید حتــی یک متر هم ســبزی کاری آلوده 
در شهرســتان داشته باشــیم و باید با این دسته 
کشــاورزان برخــورد جدی شــود، چون ســامت 

مردم شوخی بردار نیست.
وی در ادامــه با اشــاره بــه احتمال بــاال رفتن 
آمــار ابتا به ویروس کرونا و وبا در شهرســتان، از 

مردم خواست ماسک ها را دوباره بزنند.
* مردم از شعار دادن خسته شدند

نماینده عالی دولت در شهرســتان کرمانشاه 
در بخــش پایانی صحبت های خــود با بیان اینکه 
مدیــران و مســئوالن بایــد نســبت به مشــکات 
شهرســتان  مدیــران  از  باشــند،  دغدغه منــد 
بــرای حــل مشــکات مــردم اهتمــام  خواســت 
بیشــتری داشته باشند و با کار جهادی به میدان 

بیایند.
رحیمی زنگنــه با اشــاره بــه اهمیت پاســخگو 
بــودن مدیران، گفت: مردم دیگر از شــعار دادن 
خسته شده اند و عمل مسئوالن را نگاه می کنند 

و باید در عمل مردمی و جهادی کار کنیم.
وی با اشاره به ضرورت اهمیت آموزش مردم 
در حیطه هــای مختلــف، اذعــان کــرد: اگــر فقــط 
بتوانیــم ســرانه مطالعــه، فرهنــگ کار و میــزان 
رعایــت حقــوق شــهروندی را در کرمانشــاه بــاال 
ببریم، می توانیم به توســعه شهرســتان امیدوار 
باشــیم؛ بنابراین باید یک موج فرهنگی در شــهر 

ایجاد کنیم.
کرمانشــاه یکــی از بزرگ ترین شهرســتان های 
کشــور اســت کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت دو 
میلیــون نفــری اســتان را در خــود جــای داده و 
دارای پنج بخشــداری مرکزی، کــوزران، فیروزآباد، 

ماهیدشت و بیلوار است.
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ســپهرغرب، گروه مشــکات: انســان موجودی 
ناتوان اســت. روزی نیست که گرفتار بای طبیعی 
و یــا آفتــی زمینــی و آســمانی در درون و بیــرون 
نشــود. فقــر ذاتــی او در ایجــاد و بقــا بــه ســوی 
پروردگار موجب می شود که برای رهایی از هر با 
و مصیبتــی، دســت یاری به ســوی خدای صمد و 

بی نیاز دراز کند.
انســان موجودی ناتوان اســت. روزی نیســت 
که گرفتار بای طبیعی و یا آفتی زمینی و آسمانی 
در درون و بیرون نشــود. فقــر ذاتی او در ایجاد و 
بقا به ســوی پــروردگار موجب می شــود که برای 
رهایی از هر با و مصیبتی، دســت یاری به ســوی 
خدای صمد و بی نیاز دراز کند. بســیاری از رفتارها 
و کنش هــا و واکنش هــای او ارتبــاط تنگاتنگــی با 
مســئله بحران ها و مصیبت هــا و اضطرارها دارد. 
بــرای رهایی و جلوگیری از تأثیــر و تأثر رخدادهای 
نابهنــگام و زیانبــار دســت یــاری بــه ســوی این و 
آن دراز می کنــد و می کوشــد تــا بــه هر شــکلی از 
پدیدارشــدن زیانی جلوگیری کند و یا از دشــواری 
و زیانــی رهایــی یابــد. بــرای رســیدن بــه نیــازی و 
برآوردن حاجتی مجبور می شــود خود را به آب و 
آتــش بزند و بــرای گریز از ناخوشــایندهای روزگار 
خــود را به دامن کســی انــدازد که گمــان می برد 

می تواند وی را یاری کند.
ازاین رو بســیار دیده شــده اســت که مردمان 
بــه در خانه کســانی می رونــد که گمــان می کنند 
شــخص  هرچــه  دارنــد.  را  آنــان  یــاری  توانایــی 
نیازمندتــر و اضطرار وی شــدیدتر باشــد تاش و 
اهتمام بیشــتری از خود برای رهایی از مشــکل و 
یا جلوگیری از زیان به عمل می آورد. این مســئله 
موجب می شود که به هر چیزی که گمان می برد 
وی را از مشــکل و اضطــرارش رهایی می بخشــد 
تمســک جوید و به اصطاح به هر خار و خاشاکی 

چنگ زند.
بســیار دیده و یا شــنیده اید که مردمان حتی 
به ظاهر دانشــمند و عالم و کامــل برای رهایی از 
بیمــاری دشــوار درمانی بــه امور بســیار خرافی و 
سخیف تمسک می جویند به فال قهوه و جادو و 
رمل گرایش می یابند و از کســانی یاری می جویند 
کــه تنها چنــد درصد احتمــال تأثیرگــذاری از آنان 
می رود. ریشــه این گرایش به ســوی امور خرافی 
و جادو و رمل حتی ازســوی به ظاهر دانشمندان 
و اهل علم شدت مشکات و گرفتاری هایی است 
که بــدان گرفتار آمده اند.قرآن به ریشــه یابی این 

امر انســانی و حالت خاص انسان توجه داشته و 
برای رهایی از مشکات، سفارش های بخصوصی 
را بیان می دارد که در زیر به برخی از آن ها اشــاره 

می شود.

  قرآن و راه رهایی از مشکالت
قرآن با توجه به شــناخت کاملــی که از حاالت 
و خصوصیــات روحــی و روانــی انســان دارد، بــه 
این مشــکل انســانی توجــه داشــته و راه هایی را 
بــرای رهایی از مشــکات و گرفتاری ها و بحران ها 
در حالــت اضطراری بیان کرده اســت. از آن جایی 
کــه قرآن محــور همه امور و مســائل را به بینش 
و نگــرش توحیدی ســوق می دهد در ایــن جا نیز 
بــه این مســئله توجه خاص داشــته و از انســان 
می خواهد در مسائل و مشکات خویش به این 
مهم توجه داشــته باشــد که هیچ امری در جهان 
بیــرون از اراده و مشــیت الهی اتفــاق نمی افتد و 
هــر چیــزی که بــه ظاهر ارتباطــی با خدا نــدارد در 
حقیقت منشــأ آن را می بایست در خدا جست. در 
ایــن بینش هیچ چیزی اتفــاق نمی افتد و ازجمله 
برگ درختان بر زمین نمی افتد مگر آن که در پس 
آن اراده و مشــیت الهی به شــکل ســنت تکوینی 
و یا تشــریعی قــرار دارد. چنان که هیــچ چیزی در 
جهــان رخ نمی دهد مگر آن کــه علم و دانش آن 
در نزد خداســت و خداوند به همه مســائل از ریز 

و درشت آگاهی تمام و کمال دارد.

  ویژگی دنیا
قــرآن همچنیــن در آیــات مختلــف به اشــکال 
گوناگــون به این مســئله توجه می دهــد که دنیا 
از ویژگی هــای خاصــی  و  انســان اســت  جایــگاه 
برخــوردار اســت کــه یکــی از آن ویژگی هــا تضــاد 
میان چیزهای وجودی در آن اســت که به شــکل 
شــر و بــدی بروز می کنــد. تضاد منافع، شــکلی از 
این تضاد عام اســت که در هســتی جریــان دارد. 
از ســوی دیگر به این مســئله نیــز توجه می دهد 
که دنیا به جهات ویژگی های ذاتی اش نمی تواند 
همه چیــز را چنــان کــه بایــد و شــاید بپروراند و یا 
زمینه و بســتر مناســبی برای همه امور باشــد. از 
ایــن رو مســئله کیفــر و پاداش کامــل را به جهان 
از ســویی دیگــر جهــان  دیگــر واگــذارده اســت. 
می بایســت بــه گونه ای آفریده شــود که انســان 
بتواند در آن استعدادها و توانایی های خویش را 
آشکار کرده و به فعلیت درآورد. از این رو شخص 

بایــد برای بــروز توانایی هایش که در قــرآن از آن 
بــه اســمای تعلیمی یادشــده اســت، در بســتری 
قــرار گیرد که بتواند آن را نشــان دهد. این فضا و 
بستر مناسب بیشتر در حوزه دشواری ها و بایا و 
گرفتاری هــا ظهور می کند. از این روســت که گفته 
می شــود مادر اختراعات و ابتکارات، نیاز انسانی 
اســت. به ایــن معنا کــه تــا انســان در گرفتاری و 
مشــکلی قــرار نگیــرد، اســتعدادهای خویــش را 
بــروز نمی دهــد. به عنوان نمونه اگر شــخصی در 
ســرزمینی زندگی کند که آب های چشــمه ساران 
بر آن جاری باشــد نیازی به این نمی بیند تا چاهی 
بســازد و یــا قناتــی رابرپــا دارد و یا اگر همــواره از 
رودها و آب فراوان برخوردار باشــد نیازی به ســد 
و بندســازی نمی بیند و به اندیشــه در این زمینه 
نمی پــردازد. بنابرایــن احتیــاج و نیاز و مشــکات 
کمبود آب در بیشــتر فصول است که وی را وامی 
دارد به فکر سدسازی بیفتد و بر رودها بند ایجاد 

کند تا آب ها را در آن گردآورد.

  علل بروز مشکالت
از مطالــب پیــش گفتــه، می تــوان دریافت که 
مشــکات و گرفتاری های انســانی می تواند چند 
علــت داشــته باشــد که عبارتنــد از 1- مشــکاتی 
کــه ذاتــی زندگــی در دنیاســت 2- گرفتاری هایی 
که بــرای بروز اســتعدادهای وی ایجاد می شــود 

وی  بیــداری  و  تنبیــه  بــرای  کــه  مشــکاتی   -3
تحقــق می یابــد و موجــب می شــود تــا شــخص 
بــه فطــرت خــود بازگــردد )یونــس آیــه 12( و 4- 
گرفتاری هایی که از باب کیفر و مجازات می باشــد 
کــه در این مورد اخیر علت را می بایســت در رفتار 
و کنش های خود انســان جســت و بدی و شــر را 
بــه خود وی نســبت داد، چنان که قــرآن برخی از 
مشــکاتی را که در دریاها و خشکی ها پدید آمده 
است به خود انسان و رفتار فساد انگیز او نسبت 
می دهد. بنابراین می توان بدی ها و مشــکات و 
گرفتاری ها را به چند دســته تقسیم کرد که هریک 
علــت خاص خــود را دارد. با این همــه قرآن برای 
رهایــی از همــه ایــن مشــکات گوناگــون، ســازو 
کارهایــی را ســفارش و پیشــنهاد می دهــد که در 

ادامه نوشتار بدان ها پرداخته می شود.

  استغاثه به خدا
یکــی از راهکارهایی که خداونــد برای رهایی از 
مشــکات و مصیبت ها بیان می کند، استغاثه به 
خداســت. خداونــد دراین بــاره در آیه 63 ســوره 
انعــام می فرماید: »قل مــن ینجیکم من ظلمات 
البر و البحر تدعونه تضرعا و خیفه لئن انجینا من 

هذه لنکونن من الشاکرین.
» بگو: چه کســی شما را ازتاریکی های خشکی 
و دریا رهایی می بخشــد؟درحالی که او را با حالت 

ع و درپـــنهان می خوانیــد )و می گوئید:( اگر  تضــر
از ایــن )خطــرات وظلمتهــا( ما را رهایی بخشــد از 

شاکران خواهیم بود.«
آن گاه بــه نمونه های عینی دراین باره اشــاره 
کــرده و بیــان مــی دارد کــه چگونــه انســان هایی 
چــون ایــوب )ع( و یونــس )ع( در هنــگام بــروز 
مشــکات و مصیبت هــای ســخت کــه در اضطرار 
شــدید بودنــد، به خــدا اســتغاثه کرده و پاســخ 
مناســب دریافت کرده اند )انبیاء آیه 83 و 84 تا 

88 و نیز ص آیات 41 تا 43(
ع و اســتغاثه از ســازو  بنابــر ایــن انابــه و تضــر
از  رهایــی  بــرای  خداونــد  پیشــنهادی  کارهــای 
هــر گونــه مصیبت اســت کــه انســان گرفتــار آن 
می شــود. قــرآن از ایــن دســته از مصیبت هــا که 
آدمی را ناتوان می سازد و راه هرگونه چاره جویی 
را بــر وی می بنــدد و گاه نزدیک اســت کــه به کفر 
بیانجامــد به عنوان ظلمات زیاد می کند که آدمی 
را سرگردان می سازد و همه روزنه های امید و نور 

رهایی را براو سد می کند.
بــرای رهایــی از چنیــن گرفتاری هــای ســخت و 
تاریــک که انســان را درحــد اضطرار قــرار می دهد 
می بایســت دست استغاثه به سوی خداوند دراز 
کرد و تنها از وی یاری جست. دراین لحظات تاریک 
و دشــوار، مضطر می بایســت تنها نــور خداوند را 
ببیند و به تســبیح وی مشغول شــود و هرگونه 
شرک را از توحید محض و ناب خویش دور سازد. 
این گونه است که تسبیحات خداوندی تأثیرگذار 
خواهــد بــود و هماننــد یونــس از تاریکــی بایا و 
گرفتاری هــا نجــات و رهایــی می یابــد: »و ذالنون 
اذ ذهــب مغاضبا فظن آن لن نقــدر علیه فنادی 
فی الظلمــات آن ال اله اال انت ســبحانک انی کنت 
من الظالمیــن فاســتجبنا له و نجینــاه من الغم و 

کذلک ننجی المومنین.«
خداوند به انســان های مضطــری که در چنین 
حالتی از اضطرار قرار گرفته اند ســفارش می کند 
کــه درآن زمــان دســت اســتغاثه بــه ســوی آن 
یگانــه بی نیــاز دراز کننــد و تنها او را مؤثــر در دنیا 
و آخــرت و هســتی بدانند و تنهــا از او یاری و مدد 
بخواهنــد تا بــدی و گرفتاری های ناخــوش از این 
آنان برداشته شود و از شر آن رهایی یابند: »امن 
یجیب المضطر اذا دعاه و یکشــف الســوء )نمل 
آیه 62(«؛ زیرا تنها اوست که به دعا و درخواست 
زبانی و وجودی انســان پاسخ می دهد و نیازهای 
او را بــرآورده می ســازد و رنــج و ســختی را از او 

می زداید.

  نماز و روزه و صبر
و  مشــکات  از  رهایــی  راه هــای  دیگــر  از 
گرفتاری هــای تاریــک و ظلمت آفریــن، بهره گیــری 
از نمــاز و روزه اســت؛ زیــرا نماز که ذکــر خالصانه 
خداونــد و بهتریــن شــیوه پرســتش و تشــکر و 
ســپاس از خداوند اســت این امکان را به انسان 
می دهــد تــا بــا توحیــد محض مرتبــط گــردد و از 
شــرک رهایــی بخشــد؛ زیــرا به نظــر می رســد که 
بســیاری از مشــکات آدمی برخاســته از شــرک و 
دوگانه پرســتی وی اســت.وقتی انســان، دیگــری 
را در عالــم، مؤثــر می دانــد از توحید دور شــده و 
گرفتار شــرک گشــته اســت که آثــار آن گرفتاری ها 
و بایایی اســت که بدان ها مبتــا می گردد. نماز، 
این فرصت را به انســان می بخشــد تا با تأثیرگذار 
واقعــی ارتبــاط برقــرار کند و خود را بــه او متصل 
نمایــد و از قــدرت وی بهره منــد گــردد. روزه نیــز 
به عنــوان عامل پدیــداری تقــوا در آدمی موجب 
می شــود تا مهــار خویش را در دســت گیــرد و در 
دام هــوای نفس نیفتد؛ نفس امــاره ای که وی را 
به شرک می خواند و برای دنیا غیر از خدا مؤثرات 
دیگــری فــرض می کنــد. روزه به عنــوان مصــداق 
کامل صبر به انسان فرصت می دهد تا در هنگام 
گرفتاری هــا به این و آن دســت دراز نکند و ضمن 
ع برد  حفــظ خود تنها به ســوی خدا انابــه و تضر
و از او یــاری جوید. بنابراین در گرفتاری ها بهترین 

ساز و کار آن است که انسان صبر پیشه کند.
خداوند درباره تأثیرگذاری این ساز و کار مفید 
و  بالصبــر  اســتعینوا  و ســازنده می فرمایــد: »و 
الصــاه و انها لکبیره اال علی الخاشــعین«؛ از صبر 
و نمــاز در زندگــی خویش یاری بجوئیــد و بدانید 
که نماز برای بســیاری از مردمان سخت و دشوار 
اســت مگر آن کــه اهل خشــوع باشــند. بنابراین 
تنهــا کســانی از این ســاز و کار اســتفاده می کنند 
کــه خداونــد را به حقیقــت شــناخته و عظمتش 
را دریافتــه باشــند. اینان بــه آســانی می توانند از 
هر اضطــرار و مصیبتــی رهایی یابند و با تمســک 
بــه خداونــد از آثــار و پیامدهــای ناخــوش آن در 
امان باشــند. به ویــژه که بســیاری از اضطرارها و 
گرفتاری ها که از آن به ظلمات یاد می شود آدمی 
را به ســوی کفر و شرک پیش می برد و از خدا دور 

می کند.
**فرشته محیطی سورکوهی

مشکات

رگ؛ بهانه ای برای انس خانواده با قرآن نمره 20 مادر بز
پدر خانواده، کلمات نمی توانند حسم را که پدر خانواده قرآنی هستم را توصیف کنند

ســپهرغرب، گروه مشــکات - عطیــه صفی  زاده: 
مــادر یــک خانواده قرآنــی گفت: بــرای گرفتن نمره 
20 در امتحــان، یــک ســوره از قــرآن را بایــد حفــظ 
می کردیــم من هم شــروع بــه حفظ کــردم، این کار 
حــس خوبی در مــن ایجاد کرد که تــا آن روز تجربه 
نکــرده بودم، بعد از مدتی هنگامی که دخترم زهرا 
هفت ســاله شــد همزمان با هم حفظ را آغاز کرده 
و بعــد از چند ســال تاش به فضــل و رحمت الهی 

حافظ کل قرآن شدیم.
قــرآن دســتورالعمل و برنامــه جامــع و کامــل 
زندگــی، چــراغ راه هدایت مهم ترین وســیله ارتباط 
انسان با خدا و عامل سعادت و خوشبختی انسان 
در دنیا و آخرت است. از سوی دیگر بر اساس آیات 
و روایات، قرآن بهترین مونس انسان در تنهایی ها 
و نگرانی هــا، شــفای تمــام دردهــا و درمــان همــه 
مشــکات روحــی و روانــی زندگــی و تأمین کننــده 
همــه نیازمندی های معنوی انســان اســت پس بر 
هر مســلمانی الزم است با این کتاب آسمانی انس 

بگیرد و آن را کتاب زندگی خودش قرار بدهد.
یکــی از ویژگی های قرآن، این اســت که هر کس 
نس با آن و تدبــر و تفکر در آیات و حتی 

ُ
بــه انــدازه ا

تــاوت و روخوانی آن، از این کتاب عظیم، بهره مند 
می شــود. همیــن روخوانــی عــادی نیــز بــر دل هــا 
اثــر می گــذارد و حتــی نگاه کــردن به آن نیــز دارای 
فوایدی اســت. بنابراین، سعی کنید که روخوانی را 

مقدمه تدبر و تفکر در آیات الهی قرار دهید.
تردیــدی نیســت کــه خوانــدن قــرآن و دعــا، بــا 
توجــه بــه معانــی آن ها، تأثیــر بســزایی در نفس و 
جــان انســان دارد و ایــن تأثیر خاص، بــدون توجه 
بــه معانــی، حاصــل نمی شــود؛ ولــی به هــر حال، 
خوانــدن قرآن و دعا، بــدون توجه به معانی آن ها 
نیــز ثواب و ارزش دارد؛ اما در مرحله پایین تری قرار 

دارد.
در ایــن میان نمی توان از تأثیــر مادر خانواده بر 
تربیت قرآنی فرزندان به راحتی گذشــت؛ به عبارتی 
مــادران تأثیر بســزایی بر آینده خانــواده و فرزندان 
دارنــد؛ در واقــع مــادر می تواند ســبب تعالــی و یا 
انحــراف کودکان شــود و راه زندگی را بــه خانواده 

نشان دهد.
در همیــن راســتا با موضــوع حفظ قــرآن و تأثیر 
آن بــر خانواده با یــک خانواده قرآنی بــه گفت وگو 
پرداختیــم؛ جالب این اســت که حفظ قــرآن از مادر 
خانــواده که هم اکنون مربی قرآن اســت به صورت 
اتفاقی و همزمان با زهرا؛ دختر بزرگ خانواده که در 
حال حاضر مربی پرورشــی و نمونه اســتانی است، 
آغاز شده و سپس مهســا دختر کوچک تر خانواده 
که در حال حاضر دانش آموز ممتاز مدرســه اســت 
به حفظ قرآن می پردازد اما داســتان به اینجا ختم 
نمی شــود اکنــون نیز تنها نوه ایــن خانواده هم به 
آموختــن پرداخته اما در این میان نمی توان نقش 
پــدر خانــواده کــه مدرس زبــان انگلیســی آموزش 
و پــرورش و مــداح به نامی هم اســت گذشــت. او 
بــا حمایت ها و تشــویق های خود توانســت مســیر 

درست را نشان اعضای خانواده دهد.

در ادامــه گفت وگــوی خبرنــگار ســپهر را بــا این 
خانواده قرآنی را به تفصیل می خوانید:

به عنــوان مــادر خانــواده بفرماییــد کــه از چــه 
زمانــی فعالیــت قرآنی خودتان را آغــاز کردید و چه 

اتفاقی افتاد به حفظ قرآن عاقه مند شدید؟
بنــده تــا دوم راهنمایی درس خوانــدم و بعد از 
ازدواج مدتــی درس و مدرســه را کنار گذاشــتم. با 
تولــد دختــرم زهرا مجــدد درس خواندن را شــروع 
کــردم. جرقــه حفظ قــرآن هم زمانــی در ذهنم زده 
شــد که معلــم دینی و قــرآن کاس از ما خواســت 
که بــرای گرفتــن نمره کامــل امتحان یک ســوره از 
قــرآن را حفظ کنیم؛ من هم شــروع به حفظ کردم، 
ایــن کار حس خوبی در من ایجــاد کرد که تا آن روز 
تجربــه نکرده بودم، وقتی زهرا هفت ســاله شــد و 
خواندن و نوشتن یاد گرفت با دیدن تبیلغی مبنی 
بــر آمــوزش قرآن بــه این فکــر افتادم کــه همراه با 
دختــرم به آموختن قــرآن و شــرکت در کاس های 
قرآنــی بپردازیــم امــا وقتی بــرای ثبت نــام مراجعه 
کــردم متصــدی گفت هیچ کاســی جز حفــظ قرآن 
نداریــم؛ در ابتــدا به متصدی گفتم مــا نمی توانیم، 
حفظ ســنگین و سخت اســت و با داشتن یک بچه 
نمی توانــم از پس آن بربیایــم، اما لطف خدا باعث 
شد که همزمان با دخترم حفظ قرآن را شروع کنیم 
و بعــد از چند ســال تاش به فضــل و رحمت الهی 

حافظ کل قرآن شویم.
   مهســا دختر کوچک تر شــما حفظ قــرآن را از 
چه زمانی آغاز کرد؟ آیا خودشان عالقه و تمایل به 

این کار داشتند؟
مهســا هم بــا اصرار و عاقه ای کــه به این حوزه 
داشــت، قرآن  را از ســن چهار ســالگی با زبان اشاره 
آموخــت و پس از طی مراحــل مختلف حفظ را آغاز 
کــرد و در حال حاضر با عنایت و لطف خدا 26 جز را 
حفــظ کرده و بــا کمک و لطف خداونــد به زودی به 

جمع حافظان قرآن خواهد پیوست.
   از چگونگــی برنامه ریــزی و مدیریت خودتان 
در خصــوص حفظ قــرآن و به طــور همزمان انجام 

وظیفه مادری و همسری توضیح دهید؟
بســیار  ابتــدا  همــان  از  دختــرم  خوشــبختانه 
درس خوان و مؤدب بود؛ در درس خواندن به من 
و همســرم متکی نبود و حفظ قرآن را هم با برنامه 

منظم انجام می داد در هر دو مورد ممتاز بود.
مــن هــم بــا برنامه ریزی بــه تمام کارهــای خانه 
و حفــظ می رســیدم، اکثر اوقات بعــد از اذان صبح 
کارهــای خــود را بــا برنامه ریــزی منســجم انجــام 
مــی دادم و در این راه حمایت و همکاری همســرم 

هم بسیار تأثیرگذار بود.
   در این راه شــیرین و پر مشــقت چه کســانی 
شــما را حمایت و تشــویق کردند که ادامه دهید و 

نا امید نشوید؟
همســرم اولین فردی است که بســیار تشویقم 
کــرد تا ادامه تحصیل دهــم و بعد از آن حفظ قرآن 

را آغاز کنم و در نهایت حافظ کل شوم.
  چــه کار کردیــد کــه دختــران و خانواده تــان 
به صــورت دائمی و نــه مقطعی به انس بــا قرآن و 

حفظ عالقه مند شوند؟
ایــن لطــف و عنایــت خدا بــوده و در این راســتا 
شــاکر ایــزد منــان هســتم امــا حمایــت و تشــویق 
همسرم هم بسیار مؤثر بود تا دخترانم و همچنین 

خودم در این راه نا امید نشویم.
  قــرآن چــه قــدر بــه شــما در حــوزه تربیتــی 

کودکان کمک کرد؟
زندگــی  مشــکات  و  بحران هــا  از  بســیاری  در 
همــواره قــرآن و یــاد آن آرامش دهنــده بــوده؛ در 
واقــع آیــات و روایــات قرآنــی بــه مثابه چــراغ راهی 
در زندگــی در حوزه هــای مختلــف ازجملــه تربیــت 
کودکان روشنایی راه اســت و در این راستا تاکنون 
از نکات تربیتی بســیاری از این کتاب الهی بهره مند 

شدم.
  به نظر شما در حال حاضر مهم ترین مشکل 

حافظان و فعاالن قرآنی چیست؟
متأسفانه در حال حاضر مسئوالن در خصوص 
اعطای مدرک حافظان خیلی ســخت گیری می کنند 
و تاکنــون مــا موفــق بــه گرفتن مــدرک حفظ خود 
نشــدیم؛ بــه عقیده بنــده قوانین دســت و پاگیر و 
ســخت گیری هایی که در این خصــوص وجود دارد 

باعث شده که ارزش حافظان زیر سؤال برود،
از طرفــی دیگر بیمه نبودن مربــی قرآنی به یک 
چالــش بزرگ تبدیل شــده و هر چنــد خبرها حاکی 
از آن اســت که مقرر شــده مربیان قرآنی هم تحت 
پوشــش بیمــه قــرار بگیرنــد امــا تاکنــون اتفاقــی 

نیفتاده است.
  به نظر شــما به عنوان فعال قرآنی آیا استان 
همدان توانســته به ظرفیت واقعی خود در حوزه 

قرآن برسد؟
به عقیده بنده خیر. تاکنون مســئوالن در حوزه 
قرآنــی بســیار ضعیــف عمــل کرده اند و بســیاری از 
فعالیت هــا به صــورت خودجــوش توســط مــردم 
انجــام می شــود؛ کاس و امکانات قرآنی در شــأن 

قرآن نیست.
در ادامــه بــا پــدر خانــواده کــه نقــش مهــم و 
حمایتی از همســر و فرزندان خود داشــته تا آن ها 

به هدف خود برسند نیز گفت گو کردیم:
   شــما به عنــوان پــدر خانــواده بفرماییــد که 

داشتن چنین خانواده قرآنی چه حسی دارد؟
نمی توانــم حســم را بــه زبــان بیــاورم، در قالب 
کلمات حس نمی گنجد؛ من همیشــه به همســرم 
در درجــه اول و ســپس فرزندانــم افتخــار می کنم 
کــه در این راه قــرار گرفته اند؛ از خــدا می خواهم تا 

قیامت قرآن در نسل ما جا داشته باشد.
   چه نکات تربیتی را رعایت کردید که خانواده 

عالقه مند به این حوزه شدند؟
بنا بــر احادیث و روایات تدبر در قرآن امر بســیار 
مهم و پســنیده ای اســت و من بارها به خانواده ام 
توصیــه می کنــم که عامل قــرآن باشــند و فقط به 
حفظ تکیــه نکنند چراکه این افــراد، الگوی جامعه 
هســتند و مهم ترین نکته که چند ســال اســت سر 
لوحه کارم قرار دادم صداقت، راســتگویی و درآمد 

حال بوده است.

   از مباحثــه و فعالیــت قرآنی اعضای خانواده 
با یکدیگر خسته یا کالفه نمی شوید؟

خیــر اتفاقــًا بســیار هم خوشــحال می شــدم و 
در اکثــر مواقــع خــودم هــم به آیــات قــرآن گوش 
مــی دادم، زمانــی کــه خانــواده مــن بــه مباحثــه 
می پرداختنــد مــن هــم فعالیــت مداحی خــودم را 

دنبال و تمرین می کردم.
  چه توصیه ای به خانواده ها و زوجین دارید؟
توصیــه مــن بــرای آقــا پســر ها ایــن اســت کــه 
در انتخــاب همســر خــودم ماک هایــی همچــون 
حجــاب و دیدگاه هــای قرآنــی را رأس مــاک خــود 
قــرار دهنــد چراکــه فــردی ایــن مؤلفه هــا را رعایت 
کنــد در زندگی صبورتر و ســازگارتر خواهد بود و به 
عبارتی تصمیمات خود را بر اساس دستورات الهی 

می گیرد.
در ادامــه بــه ســراغ زهــرا دختــر بــزرگ خانواده 

رفتیم؛
  بفرمایید که چه قدر طول کشید تا حافظ کل 

قرآن شوید؟
من حفظ را از ســال اول دبیرستان شروع کرده 
و به لطف خدا موفق شدم به مدت چهار سال کل 

قرآن را حفظ شوم.
  شــما در ســال 1393 موفق شــدید رتبه 110 
کنکور انســانی را کســب کنید؛ چگونه برنامه ریزی 
می کردید که در حوزه درسی و قرآن ممتاز شدید؟
وقتی انسان چند تا کار به صورت همزمان باهم 
انجام می دهد با مدیریت و برنامه ریزی منســجم و 
مســتمر می توانــد به اهداف خود برســد اما حفظ 

قــرآن در تمــام مراحل زندگی به مــن کمک کرده و 
حتی زمانی هم که کنکور داشــتم با توجه به اینکه 
مهم ترین درس رشــته انسانی عربی است آشنایی 
و انــس بــا قــرآن باعث تــا درصــد باالیــی در کنکور 

کسب کنم.
بیشــتر وقت هــا چون درس و قــرآن را به صورت 
همزمــان انجــام مــی دادم احســاس می کــردم که 
زمــان و وقت من برکــت پیدا کرده اســت، در واقع 
حفظ قرآن سبب شده که حافظه ام تقویت شود.

از  را  بــا قــرآن چه قــدر شــما    حفــظ و انــس 
آســیب های اجتماعی مرســوم بــر جامعه مصون 

کرده است؟
و  قــرآن  مســیر  در  کودکــی  از  آنکــه  دلیــل  بــه 
معنویت قرار داشــتم تاکنون از بسیاری از صدمات 
و انحرافاتــی کــه در جامعــه رواج یافتــه در امــان 
بوده ام، بســیاری از افرادی که درگیر این آســیب ها 
شــدند چــون در جریــان بودنــد مــن حافــظ قرآن 

هستم اصًال با من ارتباط برقرار نمی کردند.
  خاطــره ای از دورانی که قرآن حفظ می کردید 

دارید؟ در این راه ناامید هم شدید؟
همــان طــور کــه می دانیــد حفــظ قــرآن بســیار 
ســخت اســت و احتمال دارد که به دلیل ســنگینی 
کار هــر فردی بعد از مدتی ناامید شــود و نخواهد 
ادامــه دهــد، مــن هــم بارهــا ناامید شــدم امــا با 
تشــویق های مربــی و خانــواده ام توانســتم ایــن 

مسیر را با موفقیت طی می کنم.
  اینکــه بــا مادرتــان همزمان شــروع به حفظ 

کردید چه قدر تأثیرگذار بود که حافظ شوید؟

بســیار زیــاد؛ از یک طرف حمایت و تشــویق های 
مــادرم و از طرفــی چــون بــا هــم مباحثــه و مــرور 

می کردیم باعث می شد که حفظ زودتر رخ دهد.
بــر  تأثیــری  چــه  شــما  بــودن  حافــظ    

دانش آموزانتان داشته است؟
بســیاری از دانش آمــوزان زمانی کــه می فهمند 
مــن حافظ قرآن هســتم بســیار اســتقبال کــرده و 
برخی بیان می کنند که دوست دارند حافظ شوند؛ 
البته تعداد بی شــماری از آن هــا هم در کاس های 

قرآن ثبت نام کردند.
  مهســا خانم شما چند سال است که حفظ را 

آغاز و در حال حاضر چند جز حفظ کرده اید؟
بنــده از چهار ســالگی با زبــان اشــاره، روخوانی 
قرآن و حفظ را از 6 سالگی شروع کردم و هم اکنون 
بعد از چهار سال به لطف خدا 26 جز قرآن را حفظ 

کرده م.
  چه شد که به حفظ قرآن عالقه مند شدید؟

تدریــس یکــی از اســاتیدم و از طرفــی مــادر و 
خواهــرم کــه الگــوی مــن در زندگــی بودنــد باعث 
شــد که به حفظ قرآن عاقه مند شــوم و به صورت 

مستمر به یادگیری آن اهتمام بورزم.
  برخورد سایر دوستان و هم کالسی ها با شما 

چگونه است؟
اکثر افراد همیشــه از من می پرســند که چگونه 
قــرآن را حفــظ کردی و دوســت دارند کــه جای من 
باشند. در فضای مدرسه هم معلم و کادر مدرسه 
اعتمــاد بیشــتری بــه من دارنــد و تاکنــون هدایای 

زیادی از آن ها دریافت کردم.

قرآن و راه های رهایی از مشکالت
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روایت متفاوت مسئوالن و مردم از اجرای یک طرح
آیا نتایج طرح بازتوزیع یارانه بنزین مثبت بود؟

از  برخــی  اقتصــادی:  گــروه  ســپهرغرب، 
کارشناســان و نماینــدگان مجلــس بــا انتقاد از 
طــرح بازتوزیــع یارانه بنزیــن می گویند: فروش 
بنزین به دســت مردم موجب شــکل گیری بازار 
ســیاه و افزایــش قاچــاق بنزین خواهد شــد و 
نفعــی بــرای افــراد فاقــد خــودرو کــه عمومًا از 
اقشار ضعیف جامعه هستند، نخواهد داشت.
یکــی از شــعار های اصلــی دولت ســیزدهم، 
سیاســت گذاری های  کــردن  عدالت محــور 
به خصــوص  مختلــف  موضوعــات  در  کشــور 
سیاســت های اقتصــادی بــوده اســت. ازجمله 
اصاحــات مــورد تأکید دولــت، توزیــع عادالنه 
یارانه های پرداختی مســتقیم و غیرمستقیم به 

مردم است.
ازایــن رو پیشــنهاد محســن رضایــی، معاون 
»طــرح  عنــوان  بــا  رئیس جمهــور  اقتصــادی 
بازتوزیــع یارانــه بنزیــن« باهــدف عدالت محور 
شدن توزیع یارانه بنزین و انتفاع همه مردم از 
یارانه ســوخت در دســتور کار دولت قرار گرفت. 
این طرح از اســفندماه ســال گذشته به صورت 
آزمایشــی در جزیــره کیــش بــه اجــرا درآمــد. بر 
اســاس این طــرح بــه ازای هریک از شــهروندان 
کیــش، 20 لیتر بنزین در کارت بانکی سرپرســت 

خانوار شارژ خواهد شد.
در ایــن طــرح، قیمــت بنزین تغییــری نکرده 
و بنزیــن یارانــه ای هــزار و 500 تومــان و بنزین 
آزاد ســه هزار تومان اســت و افراد فاقد خودرو 
می تواننــد ســهمیه بنزیــن یارانه ای خــود را به 

دیگران انتقال داده یا به فروش برسانند.
ظواهــر طــرح نشــان از انتفــاع افــراد فاقــد 
یارانــه  توزیــع  در  عدالــت  برقــراری  و  خــودرو 
ســوخت دارد؛ همچنیــن مجریــان طــرح خبر از 
بازخــورد مثبت و نتایج موفقیت آمیز محله اول 
آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه سوخت در جزیره 

کیش می دهند.

  موافقــان طرح: آماده تســری طرح به 
نقاط دیگر کشور داریم

در همین رابطه مشــاور رئیس جمهور و دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد تجاریـــ صنعتی و ویژه 
اقتصــادی 25 فروردین 1401 در یک گفت وگوی 
خبــری اظهــار کــرد: با توجــه بــه برنامه ریزی که 
اتفاق افتاده بود اجرای آزمایشی »بنزین من«، 
طرحــی موفــق بــوده و به عنــوان یــک الگــو در 
جزیره کیــش بدون هیچ گونه مشــکلی اجرایی 

شده است.
ســعید محمد، افزود: نتایج اجــرای طرح باز 
توزیع بنزین به دولت ارائه شــده و بررسی های 
الزم در حــال انجام اســت که در صــورت نیاز به 

سایر نقاط کشور تسری پیدا کند و جزیره قشم 
نیــز به عنــوان دومیــن محل اجــرای آزمایشــی 
طرح، آمادگی الزم را برای اجرای آن را در صورت 

اباغ دولت دارد.
مســئوالن در شــرایطی از موفقیــت کامــل 
مرحلــه آزمایشــی و آمادگی برای تســری به کل 
کشــور ســخن می گویند که ظاهرًا مردم جزیره 

کیش و جایگاه داران نظر دیگری دارند.

  طــرح بــاز توزیــع بنزیــن در کیــش در 
نگاه مردم

ازجملــه مهم تریــن انتقــادات مــردم جزیره 
کیش نســبت به طــرح بازتوزیــع یارانــه بنزین، 
طــرح،  جزئیــات  مــورد  در  اطاع رســانی  عــدم 
تخصیــص نیافتــن ســهمیه 20 لیتــری بــه همه 
ســاکنان جزیره کیش با وجود ســکونت در این 
منطقــه، ذخیــره نشــدن ســهمیه در کارت های 
بانکــی در صــورت عــدم اســتفاده از بنزیــن در 
طول یک ماه و آشــنا نبودن به ساز وکار فروش 
سهمیه در صورت عدم استفاده از آن است. این 
اظهارات نشــان از فراهم نبودن زیرساخت های 
از  بانــک اطاعاتــی جامــع  یــک  الزم و فقــدان 

ساکنان منطقه اجرای آزمایشی طرح دارد.
عاوه بر این برخی اظهارات دیگر حاکی از آن 
است که این طرح به طور همزمان با تخصیص 
عــادی ســوخت بــه خودروهــا در جریان اســت 
و صرفًا یک ســهمیه ســوخت اضافــی به برخی 

افراد تعلق گرفته است.

  کارشناسان چه می گویند؟
عــاوه بــر مردم، کارشناســان حــوزه انرژی و 
نمایندگان مجلس نیــز انتقاداتی به طرح فوق 
دارنــد. آنــان معتقدند فروش بنزین به دســت 
مردم موجب شــکل گیری بازار ســیاه و افزایش 
قاچــاق بنزین خواهد شــد و نفعی بــرای افراد 

فاقــد خــودرو کــه عمومــًا از اقشــار ضعیف، و 
جامعــه هــدف اصلــی طــرح هســتند، نخواهد 

داشت.
در همیــن رابطــه، پرویــز محمد نــژاد قاضی 
محلــه، عضــو کمیســیون انرژی مجلــس گفت: 
مطــرح  پولــی  و  مالــی  منابــع  بحــث  وقتــی 
می شــود، قطعًا بازار هم شکل خواهد گرفت و 
همیشــه در بازار ها افرادی به دنبال ســوداگری 
هســتند. کســی که خودرو ندارد، مجبور اســت 
ســهمیه خــود را به فروش رســاند و ایــن افراد 
طعمــه ســوداگران خواهنــد شــد؛ زیــرا کســی 
ســهمیه خود را از بین نمی بــرد و به هر قیمتی 
می فروشــد. ایــن معضــات منجــر بــه افزایش 
خروج غیررســمی و قاچاق بنزین به کشور های 

همسایه خواهد شد.
در  انــرژی  حــوزه  کارشــناس  همچنیــن 
گفت وگویــی اظهــار کرد: طــرح بازتوزیــع یارانه 
عدالت محــور  تخصیــص  راســتای  در  بنزیــن 
یارانه هــا اســت، اما اعطــای ســهمیه بنزین به 
افــرادی کــه فاقد خودروی شــخصی هســتند، 
می تواند موجب شــکل گیری بازار سیاه فروش 

بنزین از طرف این افراد شود.
حسن مرادی ادامه داد: طرح بازتوزیع یارانه 
بنزین محکوم به شکست خواهد بود. اگرچه در 
طوالنی مدت باید  به نوع و نحوه یارانه ای که به 
اقشــار ضعیف جامعه اعطا می شود فکر کرد و 
برنامه ریزی داشت، اما در حال حاضر دولت قادر 

به اجرای این طرح نیست.
به گزارش تســنیم، بر اســاس اظهارات اخیر 
وزیــر اقتصــاد، طــرح بازتوزیــع یارانــه بنزیــن از 
اولویــت دولــت خــارج شــده و برنامــه ای بــرای 
گســترش و تســری بــه کل کشــور در ایــن بــازه 
زمانی وجــود ندارد. این اظهــارات گمانه زنی ها 
در مــورد مشــکات فراوان طــرح و عدم امکان 

اجرا در تمام کشور را افزایش داده است.

اقتصادی

کارگر، دست سیب زمینی کاران را سوزاند روزمزد یک میلیونی 
نظارت بر بازار خرده فروشی نیست

طاهــره   - اقتصــادی  گــروه  ســپهرغرب، 
ترابی مهــوش: در گفت و گــو بــا ســیب زمینی کاران 
همدانی مشــخص شــد گرانی قیمت سیب زمینی 
معلول هزینه تولید همچون دستمزد یک میلیون 

تومانی  کارگران است.
برداشــت  فصــل  در  هنگامی کــه  درســت 
ســیب زمینی در سراســر کشــور قرار داریم حاال این 
محصول برای مصرف کننده ها طاقچه باال گذاشته 
و حتــی قیمــت خــود را از محصــوالت نوبرانــه کــه 
تــا دیروز در بــازار فخــر می فروختند، باالتر کشــیده 

است!
تأســف بارتر اینکه قیمت ســیب زمینی از ابتدای 
قابــل چشــمگیری داشــته  افزایــش  پاییــز  فصــل 
به گونــه ای کــه قیمت ســیب زمینی از کیلویی ســه 
هــزار تومــان در حــال حاضــر در بــازار قطــب ایــن 
محصــول یعنی همــدان چیــزی بین 14 تــا 16 هزار 
تومــان در ســطح خرده فروشــی ها رســیده اســت 

یعنی بیش از چهار برابر فصل گذشته!
رســیدن قیمــت ســیب زمینی به ایــن قیمت در 
ســطح میــوه فروشــی های همــدان حــاال صــدای 
بســیاری از مصرف کننده هــا به ویــژه طبقــه کارگر را 

درآورده است.
بر این اســاس بــا توجــه اهمیت موضــوع برآن 
شــدیم تا در خصوص چرایی این افزایش قیمت با 
تعدادی از کشاورزان مطرح این محصول راهبردی 
در اســتان گفت وگویــی را ترتیب دهیم که در ادامه 

می خوانید:
یک ســیب زمینی کار بهاری با بیان اینکه در حال 
حاضــر 80 ســال ســن دارم و از 6 ســالگی در زمین 
کشــاورزی به همراه پدرم ســیب زمینی می کاشــتم 
گفــت: اصلی تریــن دلیل بــرای افزایــش قیمت این 
محصــول به افزایــش هزینه تولیــد بازمی گردد که 
از افزایــش اجــاره بهای زمیــن گرفته تا پــول کارگر، 

حمل و نقل، بذر و غیره را شامل می شود.
منصــور ســهرابی بــا تأکیــد بــر اینکــه هزینه هر 
کــدام از مؤلفه های عنوان شــده نســبت به ســال 
گذشــته ســه برابر شــده ابراز کرد: البته برای برخی 
از کشــاورزان که عملکرد زمین شان مناسب نیست 
این افزایش ده ها برابر است به نحوی که در برخی 
موارد برخی از کشــاورزان اگر هر کیلو ســیب زمینی 
را به 20 هزار تومان هم بفروشــند در شرایط فعلی 
بازهم ســودی را نمی توان برای آن ها متصور شــد 
زیــرا همچــون دیگر کشــاورزان هزینه کــرده اما بنا 
به شــرایط زمین و مشــکات پیدا و نهان همچون 

کیفیت بــذر؛ عملکرد زمیــن در محصول نامطلوب 
بوده است.

وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمت فاحــش یکی 
از مؤلفه هــای کشــت ســیب زمینی طــی یک ســال 
گذشــته، گفــت: درنظر بگیرید که کود مرغی ســال 
گذشــته کیلویــی 550 هزار تومان بود اما امســال 

به کیلویی دو هزار و 350 تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه هوای گرم امســال یکی از دیگر 
از عوامــل تأثیرگذار در عملکرد اراضی کشــاورزی و 
تولید محصول با کیفیت اســت اظهار کرد: هر کیلو 
سیب زمینی امســال برای کشــاورز چیزی حدود 10 

هزار تومان هزینه دربر داشته است.
ایــن کشــاورز کارکشــته بــا بیــان اینکــه درحــال 
حاضر یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت به مسئله 
کمبــود آب و بــه تبع آن کاهش ســطح زیر کشــت 
بازمی گیــرد اذعــان کــرد: از یــک طــرف آب نداریم از 
ســوی دیگر برق را قطع می کنند؛ در شــرایط فعلی 
دسترســی بــه آب و بــرق از الزاماتــی اســت که باید 
بــرای ســیب زمینی کاران در ماه هــای پایانــی مهیــا 
باشــد بــه طــوری کــه بنــده شــخصًا بــه اداره برق 
همدان مراجعه کرده و فرصت یک ماهه خواستم 
کــه بــرق را قطــع نکنند تــا مــا بتوانیم محصــول را 

برداشت کنیم.
ســهرابی بــا بیــان اینکــه بارهــا درجســات بــه 
روی  نمی شــود  میــز  پشــت  از  گفتــه ام  مدیــران 
محصول کشــاورزی قیمت گــذاری کــرد گفت: یکی 
دیگــر از دالیــل افزایــش قیمت بــه نبود نظــارت بر 
خرده فروشــی ها بازمی گردد زیرا در حال حاضر یک 
خرده فــروش محصــول خریداری شــده از کشــاورز 
را بــه قیمــت دو برابــری خریداری شــده از کشــاورز 

می فروشد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش ســه برابــری هزینــه 
حمل و نقــل طی ســال جاری تصریح کــرد: عاوه بر 
این افزایش اجاره زمین نیز از دیگر عوامل افزایش 
قیمــت نهایــی تولیــد محصــول اســت زیــرا ســال 
گذشــته اجاره بهــای هر هکتــار چیزی حــدود 13 تا 
14 میلیــون تومان بود اما در ســال جاری این رقم 
بــه قیمت 50 تا 120 میلیون تومــان برای هر هکتار 

رسیده است.
وی با بیان اینکه بنده شخصًا تجربه کشت 500 
هکتار را در کارنامه کاریم دارم اما امســال به دلیل 
افزایــش هزینه هــا و کمبــود آب مجبور شــدم تنها 
300 هکتار کشــت کنم، تشــریح کرد: اگر شرایط به 
همین منوال پیش برود سال آینده قیمت هر کیلو 

سیب زمینی به 50 هزار تومان می رسد.
دیگر کشاورز ســیب زمینی کار با بیان اینکه بنده 
37 ســال اســت کــه در عرصــه کشــاورزی فعالیت 
دارم اظهارکــرد: طــی دو ســال گذشــته هزینه های 

تولید محصول سرسام آور بوده است.
اســدی بــا تأکید بــر اینکــه تــا دو ســال پیش با 
وجــود پاییــن بــون قیمــت ســیب زمینی بــاز هــم 
کشــاورزان ســود می کردند اما اگر امروز هر کیلوی 
آن را از کشــاورز به قیمت 10 هــزار تومان بخریم باز 
متضرر اســت، گفت: در نظر بگیرید تا سال گذشته 
بــه ازای دو چــاه کشــاورزی هــر 40 روز بنــده چیزی 
حدود هشــت میلیون تومان پــول برق می آمد اما 
در حــال حاضــر هــر 28 روز یک بار بایــد 80 میلیون 

تومان پول برق پرداخت کنم.
کارگــر  روزهــا  ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
سیب زمینی کار با حقوق کمتر از 25 میلیون تومان 
در ماه در زمین کار نمی کند تشریح کرد: کارگر انبار 
در زمســتان روزی 400 هــزار تومــان بــرای هشــت 

ساعت کار طلب می کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه ادوات و تجهیز 
مزرعه باالست به نحوی که بنده برای تغییر روش 
آبیاری چیزی حدود دو و نیم میلیارد تومان هزینه 
کردم عنوان کرد: محصول ســیب زمینی همچون 
نــوزاد می مانــد کــه هــر لحظــه نیازمند رســیدگی 

است.
ایــن عضو کانــون ســیب زمینــی کاران ایــران با 
تأکیــد بر اینکه عاوه بر مســائل عنوان شــده نکته 
قابــل ذکــر دیگــر اینکــه وزن محصــول بــه هنــگام 
برداشت تا فروش محصول نیز دچار افت می شود 
بــه طوری که 40 تــن محصول به هنــگام فروش بر 
اثــر کاهش وزن، خشــک شــدن و جدا کــردن خاک 

وزنی بین 28 تا 30 تن را خواهد داشت.
حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  کشــاورز  ایــن 
سیب زمینی از کشاورز سر زمین هر کیلو هفت هزار 
تومان خریداری می شود اما در بازار میدان بار این 
عدد به 12 تا 13 هزار تومان می رســد تشــریح کرد: 
در این بین آنچه مســلم اســت اینکه ســود حاصل 

بیشتر عاید دالل ها می شود.
اســدی بــا اشــاره بــه اینکــه متأســفانه دالل ها 
محصــول را بــه قیمــت پاییــن از کشــاورز خریداری 
کرده و آن راه به قیمت باالتر به بازار روانه می کنند 
تصریــح کرد: محصول بنده پاییز به دســت می آید 
اما در حال حاضر بخشــی از محصول سیب زمینی 

وارد بازار شده است.

وی با بیان اینکه به نظر بنده ســطح زیر کشــت 
پایین نیســت بلکه این هزینه تولید اســت که منجر 
به افزایش قیمت محصول شــده ابراز کرد: در نظر 
بگیرید امروز هزینه چند قطعه در چاپارخانه چیزی 
حــدود 15 میلیــون تومــان بــرای مــن هزینــه دربر 

داشته است.
دیگر کشاورز سیب زمینی کار با بیان اینکه سطح 
زیر کشــت چیزی بین 15 تا 20 درصد کاهش داشته 
اســت گفــت: این مهــم از آنجــا نشــأت می گیرد که 

استان با کمبود آب مواجه بوده است.
لطفــی با تأکید بر اینکه طی ســال های گذشــته 
کشــت بی رویــه در همــدان و اســتان های همجوار 
قیمــت محصــول را بنــا بــه افــزون بــودن تولیــد 
نســبت بــه عرضه، کاهش داده بــود گفت: طی دو 
ســال گذشــته این مهم بنا به کمبــود آب در برخی 
شهرســتان از ســوی مدیران شهرســتانی مدیریت 
شــده به طوری که در شهری همچون خرم آباد این 

محدودیت اعمال شده است.
وی بــا اشــاره بــه قیمــت بــاالی بــذر طی ســال 
گذشــته ابــراز کــرد: این مهم تــوان کشــاورز را برای 
کشــت محدود کــرد و یکــی دیگر از دالیــل کاهش 

سطح زیر کشت بود.
دیگر کشــاورز تولیدکننده سیب زمینی بذری نیز 
با تأییــد افزایش قیمت ســیب زمینی بذری طی دو 
ســال گذشــته اذعان کرد: ما محصول مورد نیاز را 
بــر پایه قیمــت دالر وارد می کنیم بــه طوری که یک 
کیلو سیب زمینی بذر تا رسیدن به دست ما هزینه 

100 هزار تومان را در پی دارد.
اســدی افزود: حــال آنکه مــا پس از کشــت، هر 
کیلــو ســیب زمینــی را چیــزی حــدود 12 تــا 13 هزار 

تومان به کشاورز می فروشیم.
وی با بیان اینکه از سال گذشته تا دو هفته قبل 
ما ســیب زمینی را به کشــاورز از پنج هــزار تومان تا 
13 هزار تومان به ازای هرکیلو فروختیم افزود: این 
درحالی است که سال زراعی قبل محصول بنده در 
انبار مانده بود و مجبور شــدم کیلویی هزار و 500 
تا دو هزار و 500 تومان به صورت چکی بفروشــم و 

هنوز هم نتوانستم پولم را از آن ها بگیرم.
ایــن کشــاورز ســیب زمینی کار بــا تأکید بــر اینکه 
افزایش قیمت ســیب زمینــی بذری عاوه بر قیمت 
دالر متأثــر از قیمــت بــاالی حمل و نقل نیز هســت، 
تشــریح کــرد: از ســوی دیگــر طــی ســال های اخیر 

ســطح زیر کشــت )15 تــا 20 درصد( ایــن محصول 
توسط فرمانداری بنا به کاهش منابع آبی محدود 

شده است.
مع الوصــف بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد در 
زمــان افزایــش قیمــت محصوالت غذایــی به ویژه 
محصــوالت کشــاورزی دولت هــا تــوپ ایــن عامل 
را بــه زمیــن کشــاورزان می اندازنــد و معتقدند به 
دلیل اینکه کشاورزان دست به تولید نزده اند این 
گرانــی رخ داده اســت اما بســیاری از کارشناســان 
حــوزه کشــاورزی مقصر اصلی ایــن آشــفته بازار را 
تنهــا و تنهــا دولــت می داننــد و بــر ایــن باورند که 
اگــر وزارت جهــاد کشــاورزی دســت به کار شــود و 
بــر اســاس برنامه ریــزی تعریف شــده اقــدام کنــد 
قطعًا این مشــکات برطرف می شــود زیرا چنانکه 
عنوان شد عاوه بر کاهش سطح زیر کشت آنچه 
ایــن روزهــا بر آتــش افزایش قیمت ایــن محصول 
راهبــردی می دمد عدم نظــارت دولتی بر هزینه ها 
تولید اســت که چاره ای جز افزایــش قیمت نهایی 
محصــول بــرای کشــاورز نــدارد زیــرا در غیــر ایــن 
صورت آنچه حاصل یک ســال تاش اوست چیزی 

جز ضرر نخواهد بود.

رقم های عجیب فرار مالیاتی برخی اصناف دانه درشت
تاجر 80میلیاردی که فقط 3میلیون تومان مالیات داد

ســپهرغرب، گروه اقتصادی: معاون سازمان 
امــور مالیاتــی گفــت: برخی افــراد دانه درشــت 
صنف با سوءاســتفاده از کســبه جزء و تحریک 
آن هــا بــرای اعتراض، قصــد آن را دارنــد که فرار 
مالیاتــی کان خــود را همچنــان مخفــی نگــه 

دارند.
مهــدی موحــدی بکنظــر بــا بیــان اینکــه در 
سال های گذشته به علت فقدان جامعه آماری 
مالیاتی، اصناف متخلف به شــیوه های مختلف 
ادامــه  می کردنــد،  فــرار  مالیــات  پرداخــت  از 
داد: امــا در زمــان حاضــر رصد نقــل و انتقاالت 
دســتگاه های پوز و شــاپرک موجب شده است 
درآمد معدود اقشــار دانه درشتی از اصناف که 
ارقام چشــمگیری فرار مالیاتی داشــتند، به طور 

واضح معلوم شود.
وی بــا عنوان اینکه فردی را ســراغ داشــتیم 
که در ســال گذشــته فقط ســه میلیون تومان 
مالیــات پرداخت کرده بود اما امســال مجموع 
درآمد حاصل از دســتگاه های پوز وی مجموعًا 
80 میلیــارد تومــان بــوده اســت، خاطرنشــان 
کرد: ســال گذشــته میزان کل پرداخــت مالیاتی 
اصنــاف 17 هــزار میلیارد تومان بوده اســت که 
در مقایسه با مجموع 305هزار میلیارد تومان 

درآمد مالیاتی رقم بسیار ناچیزی بوده است.
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی با یــادآوری 
اینکه اصناف قشر وسیعی از مشاغل همچون 
آهن فروشــان،  پزشــکان،  طافروشــان،  وکا، 
فروشــندگان لــوازم خانگــی و غیــره را تشــکیل 
می دهند، گفت: در زمان حاضر فقط پنج درصد 
کل مالیات پرداختی در کشور متعلق به اصناف 

است.

  رقم های عجیب فرار مالیاتی اصناف
بکنظر با اشــاره به اینکــه این موضوع باعث 
شــده اســت بســیاری از فراریان مالیاتی اصناف 
کــه بعضــًا جــزو اعضــای مرفــه صنف خــود نیز 
هســتند، در برابــر وضــع مالیات هــای جدیــد از 
خــود مقاومــت نشــان  دهنــد، گفت: مــواردی 
بوده اســت که مؤدی مالیاتی در ســال گذشته 
فقــط 500 هــزار تومــان مالیات پرداخــت کرده 
اســت اما پس از شــفافیت صورت حســاب های 
مالیاتــی وی ایــن رقــم بــه 60 میلیــون تومــان 

افزایش پیدا کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه مالیاتــی تحــت عنــوان 
مالیــات بــر تراکنش ها نداریــم و مالیــات اصلی 
مــا مالیــات بر مجمــوع فــروش هســت، گفت: 
تراکنش هــا در تعییــن پرونــده مــؤدی مالیاتی 
اثرگذار اســت ولــی به تنهایی مبنای محاســبات 

مالیاتی قرار نخواهد گرفت.

  دو دلیــل اعتــرض بــه قوانیــن جدید 
مالیاتی

رئیس مرکز آمــوزش، پژوهش و برنامه ریزی 
ســازمان امــور مالیاتــی بــا ابــراز اینکــه برخــی 
اصنافی که فرار مالیاتی سنگین داشتند، تصور 
می کردند امســال نیز همانند ســالهای گذشته 
درصــد ناچیــزی بــه مبلــغ مالیاتی آنــان افزوده 
خواهــد شــد، خاطرنشــان کــرد: ایــن در حالــی 
اســت که درآمدهای نجومی این افراد با میزان 
مالیــات پرداختی آنان به هیــچ وجه همخوانی 

نداشته است.
بکنظــر بــا تصریــح بــه اینکــه علــت دیگــری 
کــه موجب ایجــاد اعتراضــات در برخــی اصناف 
شــده اســت، آن اســت که ایــن افراد همیشــه 
به دنبال راه هایی برای ادامه دادن فرار مالیاتی 
خودشــان بوده انــد، تشــریح کــرد: اکنــون این 
افــراد از ایــن ناراحــت هســتند که چرا ســازمان 
امــور مالیاتــی بــدون هماهنگی و اطــاع قبلی 
اقــدام به رصد تراکنش های نجومی آن ها کرده 

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه فــاش شــدن میزان 
درآمــد واقعــی برخــی اصنــاف ثروتمند کشــور 
موجب مشوش شدن آن ها شده است، گفت: 
در زمــان حاضــر نیز همیــن اصنــاف درصدد آن 
هســتند با ترفندهای مختلف از جمله پرداخت 
کارت بــه کارت مجــددًا اقــدام بــه فــرار مالیاتی 
کننــد کــه البته بــرای ایــن موضوع نیز ســازمان 

امور مالیاتی تدابیر الزم را اندیشیده است.

  نقش دانه درشــت ها در دامن زدن به 
اعتراضات اصناف

معــاون ســازمان امــور مالیاتی با اشــاره به 
اینکــه حــدود یــک میلیــون و 200 هــزار نفــر که 
فــرم مالیاتــی پــر کرده انــد، مالیــات صفــر برای 
آنان لحاظ شــده اســت، عنــوان کرد: ســازمان 
امــور مالیاتــی به دقــت افــرادی را که مســتحق 
پرداخت مالیات نیســتند شناســایی کرده است 
و ما در زمان حاضر به دنبال افرادی هستیم که 

فرارهای مالیاتی سنگینی را انجام می دهند.
بکنظــر در ادامــه عنــوان کرد: بعضــًا همین 
افراد دانه درشت با سوءاستفاده از کسبه جزء 
و تحریــک آن ها برای اعتــراض، قصد آن را دارند 
کــه فرار مالیاتــی کان خــود را همچنان مخفی 
نگه دارند و با ظاهرسازی به هرشکلی از قوانین 

جدید مالیاتی سر باز زنند.

  تخفیفــات و ارفاقــات جدیــد مالیاتــی 
عامدانه نادیده گرفته می شود

وی با اشــاره به اینکه ســازمان امور مالیاتی 
در قوانیــن جدیــد تــا جایــی کــه توانســته برای 
مؤدیان تخفیف مالیاتی و قوانین ارفاقی لحاظ 
کرده اســت، عنوان کرد: به عنــوان مثال میزان 
ضریــب فنــی هــر صنــف کــه در حقیقــت همان 
میانگین ســود متعارف آن صنف اســت، بعضًا 
بــرای برخــی اصناف تا میــزان 50 درصد کاهش 
پیدا کرده اســت که این یک تشویق قابل توجه 

برای آنان است.
وی در ادامــه عنــوان کــرد: به عنــوان مثــال 
اگر ضریب فنی های ســابق یک صنف 40 درصد 
بوده باشــد، در ضریب فنی جدید این میزان به 
20 درصــد کاهش پیدا کرده اســت و حتی برخی 
اصنــاف مثــل لــوازم خانگی ایــن میزان تا ســه 

درصد هم کاهش یافته است.

خصــوص  در  مقاومتــی  هیچ گونــه    
سامانه مؤدیان وجود ندارد

معاون ســازمان امور مالیاتی با پیش بینی 
تحــول  مالیاتــی  مؤدیــان  ســامانه  اینکــه 
جدیدی در نظام مالیاتی کشــور ایجاد خواهد 
کــرد، گفــت: ما اکنون متأســفانه دو ســال در 
اجــرای ســامانه مؤدیان مالیاتــی تأخیر داریم 
و علــت اصلــی آن نیــز تعلل دولــت قبل بوده 

است.
بکنظــر با بیان اینکه دولــت کنونی از ابتدای 
شــروع به کار خود توانســته اســت مجددًا این 
سامانه را در اولویت کاری خود قرار دهد، گفت: 
اکنون این سامانه مراحل ابتدایی خود را به سر 
می برد و در چند ســال آینده می تواند اثرگذاری 

شگرفی را در کشور ایجاد کند.
وی گفت: دولت جدید ســامانه مؤدیان را با 
کمتر از 10 درصد پیشــرفت تحویــل گرفته اما تا 
امروز این ســامانه نزدیک بــه 50 درصد تکمیل 

شده است.
وی با یادآوری اینکه در کشــورهای پیشرفته 
نیز استقرار پایانه های فروشگاهی در یک برنامه 
بلندمدت صورت گرفته اســت، خاطرنشان کرد: 
فقط سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای این 
ســامانه نیست و ســایر وزارتخانه ها نیز باید به 

میدان بیایند.
معــاون ســازمان امــور مالیاتی بــا تأکید به 
اینکــه ســامانه مؤدیــان مالیاتــی یــک قانــون 
شــفافیت زا  ابــزار  یــک  بلکــه  نیســت،  مالیاتــی 
در کشــور اســت، عنــوان کــرد: تاکنــون مــردم 
ســامانه  ایــن  برابــر  در  مقاومتــی  هیچ گونــه 
نداشته اند و اکنون استقرار زیرساخت های این 
سامانه در کشــور به خوبی در حال پیاده سازی 

است.
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امام رضا علیه السالم شب ها در بسترش بسیار قرآن 
که در آن از بهشت یا آتش  مى خواند و هرگاه به آیه اى 
یاد شده بود مى رسید، مى گریست و بهشت را از خدا 

مسئلت مى کرد و از آتش به او پناه مى برد.
عیون اخبار الرضا علیه السالم: ج 2، ص 182

کردارمان را به امام امت، آن پیر جماران مدیون  ما همه رفتار و 
هستیم؛ او به مردم یاری قرآن و ائمه اطهار )ع( را آموخت. 
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رأی قاطع شورای اسالمی  شهر 
ی به تیم فوتبال شهردار

بازگشت امید به جوانان فوتبال هگمتانه
ســپهرغرب، گروه ورزشــی - محمدرضــا بهرامی 
صفــت: بعــد از کش وقوس هــای فــراوان اعضــای 
شــورای اســامی شــهر همــدان بــا رأی قاطــع بــه 
تیــم داری شــهرداری همــدان در لیــگ دســته اول 

فوتبال کشور رأی مثبت دادند.
تیــم فوتبــال  از حواشــی عــدم تصویــب  بعــد 
شــهرداری همــدان در صحن صبح یکشــنبه، برای 
بار دوم روز گذشــته با ارسال الیحه  ای دیگر توسط 
شهرداری همدان، موضوع تیم داری این مجموعه 

مورد بررسی قرار گرفت.
در ایــن الیحــه شــهردارچی ها تعهداتــی دادنــد 
مبنی بــر ایجاد ســاختار، راه اندازی باشــگاه داری و 
ایجــاد بخشــی از منابع حضــور در لیگ دســته اول 
فوتبال کشــور با امکانات اســتخر، سالن بدنسازی 
و چمن؛ همچنین جذب پشــتیبان مالــی برای تیم 
فوتبــال در لیگ دســته اول فوتبال کشــور. بعد از 
گذشــت پنج ســال این تیم به طور کامل اســتقال 
مالــی پیــدا خواهد کــرد و باید ســاالنه 20 درصد از 
منابــع مالــی ایــن تیم توســط بخــش خصوصی و 

پشتیبان تأمین شود.
شــهردار همدان در صحن شورای اسامی شهر 
بــا اشــاره به حضور تیــم فوتبال شــهرداری در لیگ 
دســته اول فوتبال کشــور، اظهار کرد: از گذشــته تا 
به امــروز بازیکنــان، مربیــان، مدیران شــهرداری و 
اعضای شــوراهای ادوار به معنــای واقعی زحمات 
زیــادی را متحمل شــده اند تا بعد از ســال ها مردم 
همــدان لــذت صعــود یک تیم بــه لیگ دســته اول 

فوتبال کشور را بچشند.
سیدمســعود حســینی افــزود: فصــل گذشــته 
هم اعضای شورای اســامی شهر با شرایط سخت 
اقتصــادی، پــای ایــن تیــم ایســتادند و شــهرداری 
همدان راهی لیگ دســته اول فوتبال کشــور شد و 
بازیکنان نیز از جان و دل مایه گذاشتند تا این تیم 

در لیگ دسته اول فوتبال کشور حفظ شود.
شــهردار همــدان با بیــان اینکه لیگ دســته اول 
فوتبــال کشــور به مراتــب از لیگ برتر هم ســخت تر 
اســت، گفت: حفــظ تیم در لیگ دســته اول فوتبال 
کشور بسیار کار ارزشمندی بود؛ از تک تک بازیکنان 

کــه مردانــه جنگیدنــد و اســیر حواشــی فوتبــال 
نشدند و تیم را حفظ کردند، تشکر می کنم.

وجــود  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  حســینی 
محدودیت های مالی بازیکنــان و عوامل اجرایی از 
جان و دل مایه گذاشــتند و حتــی مدیر ما از جیب 
خود هزینه کرد؛ همچنین سرپرســت از جیب خود 
200 میلیــون تومــان خــرج کــرد و ما نیز شــب عید 
پرداختی به بازیکنان داشتیم که شرمنده خانواده 
آن ها نشــویم و باالخره یک مجموعه جنگید تا این 

تیم باقدرت حفظ شود.
وی با بیان اینکه تیم فوتبال شــهرداری تنها یک 
تیــم نیســت، بیان کــرد: نگاه مــا به شــهرداری تنها 
یک تیــم 11 نفره فوتبال نیســت؛ ما ایــن 10 میلیارد 
را بــرای 11 بازیکــن که درنهایت بــا مجموعه کل تیم 
به ســختی 40 نفر هم می شــوند، خــرج نمی کنیم، 
بلکــه نــگاه چندین هزار نفر و یک شــهر بــه این تیم 

فوتبال است.
شــهردار همــدان عنــوان کــرد: امــروز 500 نفــر 
ثبت نــام  در مدرســه فوتبــال شــهرداری همــدان 
کرده انــد؛ چقدر باید هزینه کنیم تــا 500 نفر را پای 
کار بیاوریم؟ تمام این بازیکنان شــب را با آرزوی این 
می خوابند که روزی در تیم بزرگ ســاالن شــهرداری 

بازی کنند.
حســینی بــا بیــان اینکــه امــروز قلب یک شــهر 
می تپــد،  همــدان  شــهرداری  فوتبــال  تیــم  بــرای 
گفــت: مــن روزی فکــر نمی کردم به جز تیــم ملی و 
تیم های باشــگاهی مطرح پرسپولیس و استقال 
قلبــم بــرای بــرد و باخت تیمــی بتپد، امــا وقتی به 
ورزشــگاه می رفتــم، می دیــدم جوانــان این شــهر 
بــا بــرد و باخــت تیم شــهرداری یــک هفته شــاد و 

ناراحت می شوند.
وی افــزود: چقدر امــروز باید هزینــه کنیم تا نام 
شــهرداری همــدان در رســانه ملــی چندین بــار در 
هفتــه در طــول یــک فصــل فوتبــال زیرنویــس و 
گفته شــود؟ ما نباید نــگاه هزینه ای به تیم فوتبال 

شهرداری داشته باشیم.
شــهردار همــدان بــا بیــان اینکــه امــروز ما هم 
صاحــب این تیــم نیســتیم، بیان کرد: تیــم فوتبال 

شــهرداری متعلق به مردم و شــهر همدان اســت؛ 
شــورای  اعضــای  صحبت هــای  تمــام  بنــده  امــا 
اســامی شــهر را می پذیــرم و تــاش می کنیــم در 
یک بازه پنج ســاله این تیم را به یک استقال مالی 

برسانیم.
حسینی ادامه داد: صرف حمایت از تیم فوتبال 
شــهرداری نافــی از حمایــت ســایر رشــته ها نظیــر 
والیبال، ُکشــتی و ورزش شهروندی نخواهد بود و 

در این زمینه هم با قدرت تاش می کنیم.
عضو شورای اسامی شــهر همدان نیز با گایه 
از انعــکاس وارونــه اخبــار و اطاعات روز یکشــنبه 
صحن شــورای اســامی شــهر همدان، گفت: بنده 
تابه حــال در هیچ اظهار نظــری اعام نکرده ام که با 

تیم داری شــهرداری همدان مخالف هســتم؛ اتفاقا 
شــهرداری نه تنها در یک رشــته فوتبــال که در چند 

رشته مانند ُکشتی و والیبال هم تیم داری کند.
حمید بادامی نجات افزود: بنده سه سال پیش 
اعام کردم که ساختار باشگاه داری برای شهرداری 
همدان ایجاد شــود؛ روز یکشــنبه که این موضوع 
مطرح شــد، از این گایه کردم که همچنان ساختار 

باشگاه تعریف نشده است.
وی با بیــان اینکه رأی ممتنع بنده روز یکشــنبه 
در مخالفــت با تیــم داری نبود، بیان کــرد: به عنوان 
یک فرد ورزشــی که مدیریت هیئت والیبال اســتان 
را در اختیــار دارم، اعــام می کنم که قاطعانه با تیم 

فوتبال شهرداری موافق هستم.

عضو شــورای اسامی شهر همدان عنوان کرد: 
همچنیــن ما یک تجربه در تیــم داری والیبال داریم؛ 
یک بازیکن غیر بومی آوردیم، تمام پول خود را هم 
گرفت و در آخر لوازم خوابگاه مانند لباس شویی را 
در ماشین خود بار زد و برد! به نظرم باید نگاهمان 

بومی گرایی در فوتبال باشد.
رئیس کمیســیون فنی عمرانی نیز با بیان اینکه 
واگــذاری تیــم بایــد بــا برنامه ریــزی صــورت بگیرد، 
گفــت: مــا در صحــن یکشــنبه بــا نحــوه تیــم داری 
مخالفــت کردیم؛ مــن یک گایه از ورزشی نویســان 
دارم، مــا نگفتیم که امروز لودر بیندازید و کًال تیم را 

از اساس منحل و نابود کنید!
مهدی حیدری افزود: درحال حاضر و با شــرایط 

فعلی تیم فوتبال شــهرداری همــدان قراردادهای 
خــود را ببنــدد و کار را ادامــه دهــد و بــا یــک کار 

کارشناسی اقدام به واگذاری تیم فوتبال کند.
درنهایــت الیحه تیــم داری شــهرداری همدان با 
ایجاد ســاختار باشــگاه در صحن شــورای اسامی 
شــهر همدان به رأی گیری گذاشته شد که با نتیجه 
هفت بر سه اعضای شورای اسامی شهر همدان، 

رأی قاطع گرفت.
بــدون شــک ایــن رأی موجــی از امیــد را در بین 
ورزش دوســت  جوانــان  و  نوجوانــان  نونهــاالن، 

همدانی ایجاد خواهد کرد.
لیــگ دســته اول  گفتنــی اســت؛ فصــل جدیــد 

فوتبال کشور از اواخر مردادماه آغاز خواهد شد.

برعکس اینکه مشهور است همدان دارای آب وهوایی معتدل است، اما امسال تابستان می خواهد داغی مضاعفی را به مردم این شهر که قرن ها به خوش آب و هوایی معروف بودند، بچشاند.

تابستان گرم همدان

سه بازیکن از تیم فوتبال شهرداری همدان جدا شدند
ســپهرغرب، گــروه ورزشــی: ســه بازیکــن تیــم 
شــدند  جــدا  تیــم  ایــن  از  همــدان  شــهرداری 
لیــگ  آینــده  فصــل  رقابت هــای  در  حضــور  تــا 
دســته اول فوتبال کشــور را در تیم هــای دیگری 

کنند. تجربه 
فوتبــال  تیــم  بومــی  مدافــع  داودی  میــاد 
شــهرداری همدان به تیم پارس جنوبی پیوســت و 

شاگرد ایمان رزاقی راد شد.
داوودی ســومین خریــد پــارس جنوبــی پس از 
»پیمــان پورصادقــی و میــاد غریبــی« در نقــل و 

انتقاالت تابســتانی اســت که به صورت رسمی از او 
رونمایی می شود.

پــاس  بــازی در تیم هــای  بازیکــن ســابقه  ایــن 
همدان، راهیان کرمانشــاه، نفت مسجدسلیمان، 
بــادران تهــران، الوند همــدان و نفــت امیدیه را در 

کارنامه خود دارد.
همچنیــن امیرمحمــد نســایی هافبــک فصــل 
گذشــته تیم فوتبال شــهرداری همــدان با امضای 
قراردادی رســمی به جمع شاگردان سعید دقیقی 

در تیم شمس آذر قزوین ملحق شد.

نســایی عاوه بــر شــهرداری همدان و کاســپین 
قزوین ســابقه بــازی در تیم های اســتقال ســیلک 

کاشان و فجر سپاسی را در کارنامه خود دارد.
امیرحســین پورقاســمی بازیکن بومــی و فصل 
قبــل شــهرداری همــدان هــم بــه تیم شــمس آذر 

قزوین پیوست.
این بازیکن که از اســتعدادهای فوتبال همدان 
اســت، پــس از چندســال بــازی در تیــم شــهرداری، 
امسال قصد دارد خارج از این استان فوتبال خود 

را تجربه کند.

پیروزی ُپرگل بانوان همدانی در لیگ 2 بانوان کشور
ســپهرغرب، گــروه ورزشــی: در لیــگ دو بانــوان 
کشــور تیم فوتبال همدان برابر اطمینان پلیمر قم 

با نتیجه 6 بر 0 به پیروزی رسید.
به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان، از سری 
مسابقات لیگ دو بانوان کشور، تیم هیئت فوتبال 
اســتان همدان بــه مصاف تیم اطمینــان پلیمر قم 
رفــت کــه بانــوان همدانی موفق شــدند بــا نتیجه 

ُپرگل 6 بر صفر، حریف خود را شکست دهند.
در این دیدار زهرا رجبی و هانیه جالیان هرکدام 

دو بار و فاطمه زمانی و بیتا خزایی یک بار برای تیم 
هیئت فوتبال استان همدان گلزنی کردند.

ایــن مســابقات در ســه گــروه چهــار تیمــی بــه 
میزبانی تبریز برگزار می شود که تیم هیئت فوتبال 
همــدان در گــروه c ایــن رقابت هــا با تیم هــای آنی 
پمپ تبریز، ســتارگان بهار البرز و اطمینان پلیمر قم 

هم گروه است.
بانــوان همدانی در دومین دیــدار خود، فردا 9 

صبح به مصاف تیم تبریز خواهند رفت.



پرداخت یارانه به افراد برخوردار 
و قطع یارانـــه نیازمندان ناحــق است
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10انتظار

حجت االسالم 
واعظ

مهدویت، رمز شناخت خداست
سپهرغرب، گروه انتظار:  خدا را کسی می تواند بشناسد که مهدویت را فهمیده باشد و امام زمان خود را شناخته باشد.  در صحرای عرفات و جلسه   امام حسین )ع( با اصحاب خود، وقتی که از حضرت سؤال شد: َفَما َمْعِرَفُة اهلِل عّزوجّل؟ معرفت و شناخت خدای 
اُس ِإّنَ اهلَل َجّلَ ِذْکُرُه َما َخَلَق اْلِعَباَد ِإّلَ ِلَیْعِرُفوُه َفِإَذا َعَرُفوُه َعَبُدوُه َفِإَذا َعَبُدوُه اْسَتْغَنْوا ِبِعَباَدِتِه َعْن ِعَباَدِة َمْن ِسَواُه. مردم بدانید، خدا شما را آفریده است  َها الّنَ عزوجل چگونه حاصل می شود؟ بعد از این که امام حسین )ع( اصحاب را جمع کردند، فرمودند: أّیُ
برای رسیدن به معرفت؛ وقتی بامعرفت ُشدید، بنده می شوید و وقتی بنده ُشدید، از همه بی نیاز می شوید. یک آدم خیلی زرنگ پای بحث های امام )ع( نشسته بود و پرسید: معرفتی که ما را بنده می کند و بندگی ای که ما را از همگان بی نیاز می کند، آن معرفت را 
ِذی َیِجُب َعَلْیِهْم َطاَعُته؛ امام زمانتان را بشناسید؛ آن امام زمانی که شناختش و معرفتش بر همگان لزم و اطاعتش بر همگان لزم و واجب است؛ لذا اگر از ما سؤال  چگونه کسب کنیم و در زندگی خود پدیدار کنیم؟ امام فرمودند: َمْعِرَفُة َأْهِل ُکّلِ َزَماٍن ِإَماَمُهُم اّلَ

شد: چرا مهدویت؟ باید بگوییم: راِه خداشناسی، امام زمان شناسی است و هر کس که بخواهد خدا را بشناسد، باید مهدویت را بشناسد.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
محمدرضا  االسالم  حجت  
نصوری با اشاره به رهاورد انتظار 
صبر  باید  منتظران  گفت:  فرج، 
انتظار  رهاورد  باشند،  داشته 
امام  است  صبوری  راستین، 
فرج  انتظار  فرمودند:  صادق)ع( 

با صبر و شکیبایی است.
وی دربــاره رهــاورد انتظــار برای فــرج امام 
حضــرت  منتظــران  کــرد:  اظهــار  زمان)عــج(، 
حجــت )عــج( بــا کســب آمادگی هــای لزم و با 
عمــل بــه بایســته های انتظــار رفتــه رفتــه بــه 

نتایج مطلوبی دســت می یابند. 
این ساده نیســت اول باید از طریق توسل 
به اهــل بیت )ع( بــه چنین جایی رســید؛ ائمه 

)ع( وســیله تقرب هستند.
معــاون فرهنــگ، آمــوزش و پژوهــش بنیــاد 
فرهنگــی حضــرت مهــدی موعــود )عــج( ادامه 
هــر  بــه  راهیافتــن  بــرای  عقــل  حکــم  بــه  داد: 
مقصدی باید وســیله ای داشــت، امام معصوم 
)ع(، وســیله تقــرب، رضــا و رســیدن به بهشــت 
موعود اســت انســان اگر به امام اتکاء داشــته 
باشــد در مســیر بندگی خــدا درســت گام برمی 

دارد.

از حجــت خــدا کاری  بایــد  کــرد:  تاکیــد  وی 
را خواســت کــه از دیگــران ســاخته نیســت آن 
حضرات)ع( معــرف همه برنامه هایی هســتند 
کــه می تــوان در زندگــی بــه آنهــا تمســک کرد 
گرچــه ایــن توجــه همــراه بــا معرفــت عمیــق 

است. 
باشــند  داشــته  صبــر  بایــد  منتظــران  لــذا 
رهــاورد انتظــار راســتین، صبــوری اســت امام 
صــادق )ع( فرمودنــد: انتظــار فــرج بــا صبــر و 

است. شکیبایی 
حجت السالم نصوری در ادامه ابراز کرد: باید 
صبر داشــت و با شرایط پیش رفت شرایط سخت 
عصر غیبــت ایجاب می کند منتظران ایســتادگی 
کننــد؛ خــدای متعال در آیه پایانی ســوره مبارکه 
ذیَن آَمُنوا اْصِبُروا  َها اَلّ

آل عمران می فرماید: »یا َأُیّ
َو صاِبُروا َو راِبُطوا...«.

صبــر  یعنــی  اْصِبــُروا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مقابــل ســختی انجام واجبات و تــرک محرمات، 
مثــل روزه گرفتــن، غیبــت نکــردن؛ صاِبــُروا بــه 
فتنه هــا،  بدعت هــا،  مقابــل  صبــوری  معنــای 
فحشــاء و منکراتی اســت کــه در جامعه وجود 
دارد و بایــد بــا آرامش بــا این هجمه هــا مقابله 
کنیــم و نهایتًا راِبُطوا یعنــی رابطه مان را با امام 

عصر)عج( حفظ کنیم.

یک  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
برخی  شرح  با  خانواده  مشاور 
سبک  در  ازدواج  مولفه های 
بهنگام  گفت:  منتظرانه،  زندگی 
بلوغ  سه  از  برخورداری  و  بودن 
ازدواج  شرط  قرآن،  مدنظر 
بر  تربیت  در  ما  اما  است.  موفق 
تعلیم متمرکز شده ایم و از پرورش بازمانده ایم.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب، 
افق زمینه ســازی ظهور را ترســیم کرده اند، افقی 
کــه به ســبک زندگــی صحیــح، اخــالق و معنویت 
نیــاز دارد. از ایــن رو، بــه مناســبت فــرا رســیدن 
و  امیرالمومنیــن)ع(  آســمانی  ازدواج  ســالروز 
حضــرت زهرا)س( که روز ازدواج نام گرفته اســت 
و بــه منظــور بررســی مولفه هــای ازدواج موفــق 
در جامعــه منتظــر و ســبک زندگــی منتظرانــه بــا 
حجت الســالم والمســلمین »ســیدمهدی واعظ 
موسوی«، کارشــناس مذهبی و مشاور خانواده 
گفتگو کــرده ایم که در ادامه مشــروح آن تقدیم 

حضورتان می شود:
حجــت الســالم واعظ موســوی دربــاره اصلی 
موثــر،  و  موفــق  ازدواج  بــرای  ویژگی هــا  تریــن 
اظهــار کــرد: آنچــه از آموزه هــای دینــی دریافــت 
بهنــگام  بایــد  ازدواج  کــه  اســت  ایــن  می شــود 
باشــد نــه همراه بــا تعجیل و نــه با تاخیــر، مثالی 
کــه از پیامبــر اکــرم)ص( نقــل شــده کــه ایشــان 
فرمودنــد:  و  رفتنــد  منبــر  مســجدالنبی)ص(  در 
جبرائیل نازل شــد و از سوی خدای متعال به من 
فرمــود« به شــما بگویم دوشــیزگان مانند میوه 
بر درخت هســتند وقتی هنگام چیدنشان رسید، 
باید چیده شــوند وگرنه دستخوش آفتاب، باد و 
طوفــان و... می شــوند؛ از ایــن رو، وقتی دختران 
به ســن درک مسائل ازدواج و مســئولیت پذیری 
ازدواج  در  وگرنــه  کننــد  ازدواج  بایــد  رســیدند 

زودهنگام و دیرهنگام، دچار آفت می شــویم.
این مشــاور خانواده تصریح کرد: در مراجعه 
برای مشاوره بارها دیده ام ازدواج ها زودهنگام 
اســت یعنی زوجین آمادگی مســئولیت پذیری و 

آگاهی هــای لزم را ندارنــد و بــه تعبیــر قــرآن به 
بلــوغ نکاح نرســیده اند. قرآن بر چنــد نوع بلوغ 
تصریــح دارد که یکی از آنها بلوغ نکاح اســت که 
پیش نیاز آن بلوغ سعی است، بلوغی که از سن 
13 14 ســالگی )هفت ســال ســوم عمر انســان( 
شــروع می شــود و انســان بایــد بــرای تــالش و 

کند. تمرین 
وی بــا اشــاره بــه آیــه 6 ســوره مبارکه نســاء، 
می فرمایــد:  آیــه  ایــن  در  خداونــد  داد:  ادامــه 
ــَکاَح« مبتال  ــی ِإَذا َبَلُغــوا الِنّ »َواْبَتُلــوا اْلَیَتاَمــی َحَتّ
کردن یعنی درگیر کردن، که بخشی به مسئولیت 

زندگی بازمی گردد.
حجت الســالم واعظ موســوی در ادامه بیان 
کــرد: ازدواج هــای مبتــال بــه آســیب، زودهنــگام 
یــا دیرهنــگام اســت آفــت ازدواج های بهنــگام به 
ســمت صفر میــل می کند، بــه دختــران می گویم 
ازدواج بهــاری دارد اگر در آن بهــار ازدواج کردید، 
خوب اســت وگرنه در دیگر فصــول زندگی موفق 
نخواهید بود؛ باید این آگاهی ها به جامعه داده 

شود.
کــرد:  تاکیــد  ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه 
در ایــران فعلــی دختــران بیــن 18 تــا 22 ســال، 
بهار ازدواج شــان اســت لــذا چهار ســال فرصت 
انتخــاب خوب را دارنــد وقتی به بهانــه تحصیل 
و اشــتغال این بهار بگذرد، انتخاب دچار آسیب 

می شود! 
برخی از بهنگام بودن، تلقی ازدواج زودهنگام 
می کننــد، در حالــی که عــدد، مالک نیســت، بلکه 
معیــار رســیده بــودن از نظــر شــخصیتی مبتنــی 
بــر بلوغ هــای مختلف اســت، از پنج بلــوغ مدنظر 
قــرآن، حداقل ســه بلوغ یعنی جنســی، ســعی و 

نکاح برای ازدواج لزم است.
ازدواج  متوجــه  کــه  آســیب هایی  دربــاره  وی 
اســت و دوام آن را نشــانه مــی رود، گفــت: یکــی 
از مشــکالت کــه ضمانت ســالمت و دوام ازدواج 
را زیــر ســوال می بــرد، دخالت هــای خانواده ها و 
اطرافیــان اســت، توصیه مــن بــه خانواده ها این 
اســت کــه پســر و دختــر پــس از عقــد، یــک واحد 

مســتقل هســتند و بزرگترهــا حــق دخالــت حتی 
بــه دلســوزی ندارنــد پیشــنهاد و توصیــه دلپذیــر 
بــا رعایــت جوانب را می تــوان ارائه کــرد اما اینکه 
اطرافیــان خود را محق به دخالت بدانند، صحیح 
نیســت؛ ایــن واحــد مســتقل و نوپــا بایــد آزمون 
و خطــا کنــد و می توانــد در کنــار خــود مشــاوره 
خانــواده داشــته باشــد مثــل پزشــک خانــواده 
یــا مشــاور حقوقــی. خطــاب ما بــه بزرگترهــا این 
اســت که اگر دخالــت کنید شــیرازه زندگــی برهم 

می خورد.
حجت الســالم واعظ موســوی دربــاره برکات 
رعایــت شــرایط ازدواج صحیــح، ابــراز کــرد: واحد 
جامعــه و اجتمــاع خانواده اســت، یعنی انســان 
ســالم، خانواده ســالم و جامعه ســالم، خانواده 
ســلول اســت در پیکــره جامعــه، وقتــی ســلول 
ســرطانی در بدن می تواند تبدیل به توده شــود 
در اجتماع هم چنین اســت یک خانواده ناســالم 

یکی مثل خود را می سازد. 
بایــد بــه قدری حســاس باشــیم کــه حتی یک 
خانواده ناســالم نداشته باشــیم، امر به معروف 
و نهی از منکر برای آن اســت که جلوی همین تک 
سلول های بیمار گرفته شود، این وظیفه حوزه و 

دانشــگاه، نهادهای علمی و فرهنگی است.
این مشاور خانواده بیان کرد: به نظر می رسد 
خــوب اســت از هفــت ســال دوم زندگــی یعنــی 
شــروع دبســتان تا دانشــگاه آموزش های زندگی 

خانوادگی به افراد ارائه شود. 
دغدغــه  کودکانــه،  بازی هــای  در  گذشــته  در 
زندگــی را در ذهن بچه هــا می انداختنــد اما الن 
بالعکــس اســت هــدف تحصیــل و اشــتغال برای 
دختران و پســران ما تعریف می شود و از دغدغه 
منــدی آنهــا دربــاره تشــکیل خانــواده جلوگیــری 
می شود لذا آنها در فصل ازدواج هیچ آمادگی ای 

ندارند!
باعــث  کــرد: جابجایــی دغدغه هــا  تاکیــد  وی 
می شــود کــه دانشــگاه ها آبــاد شــده و توســعه 
یافته و دانشــجویان بیشــمار باشــند اما خانه ها 
خراب شــوند، چون از همان ابتدا دغدغه خانه و 

خانــواده را نداشــتیم! اکنون آلمــان صنعتی، 16 
درصــد دانش آموزانــش بــه دانشــگاه می روند و 
باقــی در عرصه هــای دیگــر وارد می شــوند اما ما 
100 درصد دانش آموزانمان به دانشگاه می روند 
و اگر کســی نخواهد چنیــن کند، با توبیخ و تحقیر 

مواجه می شود! 
دانشــگاه رفتــن بــرای مــا ارزش شــده اســت 
می بینیم که افراد در ســنین بال به فکر دانشجو 
شــدن می افتنــد، ارزشــگذاری غلط باعــث چنین 

جابجایی ای در ارزش ها شده است.
حجــت الســالم واعــظ موســوی گفــت: قرآن 
در خطــاب تربیتــی می فرمایــد: »ُقوا َأْنُفَســُکْم َو 
َأْهِلیُکــْم نارًا« یعنی اول خودتــان و بعد خانواده 
تــان را از آتــش نجــات دهید یعنی انســان ســالم 
خانواده سالم را موجب می شود و نهایتًا جامعه 

سالم خواهیم داشت. 
به عبــارت دیگر، قرآن زیرســاخت یــک جامعه 
ســالم را بــر خودســازی، ســاخت خانــواده و بعد 

جامعه سازی قرار داده است.
ایــن مشــاور خانــواده بــا اشــاره بــه نواقصی 
کــه شــیوه تربیت مــا در جامعــه دارد، گفت: نوع 
تربیت هــای مــا در واقــع تعلیم اســت. یا توســط 
خودمان یا نمایندگی مدرســه و دانشــگاه، اینها 
آموزش اســت نه پرورش، الن در حوزه مشــاوره 
خانواده به ســاحت آموزش افتاده ایم این همه 
آگاهــی اســباب زحمــت می شــود مــا بــه پرورش 
نیــاز داریم. در گذشــته آگاهــی و اطالعات قدرت 
محسوب می شد اما الن فعالیت و عمل، قدرت 

است، باید در میدان عمل وارد شد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: مــا در پرورش 
ضعیــف عمــل کــرده ایــم، مــن در کودکــی یادم 
می آیــد اگــر ســالم نمــی دادیم بــه مــا می گفتند 
دوبــاره وارد شــوید و ســالم کنید! به قول شــاعر 
دســتم بگرفــت و پــا بــه پا برد تــا شــیوه راه رفتن 
آموخــت... متاســفانه امروزه حوزه و دانشــگاه و 
دیگر نهادها همه نسبت به پرورش غفلت دارند، 
و این در مســیر ایجاد خانواده موفق ســد ایجاد 

می کند.

 : انتظار گروه  سپهرغرب، 
عدل  حاکمیت  منتظر  که  کسی 
جنود  با  جنگ  آماده  و  است 
سرزمین  در  ابتدا  باید  باطل 
باطل  شدن  چیده  بر  به  خود 
با  قلبش  میدان  در  و  کند  کمک 

جنود جهل مبارزه کند.
اســالمی  فرهنــگ  در  بینش هــا  و  ارزش هــا 
حاکــی از آن اســت کــه منتظــر باید تأثیــر عملی 
و عینــی انتظــار را در رفتــار خــود بــروز دهد. به 
دیگر ســخن در عین پایبندی به باورهای اسالم 
رویکــردی منتظرانــه در رفتــار وی بــه نمایــش 
درآیــد و حرکت وی در جهت تحقق ظهور منجی 

باشد. 
بنابرایــن نمی تــوان انتظــار را تفکــری صــرف 
دانســت؛ چراکــه انتظــار عملــی اســت تــوأم بــا 
از  کاری  تنهــا  چشــم به راهی  و  جهــاد  و  تــالش 
پیــش نخواهــد برد. بشــر عالوه بر پیــکار روزانه 
حــق و باطل بایــد خود را نیز بــرای ظهور آماده 
بــرای زندگــی مهــدوی  اولیــن قــدم  لــذا  کنــد. 

خودسازی است:
تاکنــون  بشــر  خلقــت  ابتــدای  از  شــیطان 
نماینــدگان  و  انســان  دشــمن  فعال تریــن 
از مهم تریــن وظایــف  لــذا  بــوده اســت؛  الهــی 
نفــس  بــا  جهــاد  منتظــر  رفتــاری  جلوه هــای  و 
صفــات  از  نفــس  پاکــی  اســت.  آن  تهذیــب  و 
زمینه ســازی  رونــد  در  محــرک،  بهتریــن  رذیلــه 
ظهــور حضرت حجــت )عج( اســت. اهمیت این 
موضــوع از آن جهت اســت که تا شــخص خود 
را پــاک نکنــد قطعــًا نمی تواند در پاکــی جامعه 

باشد.  داشته  نقشی 
هــرگاه بنــده ای گنــاه می کند نقطه ســیاهی 
آن  کــرد  اگــر توجــه  در قلبــش خانــه می کنــد، 
نقطه ســیاه کوچ کــرده و می رود؛ امــا اگر گناه 
را زیــاد کرد ســیاهی قلــب را فرامی گیــرد و دیگر 

رســتگاری سراغ آن انسان نمی آید.
کسی که منتظر حاکمیت عدل است و آماده 
جنگ با جنود باطل باید ابتدا در ســرزمین خود 
بــه برچیده شــدن باطل کمک کنــد و در میدان 
قلبــش بــا جنــود جهــل مبــارزه کنــد. آیــت اهلل 
بهجت )ره( فرمودند: »اگــر بفرمایید چرا به آن 
حضــرت دسترســی نداریــم؟ جواب این اســت: 
چــرا بــه انجــام واجبات و تــرک محرمــات ملتزم 

نیســتید؟ او به همین از ما راضی است«.

  جارو کن خانه و پس میهمان طلب
بنابرایــن اگــر فرد بنــا دارد ســهمی در ظهور 
داشــته باشــد باید به تهذیب نفس و محاسبه 

روزانــه آن همــت گمــارد چنانچــه امــام صادق 
بــه عبــداهلل جنــدب می فرماینــد:  )ع( خطــاب 
»ای پســر جنــدب، بــر هــر مســلمانی کــه مــا را 
می شناســد، لزم اســت کــه در هــر روز و شــب، 
اعمالــش را بر خــود عرضه دارد و از نفس خود 
حســاب بکشــد؛ اگــر کار خوبی در آن هــا یافت، 
بــه آن بیفزایــد و اگــر کار زشــتی یافــت، طلــب 
بخشــایش نمایــد تــا در قیامــت دچار رســوای 

نگردد«.

  معرفت
نیازمنــد  غیبــت  عصــر  در  مهــدوی  زیســت 
معرفــت و علــم نســبت بــه امــام عصــر )عــج( 
اســت؛ چراکــه تا منتظــر، امــام زمان)عج( خود 
را نشناســد و اســباب، لــوازم و عوامــل ظهــور 
ایشــان و موارد جلــب رضایــت او را نداند مهره 

مؤثر ظهور نخواهد بود. 
قابــل  قســم  دو  بــه  امــر  ایــن  در  شــناخت 
بــه  اعتقــاد  باطنــی.  و  ظاهــری  اســت  تقســیم 
فضائل و واجبات، ویژگی های ایشــان و وظایف 
فرد در مقابل امام از شــئونات معرفت مهدوی 
اســت چنانچــه حدیث معروف نبــوی بر این امر 
صحــه می گــذارد: »مــن مــات و لم یعــرف امام 
زمانــه مات میتــه جاهلیه« اگر کســی بــی آنکه 
امــام زمانش را شــناخته باشــد بمیــرد به مرگ 

جاهلی مرده است.
جاهلیــت مــرز تاریخــی و زمانی نــدارد، بلکه 

اســالمی  ارزش هــای  قبــول  عــدم  معنــای  بــه 
اســت. پس فرقی نمی کند در چه زمانی باشــد. 
بنابرایــن مرز جاهلیت ارزشــی، تشــریعی، فکری 
و عقیدتی اســت. حال کسی که مرگش جاهلی 
باشــد در واقــع زندگــی جاهالنه ای نیز داشــته 

است. 
فــرد منتظــر بایــد ایــن مــرز را درنــوردد و در 
زندگــی روزانــه اش از هــر ثانیه و ســاعت جهت 
پیشــبرد و بال رفتن معرفتش اســتفاده نماید. 
یــک از راه های ازدیاد معرفت مطالعه و تأمل و 
تفکر نســبت به مقام ولیت و دیگر شئون امام 
اســت. معرفــت حدی نــدارد به لطــف و تفضل 
الهــی دائم ارتقا خواهد یافت، بنابراین از تالش 

در ایــن امر مضایقه نکند.
زندگــی روزانــه منتظــر بایــد سراســر دعــا به 
جــان حضــرت حجت )عــج( و تعجیــل در ظهور 
نشــود.  خســته  امــر  ایــن  از  و  باشــد  ایشــان 
چنانچــه تکــرار و اصرار بــر دعا اهمیــت ویژه ای 
ابــن طــاووس در جمــال  دارد. مرحــوم ســید 
الســبوع می نویســد: »پیشــوایان مــا در مورد 
دعــا برای امــام عصر )عج( اهمیــت مخصوصی 
وظایــف  مهم تریــن  از  بنابرایــن  بودنــد  قائــل 
منتظر مزین نمودن روزها و شــب های خود به 

دعا برای حضرت حجت)عج( اســت«.

  صدقه
توصیه ی امام حســن عســگری )ع( به فرزند 

خویــش این بود: »... پســرم! بر تــو باد جاهای 
نهــان و دور، همــواره در جاهــای دوردســت و 
پنهــان زندگــی کن کــه هر یک از دوســتان خدا، 

دشــمنی خطرناک و مخالفی مزاحم دارد....«
یکــی از دلیــل غیبت امام عصــر )عج( حفظ 
جان ایشــان است چنانچه ســالمتی آن بزرگوار 
برای مــا هدیه الهی اســت. صدقه دادن روزانه 
برای آن مقام عظمــی یکی از کارهای روزانه هر 

مهدی باور است.

  سالمت جسم و روح
یکــی از مهم ترین منابع هــر حکومت، منابع 
انســانی آن اســت. چنانچــه برخــی مکتب ها در 
صــورت نداشــتن این مقولــه حتی بــا تجهیزات 
عالــی دچار شکســت شــده اند. منتظــر واقعی 
بــا برنامه ریــزی صحیــح بایــد هــم جســم خــود 
را ســاماندهی کنــد هــم روح خــود را. آمادگــی 
ازجملــه ی  آماده بــاش  بــرای ســرباز  جســمانی 
محســوب  مهمــی  رکــن  و  اســت  ضروریــات 

می شود. 
و  جســمی  ورزیدگــی  قــوی  بدنــی  قــوای 
جهانــی  آرمــان  از  دفــاع  لزمــه ی  نیرومنــدی 
حکومــت مهدوی اســت. امــام خمینــی)ره( در 
این راســتا به جوانان می فرمایــد: »مملکت ما 
همین طــور کــه به علمــا احتیــاج دارد به قدرت 

شما هم احتیاج دارد.
 ایــن قــدرت حرکتی، بــا ایمان باشــد، وقتی 
زورخانه با قرآن باشد، با ایمان باشد، پشتوانه 
یــک ملت اســت آنچه پشــتوانه یک ملت اســت 
آن افراد با ایمان هســتند، ورزشکاران با ایمان 

هستند«.
عــالوه بــر تحــرک، تغذیــه نیــز امــری مهــم و 
ضــروری در تقویــت قوای جســمی اســت آنچه 
مــورد  بایــد  خــود  زندگــی  طــول  در  شــخص 
اهمیــت قــرار دهد؛حالل خــوردن، پاک خوردن 
اســت و اینکه عالوه بر کیفیت به کمیت غذا نیز 
باید اهمیت دهــد خداوند می فرماید: »فلینظر 

الی طعامه« النسان 
در جهت بسترســازی ظهور، تــالش برای این 
امر یکــی از مهم ترین مســائلی اســت که صرف 
هزینه برای آن کاری بیهوده نیســت دیگر عنصر 
موردتوجــه بــرای جســم عالوه بــر بعــد باطنی 
یــک  اســت.  پوشــش  نــوع  و  ظاهــر  حفــظ  آن 
منتظــر باید لباســی انتخاب کند که متناســب با 
فرهنگ انتظار باشــد. نــه اینکه گزینش او صرفًا 
تقلیــدی بوده و بدون در نظر گرفتن جنســیت، 
انگشــت نما شــدن و ســن و ســالش پوشش را 

کند. انتخاب 

شرط ازدواج موفق در سبــــک زندگی منتظرانه 
خانواده ای که زمینه ساز ظهور است

دغدغه تربیتی خانواده ها در دوران جنگ عقیده ها؛

چگونه به زندگی مان رنگ و بوی مهدوی بدهیم؟

حجت االسالم 
نصوری

رهاورد انتظار راستین، صبوری است
منتظران باید صبر داشته باشند

حاکمیت عدل

حجت االسالم واعظ 
موسوی درباره اصلی ترین 
ویژگی ها برای ازدواج موفق 
و موثر، اظهار کرد: آنچه از 
آموزه های دینی دریافت 
می شود این است که ازدواج 
باید بهنگام باشد نه همراه 
با تعجیل و نه با تاخیر، 
مثالی که از پیامبر اکرم)ص( 
نقل شده که ایشان در 
مسجدالنبی)ص( منبر رفتند 
و فرمودند: جبرائیل نازل 
شد و از سوی خدای متعال 
به من فرمود« به شما بگویم 
دوشیزگان مانند میوه بر 
درخت هستند ...
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11 انتظار مهدویت، رکِن رکیِن دین است
ْوِم َو اْلَحّجِ َو اْلَواَلَیِة؛ بر نماز و زکات و روزه و حج و والیت. سپس سؤال  َکاِة َو الّصَ اَلِة َو الّزَ ْساَلُم َعَلی َخْمٍس؛ اسالم بر پنج پایه بنا شده است: َعَلی الّصَ ِ ْ

سپهرغرب، گروه انتظار:وقتی از امام باقر )ع( سؤال شد که: ارکان اسالم چه چیز هایی است؟ ایشان فرمودند: ُبِنَی ال
شد: کدامیک از این ها از بقیه مهم تر است؟ آقا فرمودند: َو َلْم ُیَناَد ِبَشْی ٍء َکَما ُنوِدَی ِباْلَواَلَیِة؛ والیت، زیرا والیت است که این ها را ِگرد هم جمع می کند.

امروز، مهم ترین رکِن دین، ولیت است. نماِز بی ولیت، خروجی آن گاهی اوقات می شود ابن ملجم مرادی. قرآِن بی ولیت، یعنی قرآنی که بدون معرفت امام زمان )عج( خوانده بشود، خروجی آن ممکن است حجاج بن یوسف ثقفی بشود. اما اگر نماز 
با ولیت بود و قرآن با ولیت بود، این رکِن رکیِن اسالم است.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
شرح  با  فوادیان  حجت االسالم 
کالم  و  نگاه  در  مهدویت  آموزه 
ایشان  گفت:  )ع(،  جواد  امام 
غیبتی  او  برای  همانا  فرمودند: 
و  زیاد  آن  روزهای  که  است 
پس  می شود؛  طوالنی  آن  مدت 
مخلصان انتظارش را می ِکشند« در روایتی دیگر 
معرفی  شیعیان  اعمال  برترین  را  فرج  انتظار 

کرده اند.
اینکــه  بیــان  بــا  فوادیــان  الســالم  حجــت 
جوادالئمــه)ع( دربــاره نام و نســب حضــرت بقیه 
کــرد:  اظهــار  دارنــد،  تصریحاتــی  العظــم)ع(  اهلل 
ایشــان می فرمایند: »امــام مهدی)عج( بــا پیامبر 
اکــرم)ص( همنــام و هم کنیه اســت«؛ امــام جواد 
)ع( در معرفــی آخریــن امــام، از القابی اســتفاده 
کرده اند که هشدارهایی نیز در پی آن آمده است. 
چنــان که علــت نامیــدن حضــرت حجت)عــج( به 
»قائــم« را قیــام بعــد از فراموش کردن نــام و یاد 
او بیان فرموده اند که اشــاره به آســیبی با عنوان 

»فراموشی یاد امام مهدی )عج(« دارد.
دبیــر اندیشــکده علمــی مهدویت ادامــه داد: 
جوادالئمــه)ع( روایاتــی نیــز دربــاره غیبــت امــام 
مهدی)عــج( و ویژگی هــای این غیبــت دارند، َصْقُر 
بــن ابــی ُدَلف هم نقــل می کند کــه از امــام جواد 
)ع( شنیدم که می فرمودند: همانا برای او غیبتی 

اســت کــه روزهــای آن زیــاد و مــدت آن طولنــی 
می شــود؛ پس مخلصان انتظارش را می کشــند و 
افراد شکاک انکارش می کنند و منکران، اعتقاد به 
او را مسخره می نمایند. کسانی که وقت مشخص 
می کننــد، دروغ گوینــد و عجله کننــدگان در عصر 
غیبت، هالک می شــوند و تسلیم شــدگان در برابر 

قضای الهی در عصر غیبت نجات می یابند.
وی تصریــح کــرد: امــام جــواد )ع( بــه طولنی 
بودن غیبت هم اشــاره دارند، ایشان می فرمایند: 
وای بــه حــال شــخصی که در ایــام غیبت نســبت 
بــه وجــود امــام عصــر )عــج( دچار شــک بشــود! 
را  )عــج(  امــام مهــدی  حضــرت)ع( شــک دربــاره 
موجب انکار و هالکت بیان فرمودند؛ زیرا مســأله 

مهدویت، پوشیده و دست نیافتنی نیست.
حجــت الســالم فوادیــان در ادامــه بیــان کرد: 
حیــرت و ســردرگمی، از دیگــر از آثــار غیبــت اســت. 
امیــه بن علی القیســی می گوید: از امــام جواد )ع( 
پرســیدم: امــام بعــد از شــما کیســت؟ فرمودنــد: 
»فرزندم علی و دو فرزند علی.« سپس مدتی سر را 
به زیر انداختند. ســپس سر برداشتند و فرمودند: 

»در آتیه ای نزدیک حیرتی فرا می رسد...«.

وی افــزود: حضــرت)ع( می فرماینــد: هــر کس 
سرپرســتی یتیمان آل محمد )ص( همان هایی را 
که از امامشان دور افتاده و در حیرت جهل غوطه 
ور در دستان دشمنان ناصبی ما اسیرند، بر عهده 
گیرد و ایشان را نجات داده، از سرگردانی برهاند و 
شیاطین را با دفع وسوسه هایشان مغلوب سازد 
و بــر دشــمنان اهل بیت )علیهم الســالم( توســط 
حجت هــای پــروردگار و دلیــل امامانشــان چیــره 
شــود، مقــام و منزلتــش نــزد خداوند بــه بهترین 
وجهــی بر شــخص عابــد برتــری یابــد؛ فضیلتی به 
مراتــب بالتــر از فضل آســمان بر زمیــن و عرش و 
کرســی و پرده های آســمان، و برتــری این جماعت 
بر گروه عابدان، مانند فضیلتی اســت که ماه شب 

بدر بر کم سوترین ستاره آسمان دارد.
ایــن کارشــناس مهــدوی بــا بیــان اینکــه امام 
امــام  فــرج  بــرای  انتظــار  موضــوع  در  جــواد)ع( 
مهدی)عج( نیز آموزه هایی دارند، ابراز کرد: حضرت 
عبدالعظیم حسنی )ع( می فرماید: بر مولی خود 
امــام جواد )ع( وارد شــدم و می خواســتم از قائم 
پرســش کنــم که آیــا آن حضرت مهدی هســتند یا 
غیر ایشــان. امــام)ع( فرمودند: »ای ابوالقاســم! 

قائم ما همان مهدی است؛ کسی که واجب است 
در غیبتــش، او را انتظار کشــند و... برترین اعمال 

شیعیان ما انتظار فرج است.«
دیگــری  روایــت  در  ایشــان  کــرد:  اضافــه  وی 
می فرماینــد: »افراد مخلص در غیبت امام مهدی 
)عــج( انتظــار آن حضرت را می کشــند«. این یعنی 
یکــی از معیارهــای شــناخت منتظــران حقیقــی، 

خالص بودن آنها از هر گونه تردید است.
حجت الســالم فوادیــان در ادامه بیــان کرد: از 
آســیب هایی که احتمــال دارد منتظــران گرفتار آن 
شــوند، توقیت و تعجیل اســت که امــام جواد )ع( 
دربــاره اولــی می فرمایــد: »افــرادی که بــرای ظهور 
امــام مهدی )عج( وقت مشــخص می کننــد، دروغ 
گــو هســتند«. و درباره آســیب تعجیــل فرمودند: 
»عجله کنندگان در عصر غیبت هالک می شــوند«؛ 
ایشان درباره راه نجات از این دو آسیب تاکید دارند: 
»آنهایــی که در برابر قضا و قدر الهی در عصر غیبت 

صبر داشته و تسلیم باشند، نجات می یابند.«
وی تصریــح کــرد: امام جــواد )ع( دربــاره یاران 
حضــرت حجت)عــج( می فرمایــد: »... اصحابــش 
313 تــن، به تعداد اصحاب بــدر از دورترین نقاط 

زمیــن به گرد او جمع گردند و این همان فرمایش 
خــدای تعالی اســت که فرمــود: »هر کجا باشــید، 
خداوند همگی شــما را مــی آورد، در حقیقت، خدا 

بر همه چیز تواناست«.
در  اینکــه  بیــان  بــا  فوادیــان  الســالم  حجــت 
آموزه هــای جوادالئمــه)ع( دربــاره ظهــور و عالئم 
آن نیــز تصریحاتــی وجــود دارد، گفــت: چنــان کــه 
فرمودند: »اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده 
باشــد، خداونــد آن روز را طولنــی می گرداند تا این 
کــه امام مهدی )عــج( در آن روز ظهور کنــد«. و نیز 
می فرماینــد: »خــدای تعالی امــر او را در یک شــب 
اصــالح فرماید، چنان که امر حضرت موســی کلیم 
اهلل را اصــالح فرمــود؛ او رفت تا بــرای خانواده اش 

شعله آتش بیاورد، اما چون برگشت، پیامبر بود«.

بــرای امــام  امــام جــواد)ع(  وی اضافــه کــرد: 
دارنــد  دعاهایــی  موعــود  دولــت  و  مهدی)عــج( 
چنــان کــه در قنوتــی بعــد از دعاهــای فراوانی به 
خداونــد متعالی عرضه می دارنــد:... خداوندا! آن 
گروهــی را کــه ایمان آوردنــد، یاری و تأییــد فرما تا 
بر دشمنانت و دشــمنان دوستانت پیروز شوند و 
آنها را به حق و حقیقت فراخوانند و دنباله رو امام 
منتظری باشــند که برای برقــراری عدل و داد قیام 

می کند...«.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: ایــن ســخنان 
جوادالئمه )ع( نشــان می دهد اندیشه مهدویت 
در عصــر امــام جواد )ع( بــی فروغ نبوده اســت و 
حضرت )ع( پاســخگوی ســوالت درباره مهدویت 

بوده اند.

بانوان  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
منتظر، امانتداران مظهریت اسمای 
این  باید  آنان  خداوندند.  جمالی 
را پاس دارند و خویش  الهی  امانت 
شیاطین  وسوسه های  برابر  در  را 
ظاهری و باطنی که می کوشند تا با 
ع، عقل و اخالق،  شکستن حریم شر
این امانت بزرگ الهی را ضایع کنند، حفظ و مراقبت 

کنند
از دعاهای منســوب بــه امام عصر)عــج(، دعای 
اَعِة...« اســت که  ُهــّمَ اْرُزْقَنــا َتْوِفیَق الّطَ معــروف »الّلَ
بــه زیبایی هر چه تمام و در فرازهایی کوتاه، وظایف 
منتظران از اقشار و صنوف مختلف را بیان کرده و راه 

و رسم زندگی به سبک انتظار را نشان می دهد.
از ایــن رو، در سلســله مطالبــی شــرح فرازهــای 

نورانی و ژرف این دعا مرور می شود:
حضرت حجت)عج( در ادامه فرازهای نورانی این 
ة؛ بر  َساِء ِباْلَحَیاِء َو اْلِعّفَ دعا بیان می کنند: »َو َعَلی الّنِ

زنان شرم و عفت عنایت کن«.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشــی 
مهــم و بی بدیل در فالح و صــالح آن دارند لذا بتبع، 
سبکی که آنها برای زندگی برمی گزینند و ارزش هایی 
که به تناسب آنها فکر و عمل می کنند، نیز در حرکت 
جامعه به سوی سعادت یا شقاوت تاثیرگذار است.

در ایــن میــان زنــان بــرای آنکــه نقــش مــادری و 
همســری را در جامعه به درســتی ایفــا کنند باید به 
سالح هایی مجهز شوند که از مهمترین آنها »حیا و 

عفاف« است.
در آیات قرآن بر این خصیصه تاکید و برکات و آثار 
فراوانــی برای آن ذکر شــده اســت. چنــان که خدای 

متعــال در آیــه 25 ســوره مبارکه قصص بــه وقار و 
حیای دختران شــعیب اشــاره می کند و می فرماید: 
»َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشــی َعَلی اْســِتْحَیاٍء َقاَلْت ِإَنّ 
َأِبــی َیْدُعــوَک ِلَیْجِزَیَک َأْجَر َما َســَقْیَت َلَنا... )موســی 
هنــوز لب از دعا نبســته بود کــه دید( یکــی از آن دو 
دختــر که با کمال )و قار و( حیا راه می رفت، باز آمد و 
گفت: پدرم از تو دعوت می کند تا در عوض سقایت و 
سیراب کردن گوسفندان ما به تو پاداشی دهد...«.

عــالوه بر این، در آموزه های روایی نســبت به این 
صفــت توصیه و اشــاره بســیار اســت، امــام صادق 
)علیه السالم( فرمودند: »حیا از ایمان است و ایمان 
در بهشــت اســت )پس شــخص با ایمان با حیاء در 

بهشت است(.«
همچنیــن از آن حضــرت)ع( اســت کــه: »حیاء و 
ایمان در یک رشــته و همــدوش همند چون یکی از 
آن دو رفــت دیگرى هم مــی رود.« در این میان زنان 
به دلیل نقش مهمی که در ســالمت جامعه دارند، 
آراســتگی شــان به صفت حیــاء از اهمیت بیشــتری 
برخوردار اســت چنان که امام صــادق)ع( فرمودند: 
»اگر چه تفاوتی بین زن و مرد در مزین شدن به آن 

نیست اما بر زنان نیکوتر است.«
حضــرت آیت اهلل العظمی جــوادی آملی در کتاب 
»امــام مهدی)عج(؛ موجود موعود« و در شــرح این 
اَعِة...« می نویسد:  ُهّمَ اْرُزْقَنا َتْوِفیَق الّطَ فراز از دعای »الّلَ
»زن ها بخشی مهم از جامعه اسالمی اند از آن رو که 
سهمی درخور از آرامش و امنیت روانی جامعه وامدار 
نقــش بی نظیر زنان اســت؛ نیــز صالح نســل امروز و 
سداد نسل فردا در گرو صالح و سداد آنها است. آفت 
بزرگی که می تواند مانع کارکرد اساســی و ثمربخش 
این بخش از اجتماع شــود و آنان را که قادرند عامل 

سعادت فرد و جامعه باشند به ابزار انحطاط خویش 
و جامعه شــان بدل کند، همانــا فقدان صفت هایی 
اســت کــه امام عصــر )عج( آنها را بایســته زنــان اّمت 
مهدوی می داند و آراستگی به آن صفات را از درگاه عّز 

ربوبی برایشان درخواست می کند:
أ.حیاء: حیا به معنای مراقبت از نفس در برابر هر 
نوع آلودگی و زشــتی و عیب اســت. بانــوان منتظر، 
امانتــداران مظهریــت اســمای جمالــی خداوندنــد. 
آنــان باید این امانت الهی را پــاس دارند و خویش را 
در برابر وسوســه های شیاطین ظاهری و باطنی که 
ع، عقل و اخالق،  می کوشند تا با شکستن حریم شر
این امانــت بزرگ الهی را ضایع کنند، حفظ و مراقبت 
کنند تا به دام شیطان نیفتند، که هر سخن یا عمل 
بر خــالف موازیــن آموزه های ناب قــرآن و عترت، به 
منقصــت، کدورت و تاریکی جان انســان می انجامد 
و از دام های شیطان به شمار می آید: و علی النساء 

بالحیاء.
ب. عفــت: بانــوان منتظِر آخریــن حجت خداوند 
)عــج( پاســدار حریم عفت انــد. حفظ عفــت، یعنی 
نگهداشــتن نفــس از تمایالت و شــهوات نفســانی، 
فضیلــت والی بانــوان اهــل انتظار اســت. بســا که 
جاهلیت مدرن روزگار ما تمایالت و هواهای نفسانی 
را دامن بزنند و شــهوات را برای انســان زینت دهند؛ 
اما بر بانوان منتظر شایســته اســت کــه با نگهبانی 
از حریــم عفــت خویش زمینــه اعتــالی روح خویش 
را فراهــم آورند و از پیروی وسوســه های نفســانی و 
شــیطانی احتراز کننــد و هیچ زینتی را بــرون از حوزه 
جانشــان و هیچ افتخاری را برتــر از حفظ گوهر الهی 

وجودشان نشناسند: و العفة.
بنابر آنچه بیان شد زنان در جامعه منتظر و زمینه 

ســاز وظایفی دارند که غفلت از آنها هم خودشان و 
هم مســیر انتظار را دچار آســیب های جبــران ناپذیر 

خواهد کرد.
زنــان بایــد بدانند وقتی حریــم عفــاف را مراعات 
نمی کنند و حجاب خود را درست نمی کنند، جوانان 
را بــه دنبال گنــاه می کشــند. بی حجابان، »حشــره 
مزاحمــت« جمــع می کنند، ولــی افراد بــا حجاب در 
دژ و حصــار عفاف و حیا و حجــاب، مصون از تعرض 
نگاه های هوس آلودند. این که حضرت فاطمه)س( 
کــه  خــدا)ص(  رســول  حضــرت  ســوال  پاســخ  در 
پرســیدند: »چــه چیز بــرای زن بهتر اســت؟«، عرض 
کردنــد: »َان ل َتــری َرجــال و ل َیراُه َرُجــل«)4( تاکیدی 
بــر حاکــم ســازی حیــا و عفــاف بــر روابــط زن و مــرد 
اســت. نه اینکه زن اصال از خانــه بیرون نیاید بلکه تا 
می شــود این دیدارها کاهش یابد، چون زمینه ساز 

وسوسه های شیطانی است.
قرآن می فرماید: »زنان در سخن گفتن با مردان 
نامحرم، نرم و با ناز و کرشــمه ســخن نگویند، چون 

دل های بیمار را به طمع می افکند.«
از ایــن رو، هــر نــوع شــوخی و مــزاح و اختــالط با 
نامحــرم و رفتارهای جلــب کننده نظرهــا و آرایش و 
عطــر و کفش و لبــاس تحریک آمیز، حــرام و ممنوع 
اســت. اگــر بــه ســالمت جامعــه می اندیشــیم این 

حریم ها را هم باید مراعات کنیم.
از بانوانی که چشم انتظار آمدن امام زمان)عج( 
هســتند، انتظار می رود الگوی نجابــت و حیا و پاکی 
باشــند و از آنان که خود را شــیعه زهــرا)س( و امت 
محمد )ص( می دانند، انتظار اســت حجاب و عفاف 
را رعایــت کننــد وگرنــه رضــای خــدا و رســول و امام 

زمان)عج( را نمی توانند کسب کنند.

فلسفه شهرت امام زمان )عج( به مهدی فاطمه )س(

مهدویت در کالم امام جواد )ع(؛

از تعیین شرط انتظار تا تبیین شیوه اصالح کار امام )عج(

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
تبیین  با  صرفی  االسالم  حجت 
»مهدی  عنوان  کاربرد  چرایی 
زمان  امام  برای  فاطمه)س(« 
مهدوی  اهداف  گفت:  )عج(، 
سلوک  و  فاطمی  اهداف  همان 
سلوک  همان  )عج(  زمان  امام 
باوری  و اساسًا مهدوی  حضرت زهرا)س( است 

نیست. مقدور  فاطمه)س(  شناخت  بدون 
کارشــناس مرکــز تخصصــی مهدویــت اضافه 
کــرد: یکــی از دلیل این نوع نام بردن، آن اســت 
کــه بنابر توافــق تمام مذاهب اســالمی، حضرت 
مهدی)عــج( از نســل حضــرت زهــرا)س( اســت 
و تمــام مذاهــب اســالمی معتقدنــد کــه مهدِی 
فرزنــد  جهــان،  در  قســط  و  عــدل  کننــده  برپــا 
فاطمــه)س( اســت کــه ایــن روایــت بــه ایشــان 
تعلــق دارد: »یمأل األرض قســطًا و عــدًال بعد ما 
مــألت ظلمــًا و جــورًا؛ زمین را از قســط و عدل پر 

می کند چنانکه از ظلم و چور پر شــده باشد«
صرفــی تصریــح کــرد: در روایتــی مــورد قبول 
تمــام مذاهــب اســالمی آمــده: »المهــدی مــن 
عترتــی مــن ولــد فاطمــه؛ مهدی)عــج( از نســل 
فاطمه زهراســت« اما این چه سری است که نام 
حضــرت مهدی)عج( با نام حضرت زهرا)س( گره 

خورده است؟
وی بــا اشــاره به شــباهت های موجــود میان 
حضــرت زهــرا )س( و امــام مهدی)عــج(، بیــان 
اســت،  النبــوه  بقیــه  زهــرا)س(  حضــرت  کــرد: 
زمانــی که ایشــان خطبــه فدکیه را ایــراد کردند، 
امیرالمومنیــن امــام علــی)ع( ایشــان را اینگونه 
خطــاب کردنــد: »یا ابنــه الصفوه و بقیــه النبوه؛ 
ای دختــر برگزیــده و باقیمانده رســالت« و امام 

زمان )عج( نیز بقیه اهلل و بقیه النبوه اســت.
ایــن کارشــناس مهــدوی در ادامه ابــراز کرد: 
تولــد  شــب  در  می کنــد:  نقــل  خاتــون  حکیمــه 
حضــرت مهدی)عــج( خدمــت امام عســکری)ع( 
رســیدم و زمانی که امــام مهدی)عــج( را تقدیم 

کــودک  بــه  خطــاب  حضــرت)ع(  کــردم،  ایشــان 
فرمودنــد: »ســخن بگــو ای حجــت اهلل و بقیــه 
شــهادتین  بــا  )عــج(  زمــان  امــام  و  النبیــاء« 
ســخن گفتند و حتــی قبل از تولدشــان نیز امام 
عســکری)ع( بــه عمــه خــود خطــاب کردنــد کــه 
ســوره قــدر را بخــوان و زمانــی کــه ایشــان این 
ســوره را می خوانــد، فرزنــد داخل شــکم مادر با 
ایشــان همراهــی کــرد کــه حکیم خاتــون تعجب 
کــرد و امــام عســکری)ع( بــه عمه خــود فرمود: 

نترس، از قــدرت الهی تعجب می کنی!
حجت السالم صرفی ادامه داد: 

زمانی که زنان قریــش و مکه حضرت خدیجه 
)س( را تنهــا گذاشــته بودنــد، پیامبــر)ص( وارد 
منــزل می شــود و مشــاهده می کند کــه حضرت 
و  اســت  گفتــن  ســخن  حــال  در  خدیجــه)س( 
ســوال می کنــد بــا چــه کســی صحبــت می کنــی 
و ایشــان می گویــد: ایــن طفــل داخل شــکم ام 
بــا مــن صحبــت می کند و مــن را دعوت بــه صبر 

می نماید. کردن 
کارشــناس مرکــز تخصصــی مهدویت بــا بیان 
امــام زمــان )عــج(  اینکــه حضــرت زهــرا)س( و 
هــر دو از نــوری واحــد هســتند، تصریــح کرد: در 
روایتــی داریــم کــه روزی زمیــن و آســمان تاریک 
شــدند و فرشــته ها به خداوند شــکایت کردند و 
خــدا کلمه ای فرمود و پــس از آن روحی آفریده 
شــد و ســپس خداونــد کلمــه دیگری خلــق کرد 
کــه از آن نوری ســاطع شــد و خداونــد آن کلمه 
را بــا آن نــور آمیخت و در پی آن زمین و آســمان 
نورانــی شــد و آن نــور فاطمه زهــرا)س( بود به 

همین دلیل نیز ایشــان را زهرا می نامند.
وی تاکیــد کــرد: مهدی)عــج( نیــز نــور اســت 
چنــان که در روایــت داریــم: »ِإّنَ َقاِئَمَنــا ِإَذا َقاَم 
ٰهــا َو ِاْســَتْغَنی َاْلِعَباُد َعْن   ِبُنوِر َرّبِ

ُ
ْرض َأْشــَرَقِت َاأْلَ

ْلَمــُة؛ همانــا چون  ــْمِس َو َذَهَبــِت َالّظُ َضــْوِء َالّشَ
قائــم مــا قیــام کنــد زمین بــه نــور پــروردگارش 
روشــن شــود، و مــردم از نــور خورشــید بی نیــاز 

گردند، و تاریکی یکســره از میان برود«.

حجــت الســالم صرفــی اضافه کرد: شــفاعت 
هــر دو بزرگــوار در روز قیامت نیز ویژگی مشــترک 
آنان اســت که براســاس روایات، هــر دو آنان در 

روز قیامت شــفیع مردم خواهند بود.
ایــن کارشــناس مرکــز تخصصــی مهدویــت با 
بیــان اینکه امام زمان)عــج( و حضرت زهرا)س( 
زیارتنامــه  در  کــرد:  تصریــح  هســتند،  مظلــوم 
حضــرت زهــرا)س( بــه مظلومیــت ایشــان تاکید 
شــده اســت و پیرامون امــام زمان )عــج( نیز در 
ِریُد  ــِریُد الّطَ ْمِر الّشَ روایــت داریم: »َصاِحُب َهَذا اأْلَ
اْلَفِریــُد اْلَوِحیــُد؛ صاحــب ایــن امر، همــان رانده 

شــده دور شده یگانه و تنها است.«
وی بــا بیان اینکــه مهمترین شــباهت این دو 
بزرگوار آن اســت کــه بیعت هیچ فــردی بر گردن 
آنان نیســت، افــزود: حضرت زهــرا)س( هیچگاه 
تقیــه نکــرد و تمــام مصائــب را به دوش کشــید 
تــا جامعــه را بــه مســیر اصلــی اش بازگردانــد و 
اساســا دلیل غیبــت امام زمان )عــج( نیز همین 
اســت تا بیعت هیچ فردی بر گردن ایشان نباشد 
لــذا شــاید اینکــه ایشــان را مهــدی فاطمه)س( 

می نامند از ســر همین شباهت باشد.
صرفــی با بیــان اینکــه دوری از مــردم، ویژگی 
مشــترک این دو بزرگوار اســت، گفــت: بعد از آن 
تالشــی که حضرت زهرا)س( بــرای هدایت مردم 
و برگردانــدن ولیــت بــه امیرالمومنیــن علی)ع( 
کــرد، و مــورد بــی مهــری و ســتم قــرار گرفــت، از 
مردم فاصله گرفت و در خانه مشــغول عزاداری 
و گریــه بر فقدان پدر شــد، اّما ایــن بار هم مورد 
بی لطفی واقع شــد و مردم مدینه به ایشان بی 
مهــری کردند و نزد امــام علــی)ع( و گفتند: زهرا 

به واســطۀ کثرت گریه اش ما را اذّیت می کند. 
لــذا امــام)ع(، بیــت الحزانــی در بقیــع بــرای 
حضــرت زهرا)س( ایجاد کرد و حضرت زهرا)س( 
از مدینــه خــارج می شــد و بــه ســوی قبر شــهدا 

می رفت، پس از گریه به مدینه باز می گشــت.
ایــن کارشــناس مهــدوی اضافــه کــرد: امــام 
مهــدی )عــج( نیز از هنــگام ولدت، از مردم و به 

ویژه ســتمگران، مخفی بودند و در آغاز ولدت، 
فقــط بعضی از شــیعیان خاص موفــق به دیدار 
آن حضرت)عــج( شــدند، در زمــان غیبت صغری 
امکان مالقات شــیعیان بســیار محدودتر شد و 
در زمــان غیبــت کبری بــه اوج خود رســید و این 
مصیبــت بســیار بــزرگ بــرای مــردم زمانه اســت 
کــه به طــور مثال هرســاله امــام زمــان )عج( در 
موســم حــج حضــور دارند امــا حجاج ایشــان را 

شناسند. نمی 
وی بــا بیــان اینکه مبــارزه با انحــراف و بدعت 
معصــوم)ع(  دو  ایــن  مشــترک  ویژگــی  دیگــر 
اســت، تاکیــد کرد: فاطمــه زهرا ســالم اهلل علیها 
نخســتین شــهیده دفاع از ولیت، به جرم مبارزه 
بــا بدعــت در دیــن پدر بزرگوارشــان به شــهادت 
رسیدند و حضرت مهدی )عج( هم با بدعت ها و 
انحرافــات مبارزه می کند و فرایض الهی و ســنن 

نبوی را احیا خواهد کرد.
حجــت الســالم صرفــی ادامــه داد: در دعای 
ندبــه می خوانیــم: »أین المؤمل إلحیــاء الکتاب 
و حــدوده؟ أیــن محیــی معالــم الدیــن و أهله؟ 
أین المّدخر لتجدید فرائض و الســنن؛ کجا است 
آرزو کشــیده برای زنــده کردن قرآن و حدودش؟ 
کجا اســت زنده کننده آثار دین و اهل دین؟ کجا 
اســت آن ذخیــره الهــی بــرای تجدیــد واجبــات و 

اسالم.« سنت های 
کارشــناس مرکز تخصصی مهدویت بیان کرد: 
اهــداف مهدوی همــان اهداف فاطمی اســت و 
ســلوک امــام زمان )عــج( همان ســلوک حضرت 
زهــرا)س( اســت و اصــال مهــدوی بــاوری بــدون 

شــناخت فاطمه)س( مقدور نیست.
وی بــا بیــان اینکــه حضــرت زهــرا)س( منتظر 
جابــر  کــرد:  تصریــح  اســت،  بــوده  مهدی)عــج( 
می گویــد: پــس از ولدت امــام حســین)ع( برای 
عــرض تبریک خدمــت حضرت زهرا)س( رســیدم 
و دیــدم لوحی از جنس زمرد در دســت دارند که 
نوشــته هایی از جنس نور بر آن درج شده است، 
از ایشــان جویا شدم پدر و مادرم به فدای شما، 

این لوح چیست و حضرت)س( فرمودند: زمانی 
که خداوند حســین)ع( را به ما هدیه دادند، این 
لــوح را به عنوان چشــم روشــنی بــه پیامبر)ص( 
هدیــه کرد و پیامبر)ص( آن را بــه من هدیه داد 
تــا بشــارتی برای من باشــد و خوشــحال شــوم؛ 
یکی از اســامی ذکر شــده در این لوح نام مبارک 

حضرت بقیه اهلل العظم)عج( اســت.
حضــرت  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  صرفــی 
زهــرا)س( بارهــا بــا نــام و یــاد امــام زمان)عج( 

تســلی یافتــه و شــاد شــده انــد، بــه طــور مثال 
حضــرت  پیامبــر)ص(  عمــر  لحظــات  آخریــن  در 
بالیــن ایشــان گریــه می کردنــد و  بــر  زهــرا)س( 
پیامبــر)ص( چشــمان خــود را بــاز کــرده و علت 
عرضــه  زهــرا)س(  حضــرت  می شــوند؛  جویــا  را 
می دارنــد: بــرای بقــای ایــن دیــن بعــد از شــما 
لحظــه،  آن  در  پیامبــر)ص(  و  هســتم  نارحــت 
بشــارت  زمان)عــج(  امــام  وجــود  بــا  را  ایشــان 

می دهند.

حجت االسالم 
صرفی

بانوان منتظر

حجت االسالم 
فوادیان

دعای امام زمان )عج( در حق بانــــوان



امیر مومنان، حضرت علی )ع(:
هَوَة َعِمَی الَقلُب عِن العاِقَبِة. إذا أبَصَرِت الَعیُن الّشَ

گردد. کور  گر چشم، شهوت بین شود، دل از عاقبت بینی  ا
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تولید علم برای کشور تولید 
قدرت می کند

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تولید  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
در  دارویی  محصوالت  ساخت  و  علم 
حوزه های مختلف، برای کشور ما تولید 

قدرت می کند.
حجت السالم والمسلمین محسنی 
گــروه  مجموعــه  در  حضــور  بــا  اژه ای 
دارویی برکت در اســتان البــرز، از بخش های مختلف این 

مجموعه بازدید کرد.
در این بازدید حجت الســالم والمســلمین محســنی 
اژه ای ابتدا با حضور در ســاختمان شــرکت شــفا فارمد، 
از نزدیــک در جریان روند تولید واکســن کوو ایران برکت 

قرار گرفت.
رئیــس قــوه قضائیه در جریــان این بازدید ســوالتی 
را در زمینه شــروع طرح تحقیقاتی ســاخت واکســن کوو 
ایران برکت و اســتقرار و جانمایی تجهیزات برای ســاخت 

این واکسن مطرح کرد.
رئیس دســتگاه قضــا همچنین تولید واکســن بومی 
کرونــا را از افتخــارات نظــام مقــدس جمهوری اســالمی 
ایــران دانســت و گفــت: تولیــد واکســن ایرانــی کرونا به 
جوانــان مــا اعتمــاد و قــدرت بخشــید و ثابــت کــرد که 
می تــوان علی رغــم وجــود محدودیت هــا و فشــارهای 
فراوان، یک کار بزرگ و به ظاهر انجام نشدنی را به نتیجه 

رساند.
در خالل این بازدید، مســئول گــروه تحقیقاتی تولید 
واکســن ایرانــی کرونــا ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امــام )ره( ضمــن بیــان پیشــرفت های و توانمندی های 
متخصصــان کشــورمان در زمینــه تولیــد واکســن، بــه 
ارائــه توضیحاتی از روند تولید واکســن کــوو ایران برکت 

پرداخت.
وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضر ایــن ظرفیت وجود 
دارد کــه هــر نوع ویــروس دیگری به کشــور وارد شــود، 
فــورًا و در عــرض یک مدت بســیار کوتاه واکســن بومی 
آن ســاخته شــود، گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا در 
کشــور تا مطالعه بالینی فاز نخست واکسن بومی کرونا 
حدود 11 ماه زمان ســپری شد اما از زمان ورود امیکرون 

به کشور تا زمان تولید واکسن آن تنها 29 روز گذشت.
وی همچنین گفت: کارشناســان ســازمان بهداشــت 
جهانــی در فروردیــن امســال از خط تولید واکســن کوو 
ایــران برکت بازدید کردنــد و در گزارش خود به تجهیزات 
ایــن  بــالی  ارزش علمــی  و  تولیــد  ایــن خــط  بی نظیــر 

مجموعه تولیدات اذعان کردند.
پــس از ایــن بازدید، بــا حضور رئیس دســتگاه قضا و 
مســئولن مجموعه گروه دارویی برکت و ســتاد اجرایی 
فرمان امام خمینی )ره(، خط تولید واکســن محصولت 

بیولوژیک و پپتیدی شرکت بیوسان فارمد افتتاح شد.
رئیــس قــوه قضائیــه پس از افتتــاح این خــط تولید، 
دارای  مقولــه ای  را  داروســازی  و  دارو  طــب،  موضــوع 
اهمیت بال دانســت که بشر از ابتدای خلقت خود بدان 

نیاز داشته و این نیاز همچنان ادامه دارد.
رئیــس عدلیه بــا بیان اینکه دانش و علــم تولید دارو 
دانشــی نیســت که در یک مقطــع زمانی کاربرد داشــته 
باشــد و در زمــان دیگــر بــه آن احتیاجــی نباشــد، گفت: 
اینکــه روند تولیــد دارو در مجموعه گــروه دارویی برکت 
رونــدی مســتمر و ادامه دار اســت و مقطعــی و زودگذر 

نیست، موضوعی مهم و دارای اهمیت است.
حجت الســالم والمســلمین محســنی اژه ای ادامــه 
داد: تولید واکســن ایرانی کرونا و نجات جان انســان ها 
از طریق تولید این دارو در دوره نسبتًا کوتاه با توجه به 
فشــارهای ظالمانه تحریم ها عالوه بر آنکه تراز کشور ما 
را در دنیا بال برد و در ردیف کشــورهای بســیار پیشرفته 
در زمینــه تولیــد این نوع واکســن قــرار داد، بســیاری از 

جهانیان را نیز به شگفتی واداشت.
رئیــس قوه قضائیه همچنین تاکید کرد: تولید علم و 
ســاخت محصولت دارویی در حوزه هــای مختلف، برای 
کشــور ما تولید قدرت می کند و این تولید قدرت، کشور 
مــا را در برابــر تهدیدات و دشــمنی های دشــمنان ایمن 

می کند.
شایان ذکر اســت محصولت دارویی شرکت بیوسان 
فارمــد کــه امــروز خــط تولیــد آن با حضــور رئیــس قوه 
قضائیــه افتتــاح شــد، در زمینه های مقابله با ســرطان، 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی، بیمــاری ام اس، نابــاروری 

وبیماری های خونی کاربرد دارند.
گفتنــی اســت درحالی کــه عمــده دانش فنــی تولید 
اختیــار  در  واکســن  و  پپتیــدی  بیولوژیــک،  محصــولت 
تعداد کمی از کشــورهای پیشــرفته دنیا اســت، شــرکت 
بیوســان فارمــد به عنــوان یک شــرکت دانــش بنیان با 
بهــره گیری از زیرســاخت های تولیدی و اتــکاء به دانش 
محققیــن و متخصصیــن داخلی هم تراز با شــرکت های 
داروســازی مطرح جهــان اقدام به توســعه دانش فنی 

تولید این محصولت کرده است.

ایران و جهان

محسنی اژه ای

طرح رتبه بندی معلمان از 31 شهریور ماه 
اجرایی می شود

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
پرورش  و  آموزش  وزیر  جهان: 
رتبه  طرح  اجرای  آغاز  زمان 
شهریور   31 را  معلمان  بندی 

ماه سال جاری اعالم کرد.
یوســف نــوری بــا اشــاره به 
رتبه بنــدی معلمان اظهار کرد: 
لیحــه ای که دولت قبلی اعالم کرده بود، لیحه 
بســیار ضعیفــی بــود و متاســفانه در طول ده 
ســال اقدامــی روی آن انجام نشــده بود. چون 
یکــی از شــعارهای انتخاباتــی رییــس جمهوری 
بود، این موضوع در دولت ســیزدهم پیگیری و 

با آن موافقت شد.
از  یکــی  عنــوان  بــه  امــر  ایــن  افــزود:  وی 
دســتاوردهای بــزرگ آمــوزش و پرورش اســت؛ 
چــرا که اوًال ارتقای نظام تعلیم و تربیت، ارتقای 
صالحیت هــای حرفــه ای و تخصصــی و عمومی 
معلمــان اســت و همچنیــن در حــوزه عدالــت، 
را تامیــن  بــرای معلمــان  عدالــت در پرداخــت 

می کند.
وزیــر آموزش و پرورش تاکید کرد: این لیحه 
عــالوه بر این مــوارد، برکات دیگری هــم دارد و 
در واقــع آن رقابتی کــه بین معلمــان در زمینه 
احــراز رتبه هــا اتفاق می افتد، مشــروع و بســیار 
خوب است. شاید یکی از علل عدم اجرای سند 
تحــول بنیادین عدم تصویب قانــون رتبه بندی 

معلمان بوده اســت که از ناحیه دولت ها بوده 
که حمایت نمی کردند.

نوری یادآور شــد: دولت جدید به دنبال این 
اســت که مــا ایــن کار را اجرایــی کنیــم و رییس 
جمهــوری هم بر اجــرای آن تاکید ویژه ای دارند. 
بــا همــکاری ســازمان برنامــه و بودجــه و امور 
اســتخدامی نشســتی خواهیــم داشــت و برای 

مرحله بعدی اجرا به استان ها ارسال شود.
وی افــزود: کمیته هــای لزم یــا هیئت هــای 
و  گرفتــه  شــکل  قانــون  براســاس  ممیــزی 
ان شــاءاهلل رتبه بندی وارد مرحله اجرای اصلی 
در درون آموزش و پرورش شود. شروع آن هم 

از 31 شهریور ماه سال جاری است.
وزیــر آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه ایــن 
زمــان  چــه  کانکســی  مــدارس  کــه  پرســش 
جمــع آوری می شــود، اظهــار کــرد: مــا مدارس 
کانکســی بالی ده نفر را اعــالم کرده ایم. اعتبار 
برای آنها در نظر گرفته می شود. اعتبار خوبی را 
هم ما و هم خیرین و هم ســتاد اجرایی فرمان 
امــام)ره( بــرای ایــن کار در نظــر گرفته انــد. این 
اعتبــار در طول دو یا بــرای مناطق صعب العبور 
حداکثــر ســه ســال و در حــدود 6 هــزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده اســت و ما یک سوم 
این اعتبار را تامین کرده ایم و کارهای آن هم در 

حال انجام است.
نــوری در زمینــه اقدامــات لزم بــرای تامیــن 

لوازم گرمایشــی برای فصول آینده در مدارس، 
اظهار کرد: تقریبًا می توان گفت اقدامات خوبی 
انجام شــده و اعتبارات سرمایشی و گرمایشی، 
ردیفی را در بودجه وزارتخانه پیدا کرد و الن هم 
مــا این اقدامــات را انجــام می دهیم و وضعیت 
بهتر شــده اســت اما برای امر سرمایشی، هنوز 
در تامیــن تجهیزات سرمایشــی مشــکل داریم؛ 
چرا کــه هم از نظر اقلیمی هوا گرم شــده و هم 
تجهیزاتی که داشــتیم فرســوده شده اند و هم 
اعتبارات پاســخگوی خرید وســایل ســردکننده 
نو به آن صورت نیســت و تالش ما بر این است 
کــه تامیــن لزم را انجام دهیم. امــا در مجموع 

در زمینه تجهیزات، وضعیت ما مطلوب است.

پرداخت یارانه به افراد برخوردار و قطع یارانه 
نیازمندان ناحق است

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اظهار  جمهور  رئیس  جهان: 
کسانی  اعتراض  بررسی  کرد: 
نکرده اند،  دریافت  یارانه  که 
دقیق، با نگاه مثبت و اعتماد 
تفکیک  و  خوداظهاری ها  به 
و  تجاری  حساب های  بین 
شخصی انجام شود تا حق کسی پایمال نشود.

در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی، وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گزارشــی از رونــد 
رسیدگی به اعتراض کسانی که یارانه آنها در جریان 
اجــرای طرح مردمی ســازی یارانه ها، قطع شــده 
است، ارائه کرد. در این گزارش با مرور شاخص های 
تعیین دهک های مشــمول و دلیل حذف برخی 
خانوارها از شــمول دریافت یارانه تاکید شــده که 
به اعتراضات رسیدگی و پرداخت یارانه، به تناسب 

شاخص ها مورد بازنگری قرار گرفته است.
رئیــس جمهور پــس از اســتماع این گزارش 

تاکیــد کــرد: بررســی ها دقیــق، بــا نــگاه مثبت 
و اعتمــاد بــه خوداظهاری هــا و تفکیــک بیــن 
حســاب های تجاری و شــخصی انجام شــود تا 
حقــوق ملت کامال مورد توجــه قرارگیرد و حق 

کسی پایمال نشود.
در  کــه  کســانی  یارانــه  اظهارداشــت:  وی 
بررســی ها، صالحیــت آنها بــرای دریافــت یارانه 
احــراز شــده اســت بــه ســرعت و بــدون وقفه 

پرداخت شود.
رئیــس جمهور گفت: هم پرداخــت یارانه به 
افــراد برخوردار و ثروتمنــد و هم قطع پرداخت 
به نیازمندان ناحق اســت و باید با اتقان کامل 

در این زمینه عمل کرد.
رئیسی همچنین تاکید کرد که وزارت تعاون، 
شــرایط و تمهیــدات لزم بــرای تفکیک اعضای 
خانوار، بررســی درخواست ها و اعالم نتیجه به 
متقاضیــان را با رعایت زمــان بندی های تعیین 

شده و در حداقل زمان ممکن فراهم کند.

رئیسییوسف نوری

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مهارت  قرارگاه  فرمانده  جهان: 
گفت:  ستادکل  سربازان  آموزی 
داریم  برنامه  هم  امسال  برای 
که حدود 5 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی را برای اشتغال 
اختصاص  وظیفه  کارکنان 

دهیم.
ســردار محمدجــواد زاده کمنــد، اشــتغال و 
کارآمــدی قرارگاه مرکزی مهــارت آموزی کارکنان 
گفــت:  مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد  وظیفــه 
امروز بعد از 5 ســال از تشــکیل قــرارگاه مهارت 
آمــوزی به کمــک متولیــان امر در دســتگاه های 
اجرایی کشــور و ســازمان های نیروهای مســلح 
در راســتای تحقق بخشــیدن به مهــارت آموزی 

سربازان اقدامات مؤثری داشته ایم.
وی با اشــاره بــا اینکه مهارت آمــوزی امروز در 
اولویت اول فرماندهان است، گفت: بیش از یک 
میلیــون نفر تحت پوشــش آموزش های مهارتی 
عمومی و تخصصــی قرار گرفتند، 700 هزار نفر از 

این تعداد مدرک مهارت آموزی را گرفتند.

آمــوزی ســربازان  فرمانــده قــرارگاه مهــارت 
گفــت: آن چیزی که در نقشــه راه مهارت آموزی 
پیش بینی شــده بــود آن بود که در ســال 1401 
و  عمومــی  مهارت هــای  در  کاملــی  پوشــش 
تخصصی داشته باشــیم که به دلیل کرونا کمی 
از برنامه هــا عقب ماندیــم و در برنامه داریم که 
در ســال 1401 تمامــی کارکنــان وظیفــه را تحت 
پوشش آموزش های مهارت آموزی قرار دهیم.

وی ادامــه داد: در نظر داریم امســال حدود 
300 هــزار نفــر از کارکنــان وظیفــه مهارت هــای 
عمومــی و 220 هــزار نفر مهارت هــای تخصصی 

را فرا بگیرند.
زاده کمند بیان کرد: از سال گذشته موضوع 
اشتغال ســربازان مورد نظر قرار گرفتند و پیش 
بینی وام بانکی 2 هزار میلیارد ریالی را در دستور 
کار قــرار دادیــم کــه 2 هــزار نفــر از آن اســتفاده 

کردند.
فرمانــده قــرارگاه مهارت آموزی خاطرنشــان 
کــرد: برای امســال هــم برنامه داریــم که حدود 
5 هــزار میلیارد تومان تســهیالت بانکــی را برای 

اشتغال کارکنان وظیفه اختصاص دهیم.

وی گفت: ترویج، توســعه و تبلیغ امر مهارت 
آمــوزی در کشــور از اهــداف مهم ما اســت و به 
همین دلیل جشــنواره ســرباز ماهر، اشــتغال و 
کارآمــدی را بــه میزبانــی انتظامــی در تاریخ 23 

تیرماه برگزار می کنیم.
اول  ســال  ســه  در  گفــت:  کمنــد  زاده 
عمــر تشــکیل قــرارگاه بــه امــر مهــارت آمــوزی 
می پرداختیم اما بعد از آن اشتغال سربازان هم 
دغدغــه ما قــرار گرفت و تا 3 ســال بعد از تمام 
شــدن ســربازی فرد هم پیگیری می کنیــم که آیا 

برای فرد اشتغال ایجاد شده است یا خیر.
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار مهر مبنی بر 
اینکه وام های اشتغال قرض الحسنه هستند یا 
خیــر، گفت: تنهــا 10 درصد از 2 هــزار میلیارد وام 
سال گذشــته قرض الحسنه شد و برای امسال 
هــم در حــال تــالش هســتیم تــا تمامــی وام ها 

قرض الحسنه باشند.
فرمانــده قــرارگاه مهارت آموزی ســربازان در 
پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
آیا با مهارت آموزی اســتقبال از ســربازی بیشــتر 
شــده اســت یا خیر، گفت: فلســفه ســربازی این 

اســت که بــا حضــور در ســربازی توانمنــد کنیم 
امــر مهارت آموزی هم در این راســتا انجام شــد 
اســتقبال جوانان ســرباز از موضوعــات مهارت 
آموزی بســیار بیشــتر از گذشــته شــده اســت و 
قطعًا هرچقدر مهارت ها اســتانداردتر شود این 

استقبال بیشتر می شود.
زاده کمنــد با اشــاره به اینکه مهــارت آموزی 
بــرای ســربازان الزامی اســت، گفــت: امیدواریم 

در پایــان ســال 1402 تمامی ســربازان 5 مهارت 
عمومی و یک مهارت تخصصی را فرا بگیرند

را  عمومــی  مهارت هــای  پایــان  در  وی 
ســواد  نجــات،  و  امــداد  زندگــی،  مهارت هــای 
رســانه، مهــارت مالــی و اشــتغال و کارآفرینــی 
اعلتم کــرد و گفت: برای این جشــنواره 300 نفر 
از ســربازانی که مهارت های مهــارت آموزی را فرا 

گرفته اند دعوت کرده ایم.

ایران  گروه  سپهرغرب، 
سازمان  معاون  جهان:  و 
برخی  گفت:  مالیاتی  امور 
با  صنف  دانه درشت  افراد 
و  جزء  کسبه  از  سوءاستفاده 
تحریک آنها برای اعتراض، قصد 
آن را دارند که فرار مالیاتی کالن 

خود را همچنان مخفی نگه دارند.
مهــدی موحــدی بکنظــر بــا بیــان اینکــه در 
ســالهای گذشــته به علت فقــدان جامعه آماری 
مالیاتــی، اصناف متخلف به شــیوه های مختلف 
ادامــه  می کردنــد،  فــرار  مالیــات  پرداخــت  از 
داد: امــا در زمــان حاضــر رصــد نقــل و انتقالت 
دســتگاه های پوز و شــاپرک موجب شــده است 
درآمد معدود اقشــار دانه درشــتی از اصناف که 
ارقام چشــمگیری فرار مالیاتی داشــتند، به طور 

واضح معلوم شود.
بکنظر با عنوان اینکه "فردی را سراغ داشتیم 
کــه در ســال گذشــته فقــط 3 میلیــون تومــان 
مالیــات پرداخــت کرده بود اما امســال مجموع 
درآمــد حاصل از دســتگاه های پوز وی مجموعًا 
80 میلیــارد تومــان بــوده اســت"، خاطرنشــان 
کرد: ســال گذشــته میزان کل پرداخــت مالیاتی 
اصنــاف 17 هزار میلیــارد تومان بوده اســت که 
در مقایســه با مجموع 305هزار میلیارد تومان 

درآمد مالیاتی رقم بسیار ناچیزی بوده است.
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی با یــادآوری 
اینکه اصناف قشــر وسیعی از مشاغل همچون 
آهن فروشــان،  پزشــکان،  طالفروشــان،  وکال، 
فروشــندگان لــوازم خانگــی و غیــره را تشــکیل 
می دهنــد، گفت: در زمان حاضــر فقط 5 درصد 
کل مالیات پرداختی در کشــور متعلق به اصناف 

است.

 رقم های عجیب فرار مالیاتی اصناف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن موضــوع باعث 

شــده اســت بســیاری از فراریان مالیاتی اصناف 
کــه بعضــًا جــزو اعضــای مرفــه صنــف خــود نیز 
هستند، در برابر وضع مالیات های جدید از خود 
مقاومــت نشــان  دهنــد، گفــت: مــواردی بوده 
اســت که مؤدی مالیاتی در ســال گذشــته فقط 
500 هــزار تومــان مالیــات پرداخت کرده اســت 
اما پــس از شــفافیت صورت حســابهای مالیاتی 
وی این رقم بــه 60 میلیون تومان افزایش پیدا 

کرده است.
رئیــس مرکز آموزش، پژوهــش و برنامه ریزی 
مالیاتــی بــا بیــان اینکــه "مالیاتــی تحــت عنوان 
مالیــات بــر تراکنشــها نداریــم و مالیــات اصلــی 
مــا مالیــات بــر مجموع فــروش هســت"، گفت: 
مالیاتــی  مــؤدی  پرونــده  تعییــن  در  تراکنشــها 
اثرگذار اســت ولــی به تنهایی مبنای محاســبات 

مالیاتی قرار نخواهد گرفت.

جدید  قوانین  به  اعترض  دلیل  دو   
مالیاتی

بکنظــر با ابــراز اینکه برخــی اصنافی کــه فرار 
می کردنــد  تصــور  داشــتند،  ســنگین  مالیاتــی 
امســال نیــز هماننــد ســالهای گذشــته درصــد 
ناچیــزی به مبلــغ مالیاتــی آنان افــزوده خواهد 
شــد، خاطرنشــان کــرد: ایــن در حالی اســت که 
درآمدهــای نجومی ایــن افراد با میــزان مالیات 
پرداختــی آنان به هیچ وجه همخوانی نداشــته 

است.
وی بــا تصریــح بــه اینکــه علــت دیگــری کــه 
موجــب ایجاد اعتراضات در برخی اصناف شــده 
اســت، آن اســت که این افراد همیشــه به دنبال 
راه هایی برای ادامه دادن فرار مالیاتی خودشان 
بوده انــد، تشــریح کــرد: اکنون این افــراد از این 
ناراحت هســتند که چرا ســازمان امــور مالیاتی 
بــدون هماهنگی و اطــالع قبلی اقــدام به رصد 
تراکنشــهای نجومــی آنهــا کرده اســت. بکنظر با 
اشاره به اینکه فاش شدن میزان درآمد واقعی 

برخــی اصناف ثروتمند کشــور موجب مشــوش 
شدن آنها شده اســت، گفت: در زمان حاضر نیز 
همین اصناف درصدد آن هســتند با ترفندهای 
مختلف از جملــه پرداخت کارت به کارت مجددًا 
اقــدام به فــرار مالیاتی کننــد که البته بــرای این 
موضوع نیز ســازمان امــور مالیاتی تدابیر لزم را 

اندیشیده است.

به  دامن زدن  در  دانه درشت ها  نقش   
اعتراضات اصناف

معــاون ســازمان امــور مالیاتــی با اشــاره به 
اینکــه حــدود 1میلیــون و 200 هــزار نفــر که فرم 
مالیاتی پر کرده اند، مالیات صفر برای آنان لحاظ 
شده اســت، عنوان کرد: ســازمان امور مالیاتی 
به دقــت افرادی را که مســتحق پرداخت مالیات 
نیســتند شناســایی کــرده اســت و مــا در زمــان 
حاضــر به دنبــال افــرادی هســتیم کــه فرارهای 

مالیاتی سنگینی را انجام می دهند.
بکنظــر در ادامــه عنــوان کرد: بعضــًا همین 
افراد دانه درشــت با سوءاستفاده از کسبه جزء 
و تحریــک آنهــا برای اعتــراض، قصــد آن را دارند 
که فــرار مالیاتــی کالن خــود را همچنان مخفی 
نگه دارند و با ظاهرســازی به هرشکلی از قوانین 

جدید مالیاتی سر باز زنند.

مالیاتی  جدید  ارفاقات  و  تخفیفات   
عامدانه نادیده گرفته می شود

وی با اشــاره به اینکه ســازمان امور مالیاتی 
در قوانیــن جدیــد تــا جایــی کــه توانســته برای 
مؤدیان تخفیف مالیاتی و قوانین ارفاقی لحاظ 
کرده اســت، عنــوان کرد: به عنــوان مثال میزان 
ضریــب فنــی هــر صنــف کــه در حقیقــت همان 
میانگین ســود متعــارف آن صنف اســت، بعضًا 
بــرای برخی اصناف تــا میــزان 50 درصد کاهش 
پیدا کرده اســت که این یک تشــویق قابل توجه 

برای آنان است.

بکنظــر در ادامه عنوان کــرد: به عنوان مثال 
اگر ضریب فنی های ســابق یــک صنف 40 درصد 
بوده باشــد، در ضریب فنــی جدید این میزان به 
20 درصــد کاهش پیدا کرده اســت و حتی برخی 
اصنــاف مثل لوازم خانگی این میزان تا 3 درصد 

هم کاهش یافته است.

 هیچ گونه مقاومتی در خصوص سامانه 
مؤدیان وجود ندارد

معاون ســازمان امــور مالیاتی بــا پیش بینی 
اینکه ســامانه مؤدیان مالیاتــی تحول جدیدی 
در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: 
ما اکنون متأســفانه دو ســال در اجرای سامانه 
مؤدیان مالیاتی تأخیر داریم و علت اصلی آن نیز 

تعلل دولت قبل بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت کنونــی از ابتــدای 
شــروع به کار خود توانســته اســت مجــددًا این 
ســامانه را در اولویــت کاری خــود قــرار دهــد"، 
گفت: اکنون این ســامانه مراحــل ابتدایی خود 

را به ســر می برد و در چند ســال آینــده می تواند 
اثرگذاری شگرفی را در کشور ایجاد کند.

بکنظر گفت: دولت جدید ســامانه مؤدیان را 
با کمتر از 10 درصد پیشــرفت تحویل گرفته اما تا 
امــروز این ســامانه نزدیک بــه 50 درصد تکمیل 

شده است.
وی با یادآوری اینکه در کشــورهای پیشــرفته 
نیز استقرار پایانه های فروشگاهی در یک برنامه 
بلندمدت صورت گرفته اســت، خاطرنشان کرد: 
فقط سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای این 
ســامانه نیســت و ســایر وزارتخانه ها نیز باید به 

میدان بیایند.
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی بــا تأکید به 
اینکــه ســامانه مؤدیــان مالیاتــی یــک قانــون 
مالیاتــی نیســت، بلکــه یــک ابــزار شــفافیت زا در 
کشور است، عنوان کرد: تاکنون مردم هیچ گونه 
مقاومتــی در برابــر ایــن ســامانه نداشــته اند و 
اکنون اســتقرار زیرســاخت های این ســامانه در 

کشور به خوبی در حال پیاده سازی است.

اختصاص 5 هزار میلیارد تومان برای اشتغال سربازان

سردار زاده کمند

رقم های عجیب فرار مالیاتی برخی اصناف دانه درشت

تاجر 80میلیاردی که فقط 3میلیون تومان مالیات داد!

مهدی موحدی 
بکنظر


